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Förord 

Preface 

Statistiska centralbyrån framlägger härmed tredje delen av sin rapport om 
befolkningsförändringar under är 1907. Den innehåller uppgifter för hela 
riket och länen (i nägra fall även för de största kommunerna) om befolk
ningens storlek, sammansättning och förändringar under 1907. 

Publikationen ersiitter den förutvarande publikationen Folkmängdens för
ändringar (SOS). Gentemot denna har en del förändringar skett. Fn del av 
dessa sammanhänger med införandet av ett nytt rapporteringssystem, medan 
andra har samband med att formatet ändrats, varigenom i vissa fall utförli
gare uppgifter kunnat lämnas och i andra fall utrymme kunnat inbesparas. 
Införande av dataanläggningar vid länsstyrelserna, där uppgifter om befolk
ningen finns pä magnetband, har möjliggjort medtagande av ett antal nya 
tabeller om befolkningens sammansättning. 

Ledningen av arbetet och redigeringen av publikationen har omhändcrhafts 
av byrådirektören Folke I.ublin. För tabellarbetet har kansliskrivaren Irena 
Przyjalkowska svarat. 

Stockholm den 28 februari 1969. 

Ingvar OHLSSON 

Erland Hofsten 
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Swedish-English Vocabulary 

absoluta tal 
andra ogifta 
antal 
avgångna 

barn 
bok över obefintliga1 

borgerlig 
bruttoreproduktionstal 
båda 

civilstånd 

dagar 
därav 
döda 
dödfödda 
dödföddkvot 
dödlighet 
dödsdag 
dödstal 

ej gifta 
ej identifierade 
ej tillhörande svenska kyrkan 

ej uppgivet 
emigranter 
enbart 
endast 
enkelbörder 
enligt Kungl. Maj :ts 

beslut 
ensamfödda 
ettårsklasser 

number 
other single persons 
number 
removals 

children 
register of people with 

"Residence unknown" 
civil 
gross reproduction rate 
both 

marital status 

days 
of which 
deaths 
still births 
still birth ratio 
mortality 
day of death 
death rates 

not married 
not identified 
not member of Swedish 

Church 
not available 
emigrants 
only 
only 
single births 
by royal decree 

single births 
one-year groups 

fader 
familjeförhållanden 
familjetyp 
femlingar 
femlingbörder 
femårsklasser 
flerbörder 
flerbördskvot 
flickor 
flyttning 
folkmängd 
fruktsamhet 
från 
födda 
födelsedag 
födelseförsamling 
födelsekvot 
födelsetal 
födelseår 
fördelning 
församlingar 
första levnadsdygnet 
första levnadshalvåret 
första levnadsmånaden 
första levnadsveckan 
första levnadsåret 
förut skild 
förutvarande med

borgarskap 
föräldrar 

gifta 
giftermål 
giftermålsbalken 
giftermålstal 
gossar 

hela antalet 
hela riket 
hemförsamling 
hemort 
hemskillnader 
hustru 

i äktenskap (Ä) 
immigranter 
immigrationsöverskott 
inflyttning 
inflyttningsland 

father 
family composition 
kind of family 
quintuplets 
quintuplets births 
five-year groups 
multiple births 
multiple birth ratio 
girls 
migration 
population 
fertility 
from 
births 
day of birth 
parish of birth 
birth ratio 
birth rate 
year of birth 
distribution 
parishes 
first day of life 
first six months of life 
first month of life 
first week of life 
first year of life 
previously divorced 
previous citizenship 

parents 

married 
marriages 
marriage law 
marriage rate 
boys 

total number 
the whole country 
parish of residence 
place of residence 
legal separations 
wife 

legitimate 
immigrants 
excess of immigration 
in-migration 
country of in-migration 

i Persons leaving their parish without notification are erased 
from the records after 2 years; these persons are then re
gistered as "obefintliga" (residence unknown). 
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inflyttningslän 
inflyttningsöverskott 
ingångna äktenskap 
inom 
inrikes 
inskrivningsår 

kommun 
kvinnor (Kv) 
kyrklig 
kyrkobokförda 
kön 
könskvot 

land 
legitimitet 
levande födda (Lev.) 
liv 
län 
länder 
längd 

makar 
mannen 
med barn 
medborgare 
medborgarskap 
medelfolkmängd 
medellängd 
medelvikt 
minskning 
minst 
moder 
månader (mån.) 
män (M) 

naturlig folkökning 

nedanstående 
nedkomster 
nettoreproduktionstal 
nyblivna änklingar, 

änkor 

ogifta 
okänd 
omflyttning 
omgifte 
omyndigförklarade 
ordningsnummer 

county of in-migration 
excess of in-migration 
marriages contracted 
within 
internal 
enlistment year 

commune 
women 
ecclesiastical 
entered in parish register 
sex 
sex ratio 

country 
legitimacy 
live bir ths 
life 
county 
countries 
height 

husband and wife 
husband 
with children 
citizen 
citizenship 
mean population 
mean height 
mean weight 
decrease 
at least 
mother 
months 
men 

natural increase of 
population 

following 
confinements 
net reproduction rate 
widowed 

single 
unknown 
migrat ion 
re-marriage 
persons under wardship 
order 

personer 

relativ fördelning 

samboende 

samma kommun 

sammanlagt 
samtliga 
senare 
skilda 
större åldersklasser 
summa (S :a) 

till 
tillhörande svenska kyrkan 
tillkomna 
trillingar 
trillingbörder 
tvillingar 
tvillingbörder 
tätortsbefolkning 
tätortsgrad 

under 
upplösningsår 
upplösta äktenskap 
upptagna i församlings

bok 
utan barn 
utflyttning 
utflyttningslän 
utlandet 
utlänningar 
utom 
utom äktenskap (Uä) 
utrikes 

varaktighet 
vigselmånad 
vigselar 
vikt 
vuxna 

yngsta 

ålder 
år 
årets början 
årets slut 

persons 

relative distr ibution 

married persons living 
together 

same commune 
total 
total 
later 
divorced 

larger age groups 
total 

to 
member of Swedish church 
addit ions 
tr iplets 
triplet bi r ths 
twins 
twin bir ths 
population in localities 
relative number of popula

tion in localities 

under 
year of dissolution 
marriages dissolved 
entered in parish register 

without children 
out-migration 
county of out-migrat ion 
abroad 
aliens 
outside 
illegitimate 
external 

durat ion 
month of marriage 
year of marriage 
weight 
adults 

youngest 

age 
year 
beginning of the year 
end of the year 
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äktenskapets varaktig- duration of marriage 
het 

äktenskaplig fruktsamhet marital fertility 
äktenskapsskillnader divorces 
änklingar widowers 
änkor widows 

ökning increase 
överförda referred 
överskott excess 
övriga others 

Symboler använda i tabellerna 
Explanation of symbols 

» 
-

0 
0,0 
.. 
. 

upprepning 
intet finns att redovisa 
mindre än hälften av den använda 
enheten 
uppgift ej tillgänglig eller alltför 
osäker för att angivas 
uppgift kan icke förekomma 

repetition 
magnitude nil 
magnitude less than half of unit 
employed 
data not available 

category not applicable 
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Summary 

According to Swedish law all persons 
living in the country shall be regis
tered in the par ish where they live. 
There are up-to-date registers of the 
populat ion in each one of the approx
imately 2600 parishes into which the 
country is divided. Responsible for the 
maintenance of the registers is the 
clergy of the Swedish State church. 

Changes in the registers are continu
ously reported, and al l the individual 
reports on changes are forwarded to 
the Nat ional Central Bureau of Stat is
tics (SCB). The changes comprise 
bir ths , deaths and migrants (both 
in ternal and external ) , as well as 
changes of mar i ta l s tatus. 

In addit ion there are also registers 
on the county level. In each chief 
town of the counties there is thus a 
bureau wi th computers and registers, 
which is used for the preparat ion of 
taxa t ion and election rolls. Individual 
reports of changes in parish registers 
are also incorporated into county reg
isters. 

At the tu rn of the year each parish 
gives summary figures of i ts popula
tion, according to the present content 
of its register. In accordance with 
these reports data are given in Janu
ary. Complete data of the total popula
t ion in each parish, commune etc. as 
of the 31st of December of the previous 
year are issued at the beginning of 
March each year. 

For the counties and the whole 
country another system is used for 
the yearly statistics of the size of the 

population at the end of the year. The 
starting-point for the annual statistics 
of the size of the population is the 
figures attained from the 1960 census. 
These figures referred to the 1st of 
November 1960. With the aid of the 
parish reports on vital events the 
census population has been adjusted, 
first to the 31st of December 1960 and 
then to the 31st of December 1961 and 
so on. In this way it is possible to 
a t ta in annual figures not only for the 
total population but also its break
down by sex, age and mari ta l s tatus 
for the country as a whole, as well as 
by sex for each county. 

From 1967 onwards annual data 
about the age composition of the 
population will be available not only 
for the country as whole but also for 
regions. These data are derived from 
the continually updated register of 
the population which SCB now main
tains . 

Vital statistics are published in two 
annual publications, namely "Popula
tion Changes" par t 1—3, and "Causes 
of Death". They are both included in 
the series "Official Statistics of Swe
den." Provisional monthly main data 
are available in the section "A. Popu
la t ion" of the "Monthly Digest of 
Swedish Statistics". 
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Inledning 

Introduction 

Publikationen Befolkningsförändringar (SOS), som ut
ges frän och med år 1967, är avsedd att ersätta de pub
likationer inom serierna Sveriges officiella statistik 
(SOS) och Statistiska meddelanden (SM), vari hittills 
meddelats uppgifter om olika slags förändringar av be
folkningens antal och sammansättning. Del 1 av årgång 
1967, som avser församlingar, kommuner, kommunblock 
och A-regioner, utkom under våren 1968 och ersatte SM 
Be 1967:7 och 12, där motsvarande uppgifter för 1966 
var meddelade. Del 2, som avser flyttningar mellan 
kommunblock, ersatte SM Be 1967:20. 

Med föreliggande del 3, som huvudsakligen innehåller 
riks- och länstabeller (i några fall även uppgifter för 
större kommuner) , avslutas publikationen Befolknings
förändringar 1967. Denna del ersätter Folkmängdens 
förändringar (SOS), som utkom för åren 1961—1966 
och som i sin tur ersatte Befolkningsrörelsen, som ut
kom för åren 1911—1960. 

Huvuddelen av berättelsen belyser befolkningens för
ändringar under år 1967 och ger upplysningar om ci
vilståndsförändringar (ingångna och upplösta äkten
skap) , födelser, dödsfall, omflyttning (immigration, 
emigration och inrikes omflyttning) samt nationalitets
ändringar . Uppgifter finns både för hela riket och läns
vis. 

I berättelsen har därjämte medtagits uppgifter om be
folkningens storlek och sammansättning (tab. 1.1—1.17). 
Dels meddelas därvid liksom under tidigare år fördel
ning efter kön, ålder och civilstånd samt efter län vid 
årets slut (tab. 1.1—1.5). Dessa uppgifter åstadkoms ge
nom att motsvarande tal vid årets början (redovisade 
i föregående årsberättelse) framskrivs till årets slut med 
hjälp av uppgifterna om befolkningens förändringar un
der året. Dels meddelas nu också uppgifter om befolk
ningen den 1 november och dess fördelning inte en
dast efter kön, ålder och civilstånd utan även efter fa

miljeförhållanden, medborgarskap, kyrkotillhörighet 
m m både länsvis och för hela riket. Dessa uppgifter har 
möjliggjorts genom att numera vid länsstyrelserna in
rättats datakontor, där med hjälp av datamaskiner upp
gifter om befolkningen överförts till magnetband. 

SCB har fått tillgång till dessa band och på maskinell 
väg framställt en del tabeller med långtgående regional 
uppdelning. Tabeller för riket, länen, A-regionerna och 
kommunblocken finns tillgängliga vid SCBs byrå för 
befolkningsstatistik, medan tabeller för kommuner, för
samlingar och mindre områden har kunnat erhållas 
mot ersättning från statistiktjänsten vid SCB. I sam
mandrag publiceras nu riks- och länssiffrorna (tab. 
1.6—1.14). 

Vidare ha r SCB fått del av på maskinell väg fram
ställda uppgifter om rösträtt och rösträttshinder, vilka 
uppgifter använts för en tabell (tab. 1.15). 

Slutligen medtages vissa från värnpliktsverket erhåll
na uppgifter om längd och vikt (tab. 1.16—1.17). 

Huvuddelen av berättelsen (tab. 2.1—7.13) ägnas som 
nämnts befolkningsändringar. Införandet av datasystem 
hos länsstyrelserna har medfört att såväl rapporterings
metoden som delvis även de meddelade uppgifternas 
art och själva begreppen genomgått vissa förändringar. 
Eftersom dessa förändringar kom till stånd under som
maren 1967 uppstod en hel del problem vid framställ
ningen av tabellerna för 1967. Bland annat har uppgif
terna för första delen av året inkommit i form av avier, 
som hos SCB överförts till hålkort. För den senare delen 
av året har uppgifterna inkommit från länsstyrelserna 
i form av hålkort. Uppgifterna på dessa kort här rör 
från magnetband. Hålkorten har när det gäller både 
kolumnindelning och koder annat utseende än de av 
SCB framställda hålkorten för första delen av 1967. 
I pr inc ip har problemet lösts genom att de på länssty
relsernas hålkort förekommande uppgifterna för senare 
delen av året överförts till hålkort av samma utseende 
som SCBs hålkort för förra delen av året, varigenom 
materialet för hela år 1967 blivit likartat med det som 
förekommit under tidigare år. 

Befolkningsstatistik för 1967 i andra rapporter än 
Befolkningsförändringar, del 1—3 

1. Folkmängdsuppgifter för olika slags områden finns i 
publikationen Folkmängd 31.12.1967 enligt indelningen 
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1.1.1968, del 1—2 (SOS). Del 1 innehåller uppgifter för 
kommuner och församlingar med uppdelning på män 
och kvinnor. Del 2 innehåller bland annat uppgifter för 
landskap, landstingsområden, kommunblock, A-regioner, 
fögderier, municipalsamhällen, judiciella indelningar 
(hovrättsområden, domsagor, tingsslag och städer med 
rådhusrä t t ) , kyrkliga indelningar (stift, kontrakt, pas
torat och kyrkliga samfälligheter) ävensom de tre störs
ta städernas förortsområden. 

2. Folkmängdsuppgifter för tätortsregioner (varmed 
avses centralorter avgränsade på ett sätt som bättre an
sluter sig till den faktiska utbredningen av den till orten 
hörande bebyggelsen än vad kommunen i många fall 
gör) finns i Folkmängd i större tätortsregioner 31.12. 
1967 enligt indelningen 1.1.1968 (SM Be 1968: 7). 

3. Preliminära folkmängdsuppgifter för 31.12.1967 
(den s k snabbstatistiken) finns i SM Be 1967:25 och 
1968:1) . 

4. I en nystartad publikationsserie skall uppgifter 
lämnas om ålders- och civilståndsfördelningen regio
nalt. Första årgången är färdig, nämligen Folkmängd 
1.11.1967 enligt indelningen 1.1.1968 efter kön, ålder 
och civilstånd i hela riket, länen, A-regionerna och kom
munblocken (SOS). 

5. Prel iminära uppgifter, huvudsakligen om befolk
ningsförändringar 1967 med jämförande data för äldre 
ar publicerades i Befolkningsstatistiken för 1967 samt 
vissa data för början av 1968 (SM Be 1968: 6). 

6. I Allmän månadsstatistik (A. Befolkning) lämnas 
summariska uppgifter om befolkningens förändringar 
månadsvis i hela riket. 

7. Uppgifter om dödsorsaker meddelas i rapporten 
Dödsorsaker 1967 (SOS). 

8. Livslängdstabeller samt vissa för deras uträknande 
erforderliga uppgifter (bland annat om medelfolkmäng
den efter kön och ålder i ettårsklasser) har publicerats 
i Livslängdstabeller för 1967 och femårsperioden 1963— 
1967 (SM Be 1969:5) . 

9. Därtill kommer ett antal befolkningsstatistiska ta
beller i Statistisk årsbok 1968. 

Begrepp och begreppsdefinitioner 
Statistiken över folkmängden och dess förändringar 
bygger på kyrkobokföringen. Varje person skall med 
vissa undantag vara kyrkobokförd i den församling 
och på den fastighet där han är bosatt och vara upp
tagen i denna församlings försainlingsbok. Redovisning
en avser alla personer, som är upptagna i någon sådan 
bok. Sådana som två år i följd saknat känt hemvist 
överförs från församlingsboken till boken över obefint
liga. (Bok över obefintliga har vid genomförandet av 
folkbokföringsreformen 1967 ersatts av obefintligregis
ter.) De redovisas i tab. 2.6, men ingår ej i övriga folk
mängdsredovisningar. 

Den kyrkobokförda befolkningen omfattar såväl 
svenska som utländska medborgare (inräknat stalslösa). 

Nyfött barn kyrkobokförs i den församling, i vilken 
modern vid nedkomsten var upptagen i församlingsbo-
ken eller boken över obefintliga eller, om hon vid ned
komsten icke var bokförd någonslans, den församling 
där nedkomsten skedde. 

Med levande fött barn avses nyfödd, som efler födel
sen andats eller visat annat livstecken. Med dödfött 
barn avses nyfödd, som avlidit efter utgången av tjugo-
åttonde havandeskapsveckan. 

Dödsfall redovisas i den församling, där den döde 
var upptagen i församlingsbokcn eller boken över obe
fintliga eller, om han icke var bokförd någonstans, 
den församling, där dödsfallet skedde eller liket anträf
fades. 

Dödsfall som avser i församlingsbokcn ej upptagna 
personer redovisas i tab. 5.4, men ingår ej i övriga ta
beller. 

Redovisningen av ingångna äktenskap omfattar samt
liga vigda par, där kvinnan var kyrkobokförd i riket. 
Den regionala fördelningen sker efter mannens kyrko
bokföringsort, varvid män som inte kyrkobokförts i ri
ket redovisas under rubriken »utlandet». I en tabell, 
som avser vigda kvinnors åldersfördelning länsvis 
(3.11), sker dock redovisningen efter kvinnans kyrko
bokföringsort. 

Hemskillnader och äktenskapsskillnader redovisas ef
ter mannens hemort. 
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Tab. 1.1. Folkmängd efter kön och civi lstånd vid s lutet av 1958—19671 

Population by sex and marital status 

1 Vissa tidigare publicerade tal har korrigerats. 

Tab. 1.2. Folkmängd länsvis vid årets början och slut samt medelfolkmängd 
1967 
Population by county at the beginning and the end of the year and mean population 

1 Enligt indelningen 1967. — 2 Enligt indelningen 1.1. 1968. — 3 Stockholms stad har 1.1. 1968 införlivats med Stockholms liin. 

2—680472. Befolkningsförändringar 1967 



Tab. 1.3. Folkmängd efter ålder samt antal kvinnor mot 1 0 0 0 män i olika åldrar 
vid slutet av 1940—1967 
Population by age and sex ratio of population by age 
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Tab. 1.4. De olika åldersgruppernas relativa fördelning på civilstånd vid slutet av 
1940—1967 
Relative distribution of marital status in different age groups 
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Tab. 1.5. Folkmängd vid årets slut samt medelfolkmängd efter kön, ålder och 
civilstånd 1967 
Population and mean population by sex, age and marital status 
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Tab. 1.6. Folkmängd efter kön, ålder och civilstånd den 1 november 19671 

Population by sex, age and marital status 

1 Tal). 1.6—1.13 grundar sig på magnetband som framställts 
vid länsstyrelsernas datacentraler och avser den mantalsskrivna 
befolkningen för år 19G8, dvs. befolkningen den t november 
19li7 enligt indelningen den 1 januari 19(18. Aldersuppgifterna 
galler åldern den 1 november 1967. I de tabeller eller delar därav, 
(\:Àr fördelning efler civilstånd, familjetyp och medborgarskap 
förekommer, har del dock av tekniska skäl varit nödvändigt att 
låta dessa fördelningar hänföra sig till »registreringsvecka 51» 
1967, varmed menas att hänsyn tagits till alla förändringar som 
registrerats vid länsstyrelsernas datakontor under årets ."il :n 
vecka, även om de inträffat efter den 1 november 1967. Med 
familjetyp avses uppdelning på dels gifta samboende, dels ej 
gift a( varmed avses ogifta, änklingar, änkor och gift a ej samboende), 

i båda fallen med fordelning på ulan barn och ined barn samt efler 
barnantal (med barn avses här hemmavarande barn under 18 
år). När det gäller redovisning av antalet personer (inräknat 
uppgifterna om barnantal) sam! fordelningen på kön har det 
däremot varit möjligt att låta redovisningen avse den 1 november 
1967. Födelser, dödsfall och flyttningar efter denna dag har så
lunda inte inverkat på redovisningen. I de tabeller eller delar 
därav där fördelning efter civilstånd och familjetyp förekommer, 
har dock de personer som avlidit efter den 1 november 1967 inte 
kunnat inedlagas, vilket medför all man vid summering av 
civilståndsuppgifterna i vissa fall får lägre lal än hela antalet män 
och kvinnor. Länsindelningen hänför sig till den 1 januari 1968, 
vilket medför alt Stockholms stad inräknas i Stockholms län. 
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Tab. 1.7. Folkmängd efter kön, ålder och civilstånd länsvis den 1 november 19671 

Population by sex, age and marital status and by county 

1 Se no! ( i l l l;il>. l . l i . 
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Tab. 1.8. Familjer efter familjetyp, barnantal samt föräldrarnas och yngsta 
barnets ålder den 1 november 19671 

Families by type of family, number of children and age of parents and the youngest child 

1 So not lill tal). 1.6. — a Inräknat åldern för personer utan barn. 

Tab. 1.9. Familjer efter familjetyp, barnantal och barnens ålder länsvis den 
1 november 19671 

Families by type of family, number of children and age of children and by county 

1 Se not till luli. I .(i. 
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Tab. 1.10. Befolkningen efter medborgarskap (samtliga länder) och kön den 
1 november 19671 

Population by citizenship (all countries) and sex 

1 So not till tab. !.(>. 



Tab. 1.11. Befolkningen efter medborgarskap, kön, civilstånd och familjeförhållanden 
den 1 november 19671 

Population by citizenship, sex, marital status and family composition 

1 Se not till tab. 1.6. — 2 För svenska medborgare har här insatts uppgifter om de fall där båda makarna är svenska medborgare eller endast hustru utlänning. 
— » Inräknat statslösa. 
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Tab. 1.12. Befolkningen efter medborgarskap, kön, ålder, c iv i lstånd och 
fami l jeförhål landen länsvis den 1 november 19671 

Aliens by sex, age, marital status and family composition and by county 

' Se not till tal). 1.6. — 5 So not J till tab. 1.11. 



37 1. BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 



38 1 . BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tab. 1 .13 . Befolkningen efter medborgarskap och kön länsvis den 1 november 
19671 

Population by citizenship and sex and by county 

1 Se not till tub. 1.6. 
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Tab. 1.14. Befolkningen efter medborgarskap 1880—19671 

Population by citizenship 

' rppgif lcnia avser t.o.ni. 11)50 don 31 december snuiL llKH) 
och 1907 dru 1 november. Talen för 19(17 grundar sig på samma 
inalcrial som (ab. 1.6 1.1,'i (sr vidare nol lill lab. 1.0), nu'dan 
övriga tabeller bygger på folkräkningarna. För 1880 och 1890 
avser endast uppgifterna för i Sverige födda utländska medbor
gare medhorgarskapslandol, medan för i lidandet födda utländska 
medborgare avses födelselandet. I praktiken är dock skillnaden 
mellan denna redovisuingsmetod och den rikliga (som använts 
fr.o.m. 11)00) obetydlig. T.o.ni. 11)15 grundade sig uppgifterna om 
utländskt medborgarskap på pastorsämbetenas anteckningar i 
de vid folkräkningarna insända församlingsboksutdragen och 
nian kan befara al l antalet redovisade utlänningar dessa år är för 
lågl. —- : För alt talen för olika är skall bli mer jämförbara liar 
medborgare i förutvarande Kslland, Lettland och Litauen 
särskilts, där sä kunnat ske. Ku de! liar emellertid räknats lill 
Sovjetunionen eller Statslösa (jämför not S), :' T.o.m. 11)10 

Serbien. - ' T.o.m. 1910 Storbritannien och Irland, därefter 
Storbritannien och Nordirland. — s T.o.m. 1910 Tyska riket. — 
' Tidigare benämnt Nordamerikas Förenta Stater eller Förenta 
Staterna. ' T.o.m. 11)10 Hyssland (jämför not 2). — 8 För 1915 
finns uppgifter om statslösa efter förutvarande medborgarskaps-
land. För följande länder var antalet f.d. medborgare minst 10: 
Danmark 12, Kslland 311, Finland 81, Lettland 37, Litauen I I , 
Xorge 23, Polen 101, Sovjetunionen 334, Tjeckoslovakien 57, 
Tyskland 1885, 1'ngern 23 och Österrike 183. För övriga länder 
sammanlagt var antalet 57 och för okänt land 151. I 1945 års 
folkräkningsberättelse räknades statslösa ej för sig utan samman
fördes med utländska medborgare med fördelning efter förut
varande medborgarskapsland. För a t t man skall få tal, jäm
förbara med dem för övriga år, har uppgifter hämtats från ra-
labeller. 
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Tab. 1.15. Den vuxna befolkningen efter tillhörighet till svenska kyrkan m. m. 
länsvis och i de större kommunerna den 1 november 19671 

Adult population by membership of the Church of Sweden etc. by county and in the 
biggest communes 

1 Tabellen grundar sig på de uppgifter om rösträtt och röst-
rät tshindcr som finns i de röstlängder som avser den mantals
skrivna befolkningen för år 1908 dvs. befolkningen 1.11.1967. 
Med vuxna personer avses sådana som fyllt (eller under de båda 

återstående månaderna 1907 kommer alt fylla 19 år, dvs. de som 
iir födda 1918 eller tidigare. '' Av samtliga vuxna personer. 
3 I storleksordning efter folkmängd 1.1.19CS. 



Tab. 1.16. Medellängd och medelvikt för män vid inskrivning 1945—19671 

Average stature and average weight of men at enlistment 

1 Uppgifterna i tab. 1.16—1.17 härrör sig från den av Värnpliktsverket (tidigare: Centrala Värnpliktsbyrån) utarbetade inskrivningsstatistiken. De avser ute
slutande vid inskrivningen personligt närvarande män som under samma år uppnått eller kommer at t uppnå den i tabellen angivna åldern (således ej under-
ellcr överåriga). På grund av nya bestämmelser som ger de män som skall inskrivas större valfrihet beträffande inskrivningsålder har fr. o. m. 1966 antalet i tabellerna 
medtagna personer minskats. — 2 Avser den ålder som uppnåtts under inskrivningsåret. De år då inskrivningsålder ändrats har två årgångar inskrivits. 

Tab. 1.17. Fördelning efter längd och vikt för män vid inskrivning 1958—19671 

Distribution by stature and weight of men at enlistment 

1 Se not 1 till tab . 1.16. — J Ålder som uppnåtts under inskrivningsåret: 18 är. 
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Tab. 2 .1 . Befolkningsförändringar i sammandrag 1958—1967 
Summary of vital events 

Tab. 2.2. Folkökning länsvis 1963—19671 

Increase of population by county 

1 1.1 redogörelseåret — 1.1 nästföljande är, inräknat folkmängdsförändringar genom indelningsändring. — ' Stockholms stad har 1.1. 
1968 införlivats med Stockholms län. 
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Tab. 2.3. Befolkningsförändringar länsvis 1967 
Population changes by county 

Tab. 2.4. Befolkningsförändringar civilståndsvis 19671 

Population changes by marital status 

1 Tabeller med uppgifter aldersvis för varje civilställd finns i manus i SCB. Dessa tabeller utgör underlag för den framräkning av befolk-
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ningens fördelning efter kön, ålder och civilstånd, vars resultat meddelas i tab. 1.5. — 2 Se not till lab. 2.1. 
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Tab. 2.5. Befolkningsförändringar födelseårsvis 19671 

Population changes by year of birth 
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1 Se not till tab. 2.4. — ' Justerade tal. — 3 Se not till tab. 2.1. — 4 Bland tillkomna ingår bär även födda: man 02 528, kvinnor 58832. 
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Tab. 2.6. Förändringar i antalet personer i bok över obefintliga1 efter med
borgarskap och kön 1961—1967 
Changes of number of persons in »Residence unknown» register by citizenship and sex 

1 St' not till tab. 2.1. 



49 3. INGÅNGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 

Tab. 3 .1 . Ingångna äktenskap efter vigselår samt upplösta äktenskap efter 
upplösningsår 1931—1967 
Marriages by year of contraction, and dissolutions of marriage by year of dissolution 

Tab. 3.2. Makarnas medianålder och äktenskapets medianvaraktighet vid upp
sningen 1958—1967 
Median age and median duration of marriage at dissolution of marriage 

1—680472. Befolkningsförändringar 1967 



Tab. 3.3. Ingångna äktenskap efter makarnas förutvarande civilstånd och födelseår 
samt upplösta äktenskap efter makarnas födelseår 1967 
Marriages by previous marital status and year of birth of partners and dissolutions of marriage 
by year of birth of partners 
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53 3. INGÅNGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 

Tab. 3.4. Upplösta äktenskap efter vigselår 1967 
Dissolutions of marriage by year of marriage 

Tab. 3.5. Giftermål efter vigselmånad 1961—1967 
Marriages by month 



54 3. INGÅNGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 

Tab. 3.6. Giftermål efter makarnas medborgarskap 1967 
Marriages by citizenship of partners 

Tab. 3.7. Vigda i första giftet efter ålder på 1 0 0 0 ogifta 1941—1967 
First marriages per 1 0 0 0 single men and women 



55 3. INGÅNGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 

Tab. 3.8. De vigdas medel-, median- och kvartilåldrar 1930—1967 
Mean, median and quartile age at marriage 



56 3. INGÅNGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 

Tab. 3.9. Giftermål efter äktenskapets ordningsnummer, makarnas förutvarande 
civilstånd m. m. 1958—1967 
Marriages by marriage order, previous marital status, etc. 

Tab. 3.10. Giftermål efter äktenskapets ordningsnummer, makarnas förut
varande civilstånd m. m. samt efter mannens kyrkobokföringsort länsvis 1967 
Marriages by marriage order, previous marital status, etc. and husband's place of registra-
tion by county 



57 3. INGÅNGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 



58 3. INGÅNGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 

Tab.3 .11. Giftermål efter makarnas ålder och kyrkobokföringsort länsvis 1967 
Marriages by age and by county 



59 3. INGÅNGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 



60 3. INGÅNGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 

Tab. 3.12. Gi f termål efter makarnas 
ålder och förutvarande civi lstånd 
1967 
Marriages by age and previous marital 
status of partners 



61 3. INGÅNGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 



Tab. 3.13. Giftermål efter olika kombinationer av makarnas ålder och förutvarande 
civilstånd 1967 
Marriages by different combinations of age and previous marital status of partners 
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Tab. 3.14. Hemskillnader och äktenskapsskillnader efter lagrum 1958—1967 
Legal separations and divorces by clause of marriage law 
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65 3. INGÅNGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 

Tab. 3.15. Äktenskapsskillnader 1958—1967 efter olika kombinationer av ma
karnas föregående antal äktenskapsskillnader 
Divorces by number of previous divorces of partners in different combinations 

Tab. 3.16. Hemskillnader och äktenskapsskillnader efter lagrum länsvis efter 
mannens kyrkobokföringsort 1967 
Legal separations and divorces by clause of marriage law and by husband's county 
of registration 

5—680472. Befolkningsförändringar 1967 



66 3. INGÅNGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 

Tab. 3.17. Äktenskapsskil lnader ef ter olika kombinat ioner av makarnas ålder 
1967 
Divorces by different combinations of age of partners 

Tab. 3.18. Äktenskapsskil lnader ef ter äktenskapets varakt ighet och makarnas 
ålder 1967 
Divorces by duration of marriage and by age of partners 



67 3. INGÅNGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 

Tab. 3.19. Äktenskapsskillnader efter barnantal och äktenskapets varaktighet 
1967 
Divorces by number of children and by duration of marriage 

Tab. 3.20. Relativa antalet genom ena makens död eller äktenskapsskillnad 
upplösta äktenskap i varje vigselkohort efter antal år sedan vigselåret 1955— 
1967 
Relative number of dissolutions of marriage through divorce or death of one partner in 
each marriage cohort by number of years since marriage 



68 3. INGÅNGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 

Tab. 3.21. Relativa antalet äktenskapsskillnader i varje vigselkohort efter antal 
år sedan vigselåret 1941—1967 
Relative number of divorces in each marriage cohort by number of years since marriage 



69 3. INGÅNGNA OCH UPPLÖSTA ÄKTENSKAP 



Tab. 3.22. Relativa antalet äktenskapsskillnader1 i varje hemskillnadskohort efter 
antalet år sedan hemskillnaden 1954—1967 
Relative number of divorces in each legal separation cohort by number of years since legal 
separation 
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71 4. FÖDELSER 

Tab. 4 .1 . Födda barn efter liv och legitimitet samt brutto- och nettoreproduk-
tionstal 1958—1967 
Live and still births by legitimacy, gross reproduction rates and net reproduction rates 

Tab. 4.2. Levande födda efter födelsemånad 1961—1967 
Live births by month 



72 4. FÖDELSER 

Tab. 4.3. Fruktsamhetstal och olika födelsekvoter 1931—1967 
Fertility rates and different kinds of birth ratios 



73 4. FÖDELSER 

Tab. 4.4. Nedkomster efter barnens antal, liv och kön i olika kombinationer 
samt legitimitet 1967 
Confinements by legitimacy and by single or multiple births in different combinations of 
live and still births and sex 



74 4. FÖDELSER 

Tab. 4.5. Levande födda barn efter legitimitet, föräldrarnas medborgarskap 
och moderns födelseår 1967 
Live births by legitimacy, citizenship of parents and year of birth of mother 



75 4. FÖDELSER 



76 4. FÖDELSER 

Tab. 4.6. Födda barn efter liv, legitimitet, kön, börder och moderns ålder läns
vis 1967 
Single, multiple, live and still births by legitimacy and sex, and by age of mother and 
by county 



77 4. FÖDELSER 



78 4. FÖDELSER 

Tab. 4.7. I äktenskap födda barn efter börder, l iv och föräldrarnas ålder 1967 
Legitimate single, multiple, live and still births by age of parents 



79 4. FÖDELSER 

Tab. 4.8. Födda barn efter börder, liv, legitimitet och moderns ålder 1967 
Single, multiple, live and still births by legitimacy and by age of mother 



80 4. FÖDELSER 

Tab. 4.9. I äktenskap födda barn efter liv. moderns ålder och äktenskapets 
varaktighet 1967 
Legitimate live and still births by age of mother and duration of marriage 



81 4. FÖDELSER 

Tab. 4.10. Äktenskaplig fruktsamhet1 

efter moderns ålder och äktenska
pets varaktighet 1967 
Marital fertility rates by age of mother 
and by duration of marriage 

1 Levande födda barn på 1 000 gifta kvinnor i motsvarande grupper. — 2 Levande födda 
barn räknat på 1 000 gifta kvinnor i åldrarna 15—49 år. 

Tab. 4 .11 . Fruktsamhetstal, flerbörder och dödföddhet efter föräldrarnas ålder 
m. m. 1967 
Fertility rates, multiple birth ratios and still birth rates by age of parents etc. 

6—680472. Befolkningsförändringar 1967 



82 4. FÖDELSER 

Tab. 4.12. Födda barn efter moderns födelseår och civi lstånd samt barnets 
ordningsnummer 1967 
Births by marital status, year of birth of mother and birth order of child 



83 4. FÖDELSER 



84 4. FÖDELSER 

Tab. 4.13. I äktenskap (ingångna 1950 eller senare) födda barn 1967 efter liv. 
barnets ordningsnummer och äktenskapets varaktighet 
Legitimate live and still births (in marriages contracted 1950 and later) by birth order 
and duration of marriage 



85 4. FÖDELSER 

Tab. 4.14. Levande ensamfödda barn 1967 i äktenskap efter barnets kön och 
ordningsnummer samt moderns födelseår 
Legitimate single live births by sex and birth order of child and by age of mother 

Tab. 4.15. I äktenskap (ingångna 1950 eller senare) födda barn 1967, efter liv, 
barnets ordningsnummer och föräldrarnas vigselår 
Legitimate live and still births (in marriages contracted 1950 or later) by birth order and 
year of marriage 



Tab. 4.16. Samtliga födda barn 1950—1967 i äktenskap (ingångna under samma 
period) efter vigselkohort samt barnets födelseår och ordningsnummer1 

Total number of legitimate births (in marriages contracted 1950 or later) by marriage cohort, 
and also year of birth and birth order of child 
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88 5. DÖDSFALL 

Tab. 5.1. Döda och spädbarnsdödlighet efter kön 1958—1967 
Deaths and infant mortality rates by sex 

Tab. 5.2. Spädbarnsdödlighet1 1931—1937 
Infant mortality rates 



89 5. DÖDSFALL 

Tab. 5.3. Döda efter dödsmånad 1961—1967 
Deaths by month 

Tab. 5.4. Samtliga rapporterade dödsfall efter kyrkobokföringsförhållanden, 
dödsland, medborgarskap och kön 1963—1967 
All reported deaths by type of registration, country of death, citizenship and sex 



90 5. DÖDSFALL 

Tab.5.5. Döda efter kön, ålder och civi lstånd länsvis 1967 
Deaths by sex, age and marital status and by county 



91 5. DÖDSFALL 



Tab. 5.6. Döda efter kön, ålder, födelseår och civilstånd 1967 
Deaths by sex, age, year of birth and marital status 
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95 5. DÖDSFALL 

Tab. 5.7. Döda efter födelseår med uppdelning på före och efter födelsedagen 
döda samt efter kön 1967 
Deaths before and after date of birth by year of birth and sex 



96 5. DÖDSFALL 

Tab. 5.8. Döda efter medborgarskap, kön och födelseår 1967 
Deaths by citizenship, sex and year of birth 



97 5. DÖDSFALL 

Tab. 5.9. Döda efter dödsmånad, kön och ålder 1967 
Deaths by month, sex and age 



98 5. DÖDSFALL 

Tab. 5.10. Dödstal efter kön, civilstånd och ålder 1967 
Death rates per 1 0 0 0 of mean population by sex, marital status and age 

Tab. 5.11. Döda i de två första levnadsåren efter kön och ålder 1967 
Deaths in the first two years of life by sex and age 



99 5. DÖDSFALL 

Tab. 5.12. Döda hundraåringar 1967 
Decreaced at the age of 100 years and over 



100 5. DÖDSFALL 



101 6. INRIKES OMFLYTTNING 

Tab. 6 .1 . Inrikes omflyttning1 mellan länen efter in- och utflyttningslän 
1963—1967 
Internal migration between counties by in- and out-migration county 

1 Som flyttningstidpunkt räknas för tiden före folkbokföringsreformen 1967 dagen för ändrad kyrkobokföringsort och för tiden efter 
denna reform veckan för registrering vid länsstyrelsens datacentral. Härigenom har tidpunkten förskjutits några veckor, vilket medför 
at t antalet redovisade inrikes flyttningar 1967 blir något lägre än det verkliga. 



102 6. INRIKES OMFLYTTNING 

Tab. 6.2. Inrikes omf l y t tn ing 1 mellan länen och inom samma län 1967 
Internal migration between counties and within counties 

1 Sc not (ill lab. (i.t. — s Beträffande omflyttning inom samma län: det län inom vilket Hyllning skclt. — 3 Flyttningar över församlings-
kommuner, har varje sådan församlingsdel jämställts med en församling. 



103 6. INRIKES OMFLYTTNING 

gräns, dock ej mellan församlingar inom Stockholm och Göteborg. Där en församling är delad på kyrkobokföringsdistrikt eller tillhör lvä 



104 6. INRIKES OMFLYTTNING 

Tab. 6.3. Inrikes omflyttning1 mellan länen efter in- och utflyttningslän samt 
ålder 1967 
Internai migration across county borders by in- and out-migration county and by age 

' So not till tal), (i.l. 



105 6. INRIKES OMFLYTTNING 



106 6. INRIKES OMFLYTTNING 

Tab. 6.4. Inrikes omflyttning1 länsvis och för de största kommunerna 1967 
Internal migration by county and the biggest communes 

1 Se not till tab. 6.1 och not 3 till tab. 6.2. - 2 31.12. 1967 enligt indelningen 1.1. 1968. 



107 7. UTRIKES OMFLYTTNING 

Tab. 7 .1 . Immigranter och emigranter efter kön och civilstånd 1851—1967 
Immigrants and emigrants by sex and marital status 



108 7. UTRIKES OMFLYTTNING 

Tab. 7.2. Immigranter och emigranter efter månad för flyttningens registrering 
1962—1967 
Immigrants and emigrants by month 



109 7. UTRIKES OMFLYTTNING 

Tab. 7.3. Immigranter och emigranter efter medborgarskap 1958—1967 
Immigrants and emigrants by citizenship 



110 7. UTRIKES OMFLYTTNING 

Tab. 7.4. Immigranter och emigranter efter länder 1958—1967 
Immigrants and emigrants by country 



111 7. UTRIKES OMFLYTTNING 



Tab. 7.5. Immigranter och emigranter efter samtliga länder 1967 
Immigrants and emigrants by all countries 
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114 7. UTRIKES OMFLYTTNING 

Tab. 7.6. Immigranter och emigranter ef ter länder och medborgarskap 1967 
Immigrants and emigrants by country and citizenship 



115 7. UTRIKES OMFLYTTNING 



116 7. UTRIKES OMFLYTTNING 

Tab. 7.7. Immigranter och emigranter efter kön, civilstånd och länder 1967 
Immigrants and emigrants by sex, marital status and country 



117 7. UTRIKES OMFLYTTNING 



Tab. 7.8. Immigranter och emigranter e f ter kön, civi lstånd och ålder 1967 
Immigrants and emigrants by sex, marital status and age 
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121 7. UTRIKES OMFLYTTNING 

Tab. 7.9. Immigranter och emigranter efter kön och civilstånd länsvis 1967 
Immigrants and emigrants by sex, marital status and county 



122 7. UTRIKES OMFLYTTNING 

Tab. 7.10. Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap 1958—1967 
Aliens becoming naturalized 



123 7. UTRIKES OMFLYTTNING 



124 7. UTRIKES OMFLYTTNING 



125 7. UTRIKES OMFLYTTNING 



1 2 6 7. UTRIKES OMFLYTTNING 

Tab. 7 .11 . Överförda f rån och t i l l bok över obef int l iga efter kön och med
borgarskap 1958—19671 

Persons transferred from and to the »Residence unknown» register by sex and citizenship 

1 Ytterligare uppgifter oiu obefintliga finus i tab. 2.1 och 2M—2.6. Se vidare not till tab. 2.1. 



127 7. UTRIKES OMFLYTTNING 

Tab. 7.12. Överförda från och till bok över obefintliga efter kön, civilstånd och 
medborgarskap 19671 

Persons transferred from and to the »Residence unknown» register by sex, marital status 
and citizenship 

1 Se not tilltab. 7.11. 



128 7. UTRIKES OMFLYTTNING 

Tab. 7.13. Överförda från och till bok över obefintliga efter kön, civilstånd och 
ålder 19671 

Persons transferred from and to the »Residence known» register by sex, marital status 
and age 

Utkom från trycket den 21 mars 1969 

1 Se not till tab. 7.11. 
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