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Förord 

Preface 

Statistiska centralbyrån framlägger härmed tredje delen av Befolknings
förändringar 1968 (SOS). Den innehåller uppgifter för hela riket, länen, A-
regioner, tätortsregioner och de 18 största kommunerna om födda, döda, 
civilståndsändringar, flyttningar och nationalitetsändringar. Tabeller om 
flyttningar redovisas även i Befolkningsförändringar Del 2 (SOS). 

Ett omfattande omläggningsarbete har genomförts då det gäller statistiken 
över befolkningsförändringar. Tabellerna i denna rapport skiljer sig därför 
i vissa avseenden från tidigare års tabeller. Definitionen har ändrats för ci
vilståndsändringar, nationalitetsändringar och tidpunkten för flyttning. 

Redigeringen av rapporten har omhänderhafts av byrådirektör Åke Nilsson 
vid SCBs produktionsfilial i Örebro. 

Stockholm i juni 1971 

INGVAR OHLSSON 

Erland Hofsten 
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Summary 

1 Main outlines for the organisation of population statistics 

According to Swedish law all persons living in the country shall be registered 
in the parish where they live, the only substantial exceptions being students, 
military conscripts and sailors. There are, in accordance with this principle, 
complète and up-to-date registers of the population in each one of the approxi-
mately 2 600 parishes in to which the country is divided. Responsible for the 
maintenance of the registers is the clergy of the Lutheran State Church in this 
capacity acting as civil servants. 

Changes to the registers are continously reported to the Data office of the 
County Board. AU the individual reports on changes are forwarded on mag-
netic tapes to the Register of the Total Population (RTB) kept by the Natio
nal Central Bureau of Statistics. The changes comprise births, deaths and mi
grants (both internai and external), as well as changes of marital status owing 
to new marriages and dissolutions of marriage through divorce or death. 

There are also registers on the county level. In each résidence town of the 24 
counties there is thus a register on magnetic tape, which is used for the pré
paration of taxation and élection rolls. 

A most important means of identification of any Swedish person is the regis-
tration number alotted to everybody. Thèse numbers contain 10 digits, the-
first 6 corresponding to year, month and date of birth; the next 3 digits are 
the birth number which is odd for men and even for women and the last digit 
is a check number. A man born on the 22nd May, 1940 may thus hâve the 
number 400522-2957. This number which follows a person to his death is 
entered in all kinds of documents, making it possible through modem ADP 
technique to identify persons in différent kinds of statistical materials and to 
collate the data. 

2 Vital statistical data 

As has been mentioned above the parishes receive reports of vital events, i.e. 
of births, marriages, divorces and deaths. In vital statistics the births are record-
ed according to the mother's place of registration, in exceptional cases accord
ing to the place of the delivery. Married and divorced persons are registered 
according to the place of registration of the husband and wife. Deaths are 
recorded according to the parish in which the deceased person was registered 
at death. 

All kinds of migratory movements shall be reported to the parish. Except as 
regards migration within the parish ail such reports are from 1962 and onwards 
forwarded to the National Central Bureau of Statistics. 
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3 Changes of definitions 

Because of the revision of the statistics of population which took place in 
1967 changes have been made with regard to the definition of some variables. 

3.1 Migrations 

To all migrations (internai migration, immigration, emigration and transfers 
from and to the "résidence unknown" register) applies that the correct time 
of migration is not obtainable. The time of migration is in actual fact defined 
as the week when registration at the County Board took place. Still merely 
migrations across parish borders are registered as internai migrations. 

3.2 Newly married 

Until 1967 the statistics of marriages were based on information on married 
women registered in Sweden. Marriages between men registered in Sweden and 
women registered abroad consequently were omitted in the statistics. Since 
1968 information on both women and men is prepared. 

3.3 Newly divorced 

Settled or confirmed divorces at Swedish courts were included in previous 
statistics. Since 1968 information on divorces is based on the registrations of 
the County registers. Some information, among other things on causes of 
divorces and on judicial separations, is henceforth published according to the 
old system. 

3.4 Newly widoed 

Information on newly widowed was previously based on the number of re-
ported deaths of married women and men. That implied that those widowed 
were not registered in cases when the deceased partner of a marriage was not 
registered in Sweden but the surviving was. Since 1968 the statistics of newly 
widowed are based on altérations of the registration of marital status in the 
county registers. That implies that the number of newly widowed not fully 
corresponds to the number of deceased married men and women during the 
year. 

3.5 Changes of N ationality 

Naturalizations were previously published according to information from the 
Immigration and Naturalization Board. Since 1968 the County Boards anno-
unce all changes of nationality registered in the County registers. 
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4 Tables 

The tables in this publication differ in certain aspects from the tables of pre-
vious reports. The most important changes hâve been made in tables showing 
immigrants and emigrants. Events published monthly concerning persons 
deceased, newly married, immigrated and emigrated hâve been omitted in this 
publication. Summary information may, however, be obtained from Monthly 
Digest of Swedesh Statistics. 

4.1 Tables on births 

The publishing of legitimacy (births within and out of wedlock) has been eut 
down. The publishing of multiple births according to différent combinations 
of sex and live and still births has been simplified. The number of confinements 
is not evident from the new plan of tables. It has become more detailed throught 
added information on both the âge and year (of the mother). 

4.2 Tables on deaths 

Tables on deaths correspond on the whole to the previous ones. Publishing of 
deaths abroad has been left out. A table 4.5 has ben added, where information 
on deaths according to the year ofbirth, in combination withage, marital sta
tus and sex can be obtained. 

4.3 Tables on changes of marital status 

The publishing of the type of marriage (religious or civil marriage) has been 
omitted. The plan of tables has been extended through a more consistent 
publishing of both the year of birth and of âge. 

A new table (5.15) on newly divorced by citizenship has been introduced. 
Likewise introduced is the table (5.13) on newly divorced by sex, year of 
birth and year of marriage. Two new tables(5.10 and 5.11) hâve been added 
showing newly widowed, partly by âge and duration of the marriage, partly 
by year of birth and year of marriage. 

In cases where tables merely show the number of entered or dissolved marri-
ages the information concerns newly married women, divorced women and 
widows. The relative number of changes of marital status is also based on 
women unless the tables clearly indicate that something else is valid. 

4.4 Tables on migration 

Immigration and emigration as well as transfers from and to the "résidence 
unknown" register are published together as fas as possible. Tables 6.2 and 
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6.3 thus do not indicate merely internai migration but also immigrants and 
emigrants and persons transferred from and to the "résidence unknown" re
gister. Migration within each area is not included in the figures of persons 
immigrated and emigrated. Publishing of the outmigration has largely been 
expanded. Thus information on immigrants and emigrants by citizenship in 
combination with country of emigration and immigration can be obtained in 
tables 6.9 and 6.10. Immigrants and emigrants by sex, age, country of immi
gration and emigration are published in table 6.7 and by sex, age and citizen
ship in table 6.8. Persons transferred from and to the "résidence unknown" 
register by age in one-year age-groups, sex and marital status are available in' 
iaw-tables at the National Central Bureau of Statistics. 

Further migration statistics are published in Population Changes, part 2 (SOS). 

4.5 Tables on Changes of Nationality 

The publishing is largely extended and now comprises information on age as 
well as information on other changes of citizenship fhan that from alien to 
Swedish. 

Since the definition concerning change of citizenship has been altered the 
previous old information in table 7.2 can not fully be compared with those 
of 1968. 

It must be noticed that the figures of naturalized aliens of 1968 in SM Be 
1969:8 are based on information from the Immigration and Naturalization 
Board and thus diverge slightly from the information now published. 
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Inledning 

Introduction 

Med anledning av att folkbokföringen vid länsstyrelserna lagts om till ADB 
har systemet för rapporteringen till SCB av demografiska händelser från hösten 
1967 ändrats. Bland annat av detta skäl har en omfattande omläggning av sta
tistiken över befolkningsförändringarna genomförts. Trots omläggningen har 
månadsstatistiken över födda, döda, emigranter, immigranter m m kunnat fort
sätta utan eftersläpning. Den detaljerade vitalstatistiken har däremot blivit av
sevärt försenad. 

I samband med omläggningen har tabellprogrammet förbättrats och kvalitén 
på de statistiska uppgifterna höjts. 

1 Primärmaterial 

SCBs register över totalbefolkningen (RTB) erhåller veckovis ändringsmed
delanden i form av magnetband från länsstyrelserna. Magnetbanden framställs 
i samband med uppdateringen av länsstyrelsernas register. Utgångsmaterial för 
uppdateringen är de av pastorsämbetet och den lokala skattemyndigheten till 
länsstyrelsen aviserade förändringarna som t ex födelse, flyttning, dödsfall, 
civilståndsändring, namnbyte. De ändringsmeddelanden till RTB som avser 
födelse, dödsfall, civilståndsändringar, nationaltetsändringar, inrikes flytt
ningar, immigration och emigration utgör primärmaterial till denna rapport. 

De aviseringar som SCB erhåller via länsstyrelserna avser den kyrkobokförda 
befolkningen. Statistiken över befolkningsförändringarna bygger således på 
folkbokföringsmaterial och måste acceptera dess begrepp och definitioner. 

Förutom aviseringarna till RTB utgörs primärmaterialet i denna rapport av in
skrivningsstatistik publicerad av Värnpliktsverket till tabellerna 1.6 och 1.7, 
av till SCB inkomna dödsbevis till tabell 4.8 samt av uppgifter om vid svensk 
domstol avgjorda eller stadsfästa skilsmässor och hemskillnader till tabellerna 
5.21-5.27 

2 Definitionsändringar 

Det nya systemet innebär att vissa demografiska händelser definieras på ett 
annat sätt än i den tidigare statistiken. Beträffande flyttningarna kunde upp
gifter enligt tidigare definitionen ej längre erhållas, beträffande civilstånds
ändringar och nationalitetsändringar har definitionerna ändrats på SCBs ini
tiativ. 
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2.1 Flyttningar 

För samtliga flyttningar (inrikes flyttning, immigration, emigration och över
föring från och till obefintligregister) gäller att kyrkobokföringstidpunkten 
ej längre kan erhållas. Flyttningstidpunkten definieras genom registervecka 
vid länsstyrelsen. Såsom flyttningar under ett år betraktas alla under det året 
i länsstyrelsens dataregister registrerade flyttningar. Som inrikes flyttningar 
registreras fortfarande endast flyttningar över församlingsgräns (motsvarande). 

2.2 Nyblivna gifta 

För nyblivna gifta erhåller SCB en avisering för vardera den nyblivna gifta 
kvinnan och för den nyblivna gifta mannen. Dessa aviseringar innehåller upp
gifter även om den som man ingår 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 stati
stiken eftersom aviseringarna för nyblivna gifta män inte bearbetades. Från 
1968 bearbetas uppgifter för både kvinnor och män. Nyblivna gifta redovisas 
fr o m 1968 efter tre olika begrepp nämligen: 

A. Nyblivna gifta kvinnor, vars make är skiven i Sverige eller utlandet. Denna 
uppgift stämmer överens med tidigare års definition. 

B. Nyblivna gifta män vars maka är skriven i Sverige eller utlandet. 

C. Nyblivna gifta kvinnor och män där båda makarna är skrivna i Sverige. 

2.3 Nyblivna frånskilda 

Den tidigare statistiken avsåg vid svensk domstol avgjorda eller stadsfästa skils
mässor. Från 1968 bygger uppgifterna om skilsmässor på registreringarna i 
länsregistren. Dessa registreringar sker för både kvinnan och mannen på samma 
sätt som för nyblivna gifta. (För vissa uppgifter, bland annat om anledning till 
skilsmässa och om hemskillnader publiceras uppgifter enligt det gamla syste
met även i fortsättningen). Nyblivna frånskilda redovisas fr o m 1968 efter 
fyra olika begrepp nämligen: 

A. Nyblivna frånskilda kvinnor, vars f d make är skriven i Sverige eller utlandet. 

B. Nyblivna frånskilda män vars f d maka är skriven i Sverige eller utlandet. 

C. Nyblivna frånskilda kvinnor och män där båda de f d makarna är skrivna i 
Sverige. 

D. Skilsmässor avgjorda eller stadfästa vid svensk domstol. Denna uppgift 
stämmer överens med tidigare års definition. 
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2.4 Nyblivna änkor och änklingar 

Uppgifterna om nyblivna änkor och änklingar byggde tidigare på antalet an
mälda döda gifta kvinnor respektive män. Detta innebar bl a att änke- respek
tive änklingsblivande ej registrerades 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 
civilståndsregistreringen i länsregistren. Detta innebär bl a att antalet nyblivna 
änkor ej exakt överensstämmer med antalet under året avlidna gifta män. 

2.5 Nationalitetsändringar 

Tidigare redovisades naturaliseringar enligt Statens invandrarverks (förut
varande Statens utlänningskommission) uppgifter. Från 1968 aviserar läns
styrelserna samtliga nationlitetsändringar som har registrerats i länsregistren. 
Detta gör det möjligt att även ta fram uppgifter om byten från svenskt till 
utländskt medborgarskap samt om byten mellan två utländska medborgar
skap. Sådana uppgifter tas fram men på grund av den låga kvalitén kommer de 
inte att publiceras tills vidare. Förklaringen till detta framgår av punkt 6. 

3 Tabellerna 

Tabellerna i denna publikation skiljer sig i vissa avseenden från föregående års 
tabeller. De största förändringarna har genomförts för tabellerna som redo
visar immigranter och emigranter. Händelser redovisade efter månad har slo
pats i denna publikation för döda, nyblivna gifta, invandring och utvandring. 
Uppgifterna kan dock erhållas från Allmän månadsstatistik. 

3.1 Tabeller över födda 

I jämförelse med tidigare tabellplan har redovisningen av legitimitet (födda 
inom och utom äktenskap) skurits ner. Redovisningen av levande födda och 
dödfödda efter olika kombinationer av kön och enkelbörd, tvillingbörd osv 
har förenklats. Antalet nedkomster framgår inte av den nya tabellplanen. 
Redovisningen har blivit utförligare genom ökad redovisning av både (moderns) 
ålder och födeisår. 

Tabell 4.14 i 1967 års publikation är inte helt jämförbar med tabell 3.6 efter
som 1967 års uppgifter endast redovisar ensamfödda i äktenskapet medan 
1968 års tabell redovisar i bestående äktenskap födda barn. 

3.2 Tabeller över döda 

Tabellerna över döda motsvarar i stort tidigare tabeller. Döda under andra 
levnadsåret fördelade på åldersmånad har dock slopats. Likaså har redovis
ningar av döda i utlandet utgått. 



22 

En tabell (4.5) har tillkommit där man kan erhålla uppgifter om döda efter 
födelseår, i kombination med ålder, civilstånd och kön. 

3.3 Tabeller över civilståndsändringar 

Redovisningen av vigselns art (kyrklig eller borgerlig vigsel) är slopad. Tabell
planen är utökad genom att redovisningen mera konsekvent sker efter både 
födelseår och ålder. 

Tabellen (5.6) över ingångna äktenskap efter olika kombinationer av makar
nas ålder och förutvarande civilstånd redovisar numera alla kombinationer av 
förutvarande civilstånd. En ny tabell (5.15) över nyblivna frånskilda efter 
medborgarskap har införts. Likaså är tabellen (5.13) över nyblivna frånskilda 
efter kön, födeisår och vigselar ny. Två nya tabeller (5.10 och 5.11) har till
kommit vilka redovisar nyblivna änklingar och änkor dels efter ålder och 
äktenskapets varaktighet dels efter födelseår och vigselar. 

I de fall tabeller endast redovisar antal ingångna eller upplösta äktenskap avser 
uppgifterna nyblivna gifta kvinnor, frånskilda kvinnor och änkor. Relativtal 
för civilståndsändringar är också baserade på kvinnor, såvida det inte klart fram
går av tabellerna, att något annat gäller. 

3.4 Tabeller över flyttningar 

In- och utrikes flyttning liksom överföring från och till obefintligregistret re
dovisas sä långt som är möjligt tillsammans. Tabellerna 6.2 och 6.3 redovisar 
således inte enbart inrikes omflyttning utan även immigranter och emigranter 
samt överförda från och till obefintligregistret. Omflyttningar inom respektive 
område ingår inte i siffrorna för in- och utflyttade. Redovisningar av den ut
rikes omflyttningen har utökats kraftigt. Sålunda kan man erhålla uppgifter 
om immigranter och emigranter efter medborgarskap i kombination med ut
vandrings- resp invandringsland i tabellerna 6.9 och 6.10. Immigranter och 
emigranter efter kön, ålder och utvandrings- resp invandringsland redovisas i 
tabell 6.7 samt efter kön, ålder och medborgarskap i tabell 6.8. 

Överförda från och till obefintligregistret efter ålder i ettårsklasser, kön och 
civilstånd finns som råtabell på SCB. 

Ytterligare flyttningsstatistik redovisas i Befolkningsförändringar del 2 (SOS). 

3.5 Tabeller över nationalitetsändringar 

Redovisningen är kraftigt utökad, bland annat med åldersuppgifter och upp
gifter om andra ändringar av medborgarskap än från utländskt till svenskt. 
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Eftersom definitionen ändrats då det gäller byte av medborgarskap är de histo
riska uppgifterna i tabell 7.2 inte helt jämförbara med 1968 års uppgifter. 

Det bör observeras att de siffror om naturaliserade utlänningar för år 1968 
som finns i SM Be 1969:8 bygger på uppgifter från Statens invandrarverk och 
således avviker från de nu publicerade. 

4 Regionala redovisningar 

Den regionala redovisningen har väsentligt utökats jämfört med tidigare år. 
Således framgår inte bara uppgifter om födda, döda, civilståndsändringar, flytt
ningar samt överförda från och till obefintligregistret på länsnivå utan även 
för storstadsområdena och de 18 största kommunerna i tabellerna 3.1, 4.1, 
5.1, 6.2, 6.3 och 6.12. De kommuner som redovisas i dessa tabeller kan ändras 
år från år. Vilka kommuner som skall ingå bestäms av antalet invånare i början 
av året före redovisningsåret. 

För A-regioner och tätortsregioner framgår uppgifter om födda och döda i 
tabellerna 3.2 och 4.2. Flyttningar för A-regioner, tätortsregioner och kom
munalblock redovisas i Befolkningsförändringar del 2 (SOS). 

5 Register 

Statistiken över befolkningsförändringar är framtagna ur register, som Be-
byrån lagt upp. För varje år framställs 8 olika register. Dessa avser födda, döda, 
nyblivna gifta, nyblivna frånskilda, nyblivna änklingar och änkor, inrikes flytt
ningar samt immigranter och emigranter. Registren innehåller följande geo
grafiska koder: län, kommun, församling, kommunblock, A-region, tätorts
region och storstadsområde. 

6 Kvalitetskontroll 

De inkomna uppgifterna underkastas en mycket omfattande maskinell gransk
ning med hänsyn till kodernas validitet och uppgifternas logiska innehåll. 
Granskningen omfattar bland annat alla områdeskoder (ner till församling), 
samband mellan åldrar och civilståndsändringar osv. Vidare sker dublettgransk
ningar och beträffande aviseringar av dödsfall granskning mot uppgifter enligt 
inkomna dödsbevis. 

Vissa fel vid aviseringarna mellan pastorsämbeten och länsstyrelsen kan 
emellertid inte upptäckas genom några granskningsrutiner på SCB. Det händer 
t ex att en person felaktigt aviseras som död från pastorsämbetet, detta re
gistreras på länsstyrelsen och medför då en automatisk avisering till SCB. Om 
man sedan på pastorsämbetet upptäcker att dödsfallet egentligen gällde en 
annan person utfärdas en ny avisering för den senare personen, samtidigt som 
den först aviserade återförs till bandet. LänsMyreisens beståndsband är där-
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med rättat, men den felaktiga dödsaviseringen till SCB står kvar, beroende på 
hur insättningen av den avförda personen har gjorts kan eventuellt ytterligare 
en felaktig avisering (överföring från obefintligregister) ha aviserats till SCB. 
På initiativ av SCB genomförde dåvarande CFU dels rättningsrutiner som ej 
skulle medföra onödiga felaktiga aviseringar till SCB, dels en rättningsrutin 
som innebär att rättelse från pastorsämbete till länsstyrelse skall markeras med 
"rättelse" och ej får ske samtidigt med annan avisering. Sedan en sådan avise
ring åtgärdats på länsstyrelsen skall avien skickas till SCB där samtliga sådana 
fall granskas med hänsyn till eventuella felaktigt aviserade händelser. 

De erfarenheter Be -byrån hittills har fått talar för att antalet logiska fel och 
felaktiga koder i materialet är litet. Däremot har den nyssnämnda rättelseru
tinen från pastorsämbetena fungerat mindre tillfredsställande. Detta medför 
bl a att en tabell över personer som bytt medborgarskap efter tidigare och nu
varande medborgarskap samt kön torde innehålla så hög felfrekvens att den 
inte ansetts kunna publiceras. 

7 Prioritet mellan händelser 

1 de fall civilståndsändring och flyttning inträffar samtidigt behandlas civil
ståndsändringen först och därefter flyttningen. 

8 Framräknad folkmängd 

Folkmängden efter kön, ålder och civilstånd i tabell 1.5 är en framskriven folk
mängd frun 1960 dvs för varje år fr o m 1960 har adderats födda, immigranter 
och överförda från obefintligregistret till 1960 års siffror för varje kohort. 
Döda, emigranter och överförda till obefintligregistret har subtraherats från 
1960 års siffror pä motsvarande sätt. 

Sedan hösten 1967 har SCB lagt upp ett register över totalbefolkningen (RTB). 
Ur detta register har uttag gjorts av befolkningstabeller vecka 03 år 1969 (SM 
Be 1969:8). Den folkmängd som då erhölls överensstämmer nästan helt med 
folkmängden vid årsskiftet. Det bör emellertid observeras att händelser som 
inträffat under 1968 men rapporterats senare än vecka 03 1969 inte inverkar 
på tabellerna. Händelser som inträffat i början av år 1969 och rapporteras t o m 
vecka 03 1969 påverkar tabellerna. 
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Tabellen nedan visar skillnaderna mellan den framräknade folkmängden 31.12. 
1968 och folkmängd framtagen ur RTB vecka 03 1969. Minustecknet i en 
cell i tabellen anger att tabellen ur RTB innehåller färre personer än tabellen 
över framräknad folkmängd för den åldersklass och det kön som cellen avser. 

Som framgår av tabellen är skillnaderna mellan den framräknade befolkningen 
och uttaget ur RTB mycket små utom för 0 -åringar där eftersläpningarna i 
rapportering till RTB är märkbar. I fortsättningen kommer SCB inte att fram
ställa någon framräknad befolkning. Årliga framräkningar av befolkningen med 
uppdelning efter kön och ettåriga åldersklasser påbörjades av SCB år 1861. 

Från 1891 kunde dessa årliga framräkningar på initiativ av Gustav Sundbärg 
utökas till att omfatta även civilstånd, till en början approximativt men efter 
några år, åtminstone i princip exakt. På grund av de årliga uttagen från RTB 
kan dessa årliga framräkningar nu upphöra. 

9 Brytvecka 

Aviseringar t o m vecka 30 1969 avseende händelser som inträffat 1968 har 
medtagits vid framställning av denna publikation. 
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10 Händelser före 1968 

Enligt internationella rekommendationer publiceras nedan en tabell över de
mografiska händelser som inträffat före 1968 men aviserats under 1968. 

11 Brister i 1968 års material 

Ett antal aviseringar om demografiska händelser som rätteligen borde vara med 
i tabellerna i denna publikation saknas. Antalet är litet och saknar ur analy
tisk synpunkt betydelse, varför SCB, då felet upptäcktes, bedömde att fram
ställningskostnader av nya tabeller inte stod i rimlig propotion till den mer 
korrekta information, som skulle har erhållits, om tabellerna varit fullständiga. 

Av följande tabell framgår de händelser, som ytterligare borde ha varit med i 
1968 års tabeller. 
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I tabellerna över födda barn har det i 57 fall varit omöjligt att erhålla moderns 
vigseldatum och/eller faderns födelsetid. Detta medför att i tabellerna 3.5 -
3.8 har uteslutits 57 födda barn. 

12 Bristande överenstämmelse med dödsorsaksstatistiken 

I publikationen Dödsorsaker 1968 (SOS) anges antalet döda till 56 fler än i 
denna publikation. Skillnaden består inte enbart av denna antalsmässiga av
vikelse utan också av att en del rapporterade dödsfall på dödsbevisen inte har 
samma dödsdatum som på aviseringarna till RTB. Detta gör att i vissa ålders
klasser kan statistiken över befolkningsförändringar redovisa flera döda än 
dödsorsaksstatistiken. 

Upprättningen av primärmaterialet efter matchning av dödsbevis och aviserade 
dödsfall för år 1968 kunde inte genomföras i den omfattning som varit önsk
värt beroende på svårigheter i samband med omläggningsarbetet. Detta är 
orsaken till skillnaderna mellan dödsorsaksstatistiken och statistiken över be
folkningsförändringar 1968. 

Symboler använda i tabellerna 
Explanation of symbols 

» 

° ) 0,0/ 

upprepning repetition 
intet finns att redovisa magnitude nil 
mindre än hälften av den använda magnitude less than half of unit 
enheten employed 
uppgift ej tillgänglig eller alltför data not available 
osäker för att angivas 
uppgift kan icke förekomma category not applicable 
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Tabell 1.1 Folkmängd efter kön och civilstånd vid slutet av 1959-1968 1 

Population by sex and marital status 

1) VISSA TIDIGARE PUBLICERAOE TAL HAR KORRIGERATS. 

Tabell 1.2 Folkmängd länsvis vid årets början och slut samt medelfolkmängd 1968 

Population by county at the beginning and the end of the year and mean population 

1) ENLIGT INDELNINGEN 1968. 2) ENLIGT INDELNING 1.1.1969. 



30 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.3 De olika åldersgruppernas relativa fördelning på civilstånd vid slutet av 1940-1968 

Relative distribution of marital status in different age groups 



31 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 



32 I BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.4 Folkmängd efter ålder samt antal kvinnor mot 1000 män i olika åldrar vid slutet av 
1940-1968 

Population by age and sex ratio of population by age 



33 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.5 Folkmängd vid årets slut samt medelfolkmängd efter kön, ålder och civilstånd 1968 

Population and mean population by sex, age and marital status 



34 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 



35 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 



36 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.6 Medellängd och medelvikt för män vid inskrivning 1945-1968 1 

Average stature and average weight of men at enlistment 

1) UPPGIFTERNA I TAB. 1. 6-1. 7 HÄRRÖR SIG FRÄN DEN AV VÄRNPLIKTSVERKET (TIDIGARE: CENTRALA VÄRNPLIKTSBYRAN) UT
ARBETADE INSKRIVNINGSSTATISTIKEN. DE AVSER UTESLUTANDE VID INSKRIVNINGEN PERSONLIGT NÄRVARANDE MÄN SOM UNDER SAMMA 
AR UPPNÅTT ELLER KOMMER ATT UPPNÅ DEN I TABELLEN ANGIVNA ÅLDERN (SÅLEDES EJ UNDER- ELLER ÖVERÅRIGA). PÄ GRUND AV 
NYA BESTÄMMELSER SOM GER DE MÄN SOM SKALL INSKRIVAS STÖRRE VALFRIHET BETRÄFFANDE INSKRIVNINGSÂLDER HAR FR 0 M 1966 
ANTALET I TABELLERNA MEDTAGNA PERSONER MINSKATS. - 2) AVSER DEN ÅLDER SOM UPPNÅTTS UNDER INSKRIVNINGSÅRET. DE ÅR DÅ 
INSKRIVNINGSÄLDER ÄNDRATS HAR TVÅ ÅRGÅNGAR INSKRIVITS. 

Tabell 1.7 Fördelning efter längd och vikt för män vid inskrivning 1959—19681 

Distribution by stature and weight of men at enlistment 

1) SE NOT 1 TILL TAB. 1. 6. - 2) ÅLDER SOM UPPNATTS UNDER INSKRIVNINGSÅRET: 18 AR. 



37 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Tabell 2.1 Befolkningsförändringar i sammandrag 1959-1968 

Summary of vital events 

Tabell 2.2 Folkökning länsvis 1964-1968 1 

Increase of population by county 

1) 1.1 REDOGÖRELSEARET - 1.1 NÄSTFÖLJANDE ÄR, INRÄKNAT FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGAR GENOM INDELNINGSÄNDRING. 
2) STOCKHOLMS STAD HAR 1.1.1968 INFÖRLIVATS MED STOCKHOLMS LÄN. 



38 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Tabell 2.3 Befolkningsförändringar länsvis 1968 

Population changes by county 

Tabell 2.4 Befolkningsförändringar civilståndsvis 1968 1 

Population changes by marital status 

1) TABELLtk MEL UPPGIFTER AL.DERSV1:: lök VAHJ'1 ' 1 v , 5T?,MD FINNS I MANU'.', I SC3. DESSA TABELLER UTGÖR UNDERLAG 

OMFLYTTNINGAR ÖVER FÖRSAMLINGSGRÄNS. HAR EN FÖRSAMLING ÄR DELAD PÄ KYRKOBOKFÖRINGSDISTRIKT ELLER TILLHÖR TVÄ 
KOMMUNER, HAR VARJE SÄDAN FÖRS AML I NGS L> L L JÄMSTÄLLTS MED EN FÖRSAMLING. 



39 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

FÖR DEN FRAMRÄKNING AV BEFOLKNINGENS FÖRDELNING EFTER KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND, VARS RESULTAT MEDDELAS I 
TAB 1.5. 



40 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Tabell 2.5 Befolkningsförändringar födelseårsvis 1968 1 

Population changes by year of birth 



41 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

1) SE NOT TILL TAB. 2 . h . - 2) BLAND TILLKOMNA INGÅR HÄR SVEN FÖDDA: MÄN 58121, KVINNOR 5"»966. 



42 3 FÖDDA 

Tabell 3.1 Levande födda och dödfödda efter kön och moderns ålder länsvis m m 1968 

Live and still births by sex and age of mother by county etc 



43 3 FÖDDA 

Tabell 3.2 Levande födda och dödfödda efter kön och moderns ålder i A-regioner och tätortsregio
ner 1968 

Live and still births by sex and age of mother by regions of co-operating communes and urbanized 
areas 



44 3 FÖDDA 



45 3 FÖDDA 



46 3 FÖDDA 



47 3 FÖDDA 

Tabell 3.3 Levande födda och dödfödda efter börder, kön och moderns ålder 1968 

Single, multiple, live and still births by sex and age of mother 



48 3 FÖDDA 

Tabell 3.4 Levande födda och dödfödda efter börder, kön och moderns födelseår 1968 

Single, multiple, live and still births by sex and year of birth of mother 



49 3 FÖDDA 

Tabell 3.5 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter moderns ålder och äkten
skapets varaktighet 1968 

Live and still births in present marriage by age of mother and duration of marriage 



50 3 FÖDDA 

Tabell 3.6 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap (ingångna 1950 eller senare) efter 
barnets ordningsnummer och moderns födelseår 1968 

Live and still births in present marriage (contracted 1950 or later) by birth order of child and year 
of birth of mother 

1) AVSER ORDNINGSNUMMER BLAND MAKARNAS SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN (BÅDE LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA), 
INRÄKNAT BARN FÖDDA FÖRE VIGSELN. 



51 3 FÖDDA 

O AVSER ORDNINGSNUMMER BLAND MAKARNAS SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN CBÂDE LEVANDE FÖDOA OCH DÖDFÖDDA), 
INRÄKNAT BARN FÖDDA FÖRE VIGSELN 



52 3 FÖDDA 

Tabell 3.7 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap (ingångna 1950 eller senare) efter 
barnets ordningsnummer och föräldrarnas vigselår 1968 

Live and still births in present marriage (contracted 1950 or later) by birth order of child and year 
of the parents' marriage 

1) AVSER ORDNINGSNUMMER BLAND MAKARNAS SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN CBÂDE LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA), 
INRÄKNAT BARN FÖDDA FÖRE VIGSELN. 



53 3 FÖDDA 

Tabell 3.8 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter föräldrarnas ålder 1968 

Live and still births in present marriage by age of parents 



54 3 FÖDDA 

Tabell 3.9 Levande födda efter legitimitet, föräldrarnas medborgarskap och moderns födelseår 
1968 

Live births by legitimacy, citizenship of parents and year of birth of mother 



55 3 FÖDDA 



56 3 FÖDDA 

Tabell 3.10 Levande födda och dödfödda efter legitimitet samt brutto- och nettoreproduktionstal 
1958-1968 

Live and still births by legitimacy, gross reproduction rates and net reproduction rates 

Tabell 3.11 Levande födda efter födelsemånad 1961-1968 

Live births by month 

1) FÖR AREN T.O.M.1960 HAR LIVSLÄNGDSTABELLEN FÖR 1951-1955 ANVÄNTS OCH FÖR ÅREN FR.O.M. 1961 MOTSVARANDE 
TABELL FÖR RESP. REDOVISNINGSÄR. 

1) ÄRLIGEN. - 2) LEVANDE FÖDDA PA 1000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN MED HÄNSYNSTAGANDE TILL MÅNADERNAS OLIKA LÄNGD. 



57 3 FÖDDA 

Tabell 3.12 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och olika födelsekvoter 1931-1968 

Age-specific fertility rates and different kinds of birth ratios 

1) MED ÄKTENSKAPLIG FRUKTSAMHET 1968 AVSES BARN SOM ÄR FÖDDA I BESTÅENDE ÄKTENSKAP. DETTA INNEBÄR ATT 269 BARN, 
SOM ÄR INOMÄKTENSKAPLIGA MEN VARS MÖDRAR ÄR FRÅNSKILDA ELLER ÄNKOR INTE MEDTAGITS VID BERÄKNINGEN AV DEN ÄKTEN
SKAPLIGA FRUKTSAMHETEN MEN DÄREMOT INGÅR I DEN UTOMÄKTENSKAPLIGA. - 2) T.O.M. 1954 ANTAL NEDKOMSTER OCH FR.O.M. 
1955 ANTAL LEVANDE FÖDDA BARN, I BÅDA FALLEN RÄKNAT PÂ 1000 KVINNOR I MOTSVARANDE ÅLDER. DIFFERENSEN MELLAN AN
TAL NEDKOMSTER OCH ANTAL LEVANDE FÖDDA BARN ÄR MYCKET LITEN OCH SAKNAR BETYDELSE VID BERÄKNING AV FRUKTSAMHETS
TAL. - 3) BERÄKNAT ANTAL BARN SOM 1000 KVINNOR FAR UNDER HELA SIN FRUKTSAMHETSPERIOD. - <0 GOSSAR MOT 1000 
FLICKOR. - 5) UTOM ÄKTENSKAP FÖDDA PA 1000 FÖDDA BLAND RESP. GRUPPER. - 6) I FLERBÖRDER FÖDDA PA 1000 FÖDDA 
BLAND RESP. GRUPPER. - 7) DÖDFÖDDA PA 1000 FÖDDA CLEVANDE OCH DÖDFÖDDA) BLAND RESP. GRUPPER. 



58 3 FÖDDA 

Tabell 3.13 Levande födda och dödfödda barn efter kön, födelsemånad och legitimitet 1968 

Live and still births by sex, month and legitimacy 

Tabell 3.14 Fruktsamhetstal, flerbörder och dödföddhet efter föräldrarnas ålder m m 1968 

Fertility rates, multiple birth ratios and still birth rates by age of parents etc 

1) KÖR BARN I ÄKTENSKAP. - 2) FRUKTSAMHETEN HAR RÄKNATS PÂ 1000 PERSONER I MOTSVARANDE ÅLDER INOM FÖLJANDE 
KATEGORIER: FÖR BARN I ÄKTENSKAP: GIFTA MÄN RESP. KVINNOR; FÖR BARN UTOM ÄKTENSKAP: EJ GIFTA KVINNOR (OGIFTA, 
ÄNKOR OCH SKILDA); FÖR SAMTLIGA BARN: KVINNOR (O8ER0ENDE AV CIVILSTAND). - 3) I FLERBÖRDER FÖDDA PÅ 1000 FÖDDA 
(LEVANDE OCH DÖDFÖDDA). - "O DÖDFÖDDA PÂ 1000 FÖDDA (LEVANDE OCH DÖDFÖDDA). - 5) BARN, VILKAS FÖRÄLDRAR VARIT 
UNDER 15 ELLER MINST 45 AR INRÄKNADE, MEN FRUKTSAMHETEN RÄKNAD ENDAST PA PERSONER I ÅLDRARNA 15-44 AR. 



59 3 FÖDDA 

Tabell 3.15 Samtliga födda 1950—1968 i bestående äktenskap (ingångna under samma period) 
efter vigselkohort samt barnets födelseår och ordningsnummer 

Total births in present marriage (contracted 1950-1968) by marriage cohort, and also year of birth 
and birth order of child 

O AVSER ORDNINGSNUMMER BLAND MAKARNAS SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN (BADE LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA), INRÄKNAT 
BARN FÖDDA FÖRE VIGSELN. - 2) BARN MED OKÀ'NT ORDNINGSNUMMER EJ INRÄKNADE. 



60 3 FÖDDA 

1) AVSER ORDNINGSNUMMER BLAND MAKARNAS SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN CBÂDE LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA), INRÄKNAT 
BARN FÖDDA FÖRE VIGSELN. - 2) BARN MED OKÄNT ORDNINGSNUMMER EJ INRÄKNADE. 



61 3 FÖDDA 

O AVSER ORDNINGSNUMMER BLAND MAKARNAS SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN (BÅDE LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA), INRÄKNAT 
BARN FÖDDA FÖRE VIGSELN. - 2) BARN MED OKÄNT ORDNINGSNUMMER EJ INRÄKNADE. 



62 3 FÖDDA 

Tabell 3.16 Aktenskaplig fruktsam-
het efter moderns ålder och äkten
skapets varaktighet 1968 

Marital fertility rates by age of mother 
and by duration of marriage 

V) AVSER ORDNINGSNUMMER BLAND MAKARNAS SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN (BÅDE LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA), INRÄKNAT 
BARN FÖDDA FÖRE VIGSELN. - 2) BARN MED OKÄNT ORDNINGSNUMMER EJ INRÄKNADE. 

n LEVANDE FÖDDA BARN PA 1000 GIFTA KVINNOR I MOTSVARANDE GRUPPER. - 2) LEVANDE 
FÖDDA BARN RÄKNAT PA 1000 GIFTA KVINNOR I ÅLDRARNA 15-1(9 AR. 

ANMÄRKNING: NÅGON TABELL ÖVER VIGDA KVINNOR EFTER ÅLDER OCH ÄKTENSKAPETS VARAK
TIGHET HAR INTE FRAMSTÄLLTS AVSEENDE 1968 ÅRS POPULATION. EN SÅDAN TABELL HAR 
DÄREMOT ERHÅLLITS MED HJÄLP AV FRAMSKRIVNING AV ÄLDRE DATA. 





64 4 DÖDA 

Tabell 4.1 Döda efter kön, ålder och civilstånd länsvis m m 1968 

Deaths by sex, age and marital status by county etc 



65 4 DÖDA 



66 4 DÖDA 



67 4 DÖDA 



68 4 DÖDA 

Tabell 4.2. Döda efter kön, ålder och civilstånd i A-regioner och tätortsregioner 1968 

Deaths by sex, age and marital status by regions of co-operating communes and urbanized areas 



69 4 DÖDA 



70 4 DÖDA 



71 4 DÖDA 



72 4 DÖDA 



73 4 DÖDA 



74 4 DÖDA 



75 4 DÖDA 



76 4 DÖDA 



77 4 DÖDA 



78 4 DÖDA 



79 4 DÖDA 



80 4 DÖDA 



81 4 DÖDA 



82 4 DÖDA 



83 4 DÖDA 



84 4 DÖDA 

Tabell 4.3 Döda efter kön, ålder och civilstånd 1968 

Deaths by sex, age and marital status 



85 4 DÖDA 



86 4 DÖDA 



87 4 DÖDA 

Tabell 4.4 Döda efter kön, födelseår och civilstånd 1968 

Deaths by sex, year of birth and marital status 



88 4 DÖDA 



89 4 DÖDA 



90 4 DÖDA 

Tabell 4.5 Döda efter kön, födelseår, ålder och civilstånd 1968 

Deaths by sex, age, year of birth and marital status 



91 4 DÖDA 



92 4 DÖDA 



93 4 DÖDA 



94 4 DÖDA 



95 4 DÖDA 

Tabell 4.6 Döda under första levnadsåret efter kön och ålder 1968 

Deaths in the first year of life by sex and age 



96 4 DÖDA 

Tabell 4.7 Döda efter kön, födelseår och medborgarskap 1968 

Deaths by sex, year of birth and citizenship 



97 4 DÖDA 



98 4 DÖDA 

Tabell 4.8 Samtliga rapporterade dödsfall efter kyrkobokföringsförhällande, medborgarskap och 
kön 1964-1968 

All reported deaths by type of registration, citizenship and sex 

Tabell 4.9 Dödstal efter kön, ålder och civilstånd 1968 

Death rates per 1000 of mean population by sex, age and marital status 

0 FÖRDELNINGEN PÂ SVENSKA MEDBORGARE OCH UTLÄNNINGAR HAR FÖR PERSONER SOM EJ ÄR UPPTAGNA I FÖRSAMLINGSBOK 
1 VISSA FALL MÅST GRUNDA SIG PA SANNOLIKHET. EJ IDENTIFERADE HAR RÄKNATS SOM SVENSKA MEDBORGARE. - 2) ENDAST 
PERSONER, SOM ÄR UPPTAGNA I FÖRSAMLINGSBOK, INGÅR I ÖVRIGA TABELLER. - 3) EN DEL AV DESSA KAN TÄNKAS VARA 
UPPTAGNA OBEFINTLIGREGISTRET. 

ANMÄRKNING: I VISSA ALDERS- OCH CIVILSTANDSGRUPPER ÄR POPULATIONEN LITEN. DÖDSFALL AV ENDAST EN ELLER 
TVÄ INDIVIDER I EN SÅDAN GRUPP GER ETT HÖGT DÖDSTAL. DETTA GÄLLER FÖR GIFTA MÄN 15-19 AR, ÄNKLINGAR 
30-34 AR, ÄNKOR 20-24 ÄR OCH FRÅNSKILDA MÄN 20-24 AR. 



99 4 DÖDA 

Tabell 4.10 Döda och spädbarnsdödlighet efter kön 1959-1968 

Deaths and infant mortality rates by sex 

Tabell 4.11 Spädbarnsdödlighet på 1000 levande födda 1931-1968 

Infant mortality rates 

O = FÖDD OCH DÖD UNDER SAMMA KALENDERDYGN. - 2) = 28 DAGAR. 



100 4 DÖDA 

Tabell 4.12 Döda hundraåringar 1968 1 

Deceased at the age of 100 years and over 

1) DENNA FÖRTECKNING BYGGER PÂ UPPGIFTER ERHÄLLNA FRÄN RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET. FÖRTECKNINGEN INNE
HÅLLER TVÄ FLERA DÖDA ÄN TABELL k. 3. SE INLEDNINGEN PUNKT 12. 



101 4 DÖDA 



102 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5. 1 Nyblivna gifta, änklingar, änkor och frånskilda efter kön och tidigare civilstånd länsvis 
m m 1968 

Newly married, widowed and divorced by sex, previous marital status and county etc 



103 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.2 Ingångna äktenskap efter vigselår samt upplösta äktenskap efter upplösningsår 1931-
1968 

Marriages by year of contraction, and dissolutions of marriage by year of dissolutions 

Tabell 5.3 Nyblivna gifta i första giftet efter kön och ålder på 1000 ogifta 1941-1968 

First marriages by age per 1000 singel men and women 

O ÄRLIGEN. - 23 RÄKNAT PA MEDELFOLKMÄNGDEN. - 3) ANTALSUPPGIFTER FÖR INGÅNGNA ÄKTENSKAP AVSER NYBLIVNA 
GIFTA KVINNOR, FÖR UPPLÖSTA ÄKTENSKAP GENOM MANNENS DÖD AVSER NYBLIVNA ÄNKOR, FÖR UPPLÖSTA ÄKTENSKAP GENOM 
HUSTRUNS DÖD AVSER NYBLIVNA ÄNKLINGAR SAMT ÄKTENSKAPSSKILLNADER AVSER NYBLIVNA SKILDA KVINNOR. 

1) RÄKNAT PA 1000 OGIFTA MÄN I ÅLDERN 20-49 ÂR RESP. OGIFTA KVINNOR I ÅLDERN 20-44 AR. 



104 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.4 Nyblivna gifta efter kön, ålder, tidigare civilstånd och äktenskapets ordningsnummer 
1968 

Newly married by sex, age, previous marital status and marriage order 



105 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 



106 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.5 Nyblivna gifta efter kön, födelseår, tidigare civilstånd och äktenskapets ordningsnum
mer 1968 

Newly married by sex, year of births, previous marital status and marriage order 



107 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 



108 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.6 Ingångna äktenskap (där bägge makarna vid giftermålet var skrivna i Sverige) efter 
makarnas ålder och olika kombinationer av deras förutvarande civilstånd 1968 

Marriages contracted (of which both husband and wife are registrated in Sweden at the time of the 
marriage) by age and different combinations of previous marital status 



109 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 



110 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 



111 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 



112 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 



113 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.7 Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och ålder 1968 

Newly widowed and divorced by sex and age 



114 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.8 Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och födelseår 1968 

Newly widowed and divorced by sex and year of birth 



115 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.9 Nyblivna änklingar, inkor och frånskilda efter kön och vigselår 1968 

Newly widowed and divorced by sex and year of marriage 



116 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.10 Nyblivna änklingar och änkor efter ålder och äktenskapets varaktighet 1968 

Newly widowed by age and duration of marriage 



117 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.11 Nyblivna änklingar och änkor efter födelseår och vigselår 1968 

Newly widowed by year of birth and year of marriage 



118 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.12 Nyblivna frånskilda efter kön, ålder och äktenskapets varaktighet 1968 

Newly divorced by sex, age and duration of marriage 



119 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.13 Nyblivna frånskilda efter kön födelseår och vigselår 1968 

Newly divorced by sex, year of birth and year of marriage 



120 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.14 Nyblivna gifta efter kön och medborgarskap 1968 

Newly married by sex and citizenship 



121 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 



122 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.15 Nyblivna frånskilda efter kön och medborgarskap 1968 

Newly divorced by sex and citizenship 



123 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 



124 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.16 Nyblivna frånskilda efter kön och makarnas ålder 1968 

Newly divorced by sex and age of partners 



125 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.17 Medel-, median- och kvartilåldrar för nyblivna gifta 1930-1968 

Mean, median and quartile age at marriage 

Tabell 5.18 Makarnas medianålder och äktenskapets medianvaraktighet vid upplösningen 1959— 
1968 

Median age and median duration of marriage at dissolution of marriage 

O MEDIANER BERÄKNADE PÂ ANTAL AR MELLAN FÖDELSEÅRET OCH UPPLÖSNINGSÂRET. - 2) MEDIANER BERÄKNADE PÂ ANTAL 
ÂR MELLAN VIGSELÂRET OCH UPPLÖSNINGSÂRET. 



126 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.19 Nyblivna gifta efter äktenskapets ordningsnummer 1959—1968 

Newly married by marriage order 

Tabell 5.20 Nyblivna gifta efter makarnas förutvarande civilstånd 1959—1968 

Newly married by previous marital status of partners 

0 RÄKNAT PÂ MEOELFOLKMANGDEN. - 2) AVSER FR O M 1968 VID GIFTERMÅLET I SVERIGE 
KYRKOBOKFÖRDA MÄN OCH KVINNOR. "SAMTLIGA GIFTERMÅL" REDOVISAR VID GIFTERMÅLET 
1 SVERIGE KYRKOBOKFÖRDA KVINNOR. 

O RÄKNAT PÂ MEDELFOLKMÄNGDEN. - 2) REDOVISNINGEN EFTER FÖRUTVARANDE CIVILSTÅND AVSER FR O M 1968 
ENDAST SÅDANA ÄKTENSKAP DÄR BADA MAKARNA VID GIFTERMÅLET VAR KYRKOBOKFÖRDA I SVERIGE. 3E TABELL 5.6. 



127 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.21 Äktenskapsskillnader 1959-1968 efter olika kombinationer av makarnas föregående 
antal äktenskapsskillnader 

Divorces by number of previous divorces of partners in different combinations 

Tabell 5.22 Äktenskapsskillnader efter barnantal och äktenskapets varaktighet 1968 

Divorces by number of children and by duration of marriage 

O ANTAL AR MELLAN VIGSELÂRET OCH UPPLÖSNINGSÂRET. 



128 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.23 Hemskillnader och äktenskapsskillnader efter lagrum 1959-1968 

Legal separations and divorces by clause of marriage law 

O DE OLIKA PARAGRAFERNA AVSER FÖLJANDE: 1-2 §§: HEMSKILLNAD. - 1 §: BÅDA MAKARNA ENSE OM HEMSKILLNAD PÂ 
GRUND AV DJUP OCH VARAKTIG SÖNDRING. - 2 §: ENA MAKEN BEGÄRT HEMSKILLNAD ANTINGEN PÂ GRUND AV DEN ANDRES 
PLIKTFÖRSUMMELSE, DRYCKENSKAP ELLER LASTBARA LIV ELLER PÂ GRUND AV DJUP OCH VARAKTIG SÖNDRING. - 3-13 §§: 
ÄKTENSKAPSSKILLNAD. - 3 §: SÄRLEVNAD UNDER ETT ÂR EFTER HEMSKILLNAD. - 4 § : SÄRLEVNAD SEDAN MINST 3 AR PÄ 
GRUND AV SÖNDRING. - 5 §: ENA MAKEN HAR UNDER 2 ÄR UNDANDRAGIT SIG SAMMANLEVNADEN. - 6 §: ENA MAKEN FÖR
SVUNNEN SEDAN 3 ÄR (OVISST OM VID LIV). - 7 §: TVEGIFTE. - 8 § : ÄKTENSKAPSBROTT. - 9 §: SMITTOSAM KÖNS
SJUKDOM. (INGA FALL ENLIGT 9 § HAR FÖREKOMMIT UNDER PERIODEN.) - 10 §: MISSHANDEL ELLER STÄMPLANDE MOT MA
KENS LIV. - 11 §: STRAFFDOM. - 12 § : DRYCKENSKAP. - 13 § : SINNESSJUKDOM. - 2) EN DEL AV HEMSKILLNADERNA 
FÖLJS ALDRIG AV ÄKTENSKAPSSKILLNAD, BEROENDE PÄ ATT SAMLEVNADEN ÅTERUPPTAS, ATT MÅLET INTE FULLFÖLJS ELLER 
ATT NÅGON AV MAKARNA DÖR. DETTA FÖRKLARAR VARFÖR HEMSKILLNADERNA ÄR FLERA ÄN ÄKTENSKAPSSKILLNADERNA, TROTS 
ATT EN DEL AV DE SENARE INTE FÖREGÅS AV NÄGON HEMSKILLNAD. 



129 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.24 Hemskillnader och äktenskapsskillnader efter lagrum länsvis efter mannens kyrkobok
föringsort 1968 

Legal separations and divorces by clause of marriage law and by husband's county of registration 
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Tabell 5.25 Relativa antalet äktenskapsskillnader i varje vigselkohort efter antalet år sedan vigsel-
året 1941-1968 

Relative number of divorces in each marriage cohort by number of years since marriage 

ANMÄRKNING: 1 ANTALET INGÅNGNA ÄKTENSKAP INGÅR EJ IMMIGRANTER SOM VARIT GIFTA VID INVANDRINGEN. 
ANTALET ÄKTENSKAPSSKILLNADER INNEHÅLLER DÄREMOT IMMIGRANTER SOM HAR SKILT SIG SEDAN DE KOM TILL 
SVERIGE. 
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132 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.26 Relativa antalet genom ena makens död eller äktenskapsskillnad upplösta äktenskap i 
varje vigselkohort efter antal år sedan vigselåret 1955-1968 

Relative number of dissolutions of marriage through divorce or death of one partner in each marri-
age cohort by number of year since marriage 

Tabell 5.27 Relativa antalet äktenskapsskillnader i varje hemskillnadskohort efter antal år sedan 
hemskillnaden 1954-1968 

Relative number of divorces in each legal separation cohort by number of years since regal separa
tion 

O ENLIGT GIFTERMÄLSBALKEN 11 KAP. 3 §. - 2) EN DEL AV HEMSKILLNADEN FÖLJS ALDRIG AV ÄKTENSKAPSSKILLNAD 
ENLIGT GIFTERMÄLSBALKEN 11 KAP. 3 § BEROENDE PÄ ATT SAMLEVNADEN ÅTERUPPTAS, ATT MALET INTE FULLFÖLJS, ATT 
NÅGON AV MAKARNA DÖR ELLER ATT ÄKTENSKAPSSKILLNAD SKER ENLIGT ANNAN §. 





134 6 FLYTTNINGAR 

Tabell 6.1 Inrikes omflyttning mellan länen samt immigranter och emigranter länsvis 1968 

Internal migration between counties and immigrants and emigrants by county 



135 6 FLYTTNINGAR 



136 6 FLYTTNINGAR 

Tabell 6.2 Flyttningar efter kön och ålder länsvis m m 1968 

Migration by sex and age by county etc 
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Tabell 6.3 Flyttningar efter kön och civilstånd länsvis m m 1968 

Migration by sex and marital status by county etc 
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Tabell 6.4 Immigranter och emigranter efter kön, ålder och civilstånd 1968 

Immigrants and emigrants by sex, age and marital status 



141 6 FLYTTNINGAR 



142 6 FLYTTNINGAR 



143 6 FLYTTNINGAR 



144 6 FLYTTNINGAR 



145 6 FLYTTNINGAR 



146 6 FLYTTNINGAR 

Tabell 6.5 Immigranter och emigranter efter kön, civilstånd och länder 1968 

Immigrants and emigrants by sex, marital status and by country 
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Tabell 6.6 Immigranter och emigranter efter kön, civilstånd och medborgarskap 1968 

Immigrants and emigrants by sex, marital status and citizenship 
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Tabell 6.7 Immigranter och emigranter efter kön, ålder och utvandrings- resp invandringsland 
1968 

Immigrants and emigrants by sex, age and by country of out- migration and in- migration 
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Tabell 6.8 Immigranter och emigranter efter kön, ålder och medborgarskap 1968 

Immigrants and emigrants by sex, age and citizenship 
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Tabell 6.9 Immigranter och emigranter efter länder och medborgarskap 1968 

Immigrants and emigrants by country and citizenship 
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Tabell 6.10 Immigranter och emigranter efter medborgarskap och samtliga länder 1968 

Immigrants and emigrants by citizenship and all countries 
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165 6 FLYTTNINGAR 

Tabell 6.11 Överförda från och till obefintligregistret efter kön, ålder och civilstånd 1968 

Persons transferred from and to the "residence unknown" register by sex, age and marital status 
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Tabell 6.12 Överförda från och till obefintligregistret efter kön och civilstånd länsvis m m 1968 

Persons transferred from and to the "residence unknown" register by sex and marital status by 
county etc 
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Tabell 6.13 Överförda från och till obefintligregistret efter kön, civilstånd och medborgarskap 1968 

Persons transferred from and to the "residence unknown" register by sex, marital status and citizen-
ship 
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Tabell 6.14 Immigranter och emigranter efter kön och civilstånd 1851-1968 

Immigrants and emigrants by sex and marital status 

O OGIFTA, ÄNKLINGAR, ÄNKOR OCH SKILDA. - 2) FÖR ÅREN 1871-1874 GRUNDAR SIG UPPGIFTERNA OM IMMIGRANTER PÂ 
SKATTNING. - 3) FÖR ÅREN 1851-1860 HAR APPROXIMATIONEN MÅST GÖRAS BETRÄFFANDE EN MINDRE DEL AV EMIGRATIONENS 
FÖRDELNING EFTER KÖN OCH CIVILSTAND. 
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Tabell 6.15 Immigranter och emigranter efter medborgarskap 1959-1968 

Immigrants and emigrants by citizenship 
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Tabell 6.16 Immigranter och emigranter efter länder 1959-1968 

Immigrants and emigrants by country 

1) VÄST- OCH ÖSTTYSKLAND. - 2) T O M I960 INRÄKNAT I AFRIKA I ÖVRIGT. 
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1) VÄST- OCH ÖSTTYSKLAND. - 2) T O M 1960 INRÄKNAT I AFRIKA I ÖVRIGT. 



174 6 FLYTTNINGAR 



175 6 FLYTTNINGAR 

Tabell 6.17 Överförda från och till obefintligregistret efter kön och medborgarskap 1959-1968 

Persons transferred from and to the "residence unknown" register by sex and citizenship 

O YTTERLIGARE UPPGIFTER OM OBEFINTLIGA FINNS I TAB. 2.1 OCH 2.3-2.5. SE VIDARE NOT TILL TAB. 2.1. 
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Tabell 7.1 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, civilstånd och förutvarande 
medborgarskap 1968 

Aliens becoming naturalized by sex, marital status and previous citizenship 
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Tabell 7.2 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter förutvarande medborgarskap 
1959-1968 

Aliens becoming naturalized by previous citizenship 
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Tabell 7.3 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, ålder och civilstånd 1968 

Aliens becoming naturalized by sex, age and mantal status 
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