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Förord 

Preface 

Statistiska centralbyrån framlägger härmed tredje delen av Befolknings
förändringar 1970. Den innehåller uppgifter om födda, döda, civilstånds-
ändringar, flyttningar och nationalitetsändringar för hela riket samt ett 
antal tabeller avseende län, A-regioner, tätortsregioner och de största 
kommunerna. Tabeller om flyttningar redovisas även i Befolkningsför
ändringar, (SOS) del 2. 

Några definitionsändringar har inte inträffat sedan redovisningen av 1968 
års statistik. Rapporten har utökats med livslängdstabeller för år 1970 och 
perioden 1966 -1970. Nya tabeller redovisar åldersdifferentierade frukt-
samhetstal efter moderns medborgarskap och åldersdifferentierade dödstal 
efter medborgarskap. 

Redigeringen av publikationen har omhänderhafts av byrådirektör Åke 
Nilsson. För tabellarbetet har kontorist Anna-Greth Fransson svarat. Livs
längdstabellerna har framställts under ledning av förste aktuarie Britta 
Holmbeck. Rapporten har utarbetats vid SCBs produktionsfilial i Örebro. 

Stockholm i januari 1972 

INGVAR OHLSSON 

Rune Tryggveson 
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probable length of life 

since 
town 
stateless 
metropolitan areas 
total 
Swedish 

previous 
to 
additions 
total 
total fertility rate 
third 
triplets 
twins 
urbanized areas 

under, during 
marriages dissolved 
entered into parish register 
place of depature 
out-migration 
country of out-migration 
year of out-migration 
abroad 
foreign 
foreingers 
illegitimate 
external 

year of marriage 
weight 

age 
age groups 
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år 
årets början 
återgång av äktenskap 
återstående medellivslängd 

äktenskapets ordningsnummer 
äktenskapets varkatighet 
äktenskaplig fruktsamhet 
äktenskapsskillnader 
änklingar 
änkor 

ökning 
överförda 
överskott 
övriga 

year 
beginning of the year 
nullity of marriage 
life expectancy 

order of marriage 
duration of marriage 
marital fertility 
divorces 
widowers 
widows 

increase 
transferred 
excess 
others 
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Summary 

1 Main Outlines for 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 apparent exceptions being students, 
military conscripts and sailors. There are, in accordance with this principle, 
complete and up-to-date registers of the population in each one of the app
roximately 2 600 parishes into which the country is divided. Responsible for 
the maintenance of the National Registration is, with few exceptions the clergy 
of the Lutheran State Church, in this capacity acting as civil servants. 

There are also registers on the county level. In each residence town of the 24 
counties there is thus a register on magnetic tape, which is used for the prepara
tion of taxation and election rolls. 

A most important means of identification of any Swedish person is the registra
tion number alotted to everybody. These 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 have the number 
400522-2957. This number which follows a person to his death is entered in 
most of documents, making it possible through modern ADP technique to 
identify persons in different kinds of statistical materials and collate the data. 

2 Raw Data 

The Register of the Total population (RTB) obtains each week on magnetic 
tape information on changes from the County Board, The magnetic tapes are 
produced in connection with the changes of the County Board register. The 
basic data for the registers are changes like birth, migration, death and marital 
status notified to the County Board by Parish Authorities. Information on 
changes given to the RTP concerning birth, death, shanges of marital status, 
changes of nationality, internal migration, immigration and emigration make 
up the raw data of this report. 

The announcements obtained by the National Central Bureau of Statistics (SCB) 
via County Boards concern the registered population. Statistics on vital events 
are thus based upon National Registration and consequently must accept its 
conceptions and definitions. Announcements of still births are directed straight 
from the Parish Authorities to the SCB. In addition to announcements from the 
Parish Authorities the raw data of this report concerning tables 1.6 and 1.7 are 
made up by enrolement statistics published by the Enrolement Board of Armed 
Forces. Concerning table 4.14 they are made up by Medical Certificates of 
Cause of Death received by the SCB and concerning tables 5.22 - 5.24 by in
formation on settled or confirmed divorces and judicial separations in Swedish 
courts. 
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3 Definitions and Concepts 

As has already been mentioned the definitions used in statistics of vital events 
are based upon the definitions of The National Registration. In connection with 
alterations of the National Registration in 1967 and of demographic statistics in 
1968 certain of definitions were made. The changes are evident from the 1968 
report. 

3.1 Births 

New-born children are registered in the parish where at the delivery the mother 
was registered or recorded in the residence unknow register, or, if at the delivery 
not registered at all, in the parish where the delivery took place. If a woman not 
registered in Sweden gives birth to a child in this country the child will consequently 
be registered in the parish where the delivery took place. By a live born child is 
understood a new-born child after birth breathing or giving other signs of life. 
By a still born child is defined as a new-born child deceased after the end of the 
28th week of pregnancy. 

3.2 Deaths 

Deaths are recorded in the parish where the deceased was registered in the Parish 
Register or the Residence Unknown Register, or, if not registered at all, in the 
parish where the death took place or the corpse was found. 

Deaths concerning persons not registered in the parish register are shown in table 
4.14 and are not to be found in the other tables. 

3.3 Newly Married 

Concerning newly married the SCB receives information on both spouses, if 
registered in Sweden. This information contains the registration number of the 
contraction partner in this case the person to whom the marriage is contracted. 

Newly married are defined according to four different concepts: 

a Newly married women, the husband being registered in Sweden or abroad. 
This information corresponds to the definition used before 1968. 

b Newly married men, the wife being registered in Sweden or abroad. 

c Newly married women and men where both spouses are registered in Sweden. 

d Marriages of which at least one of the spouses is registered in Sweden. 

Newly married are recorded in the parish where they were registered at the 
marriage. 
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3.4 Newly Divorced 

Concerning newly divorced the SCB receives information on both ex-spouses, as 
was the case of newly married, if being registered in Sweden. This information 
contains the registration number of the contracting partner. The Register of 
Divorces and Marriage Settlement of the SCB receives information on confirmed 
or settled divorces in Swedish courts. This information is also statistically worked 
at and included in this report. 

Newly divorced are defined according to five different comcepts: 

a Newly divorced women, the ex-husbands being registered in Sweden or 
abroad. 

b Newly divorced men, the ex-wives being registered in Sweden or abroad. 

c Newly divorced women and men where both ex-spouses are registered in 
Sweden. 

d Divorces of which at least one of the ex-spouses is registered in Sweden. 

e Divorces confirmed or settled in Swedish courts. 

This information corresponds to the definition used before 1968. 

Newly divorced (item a - d above) are recorded in the parish where they were 
registered at the divorce. Divorce (item e above) and judicical divorce are recorded 
according to the place of residence of the male only. 

3.5 Newly Widowed 

Information on newly widowed is based upon changes of the registration of the 
marital status in the County Registers. This fact implies, among other things, that 
the number of recorded newly widowed not fully corresponds to the number of 
recorded deceased married men and women during the same year. This is due to 
the fact that widowed persons were registered in cases when the deceased partner 
was not registered in Sweden, but the surviving was. The reverse case, i.e. where 
the surviving partner was not registered in Sweden, but the deceased was, also 
causes alterations. 

3.6 Migrations 

Migrations published in the statistics are migrations across parish borders or 
across commune borders within a parish. 

The time of migrations is defined as the week of its registration at the Count 
Board. 
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According to the definitions of the National Registration migration shall be 
reported to the Parish Authorities within two weeks of the migration. Registration 
of migration usually take place a few weeks after the report of migration. It should, 
however, be observed that in many cases the actual migration took place far 
earlier than the time of registration. 

To become registered as an immigrant the actual stay in the country shall last 
for at least half a year according to practice applied at the National Registration. 
To be registered as an emigrant you shall have the intention to settle abroad 
permanently. 

3.7 Transfers form and to the Residence Unknown Register 

Until 1967 all persons who had no fixed place of abode at two succesive annual 
registration controls were transferred to the Residence Unknown Register. From 
1968, however, is valid that foreign citizens, who can no longer be presumed to 
live in Sweden, and Swedish citizens who according to reliable information at 
two succesive annual registrations have a permanent abode abroad shall be de-
registrated as emigrants. 

In most cases transfers from the Residence Unknown Register concern persons 
returned to Sweden, but who never reported their emigration and consequently 
were transfered to the register. 

3.8 Changes of Nationality 

Changes of nationality are published with respect to information on all changes 
of nationality registered in the County Registers. 

3.9 Population Statistics 

The tables on the population of 1970 are in this report taken from the RTP. 
The population published as valid on 31.12.1969 is taken from the RTP 1970, 
week 03, and the population published as valid 31.12.1970 is also taken from the 
RTP 1971, week 03. 

The population acquired according to this method corresponds fairly to the 
population registered at the end of the year. Consideration can, however, not 
be taken to births, deaths and other events which took place before the close 
of the year and which not yet have been reported. But events which took place 
after the close of the year and which already have been reported have been in-
cluded. This fact causes some inconsistency concerning the Statistics of changes 
of population. 
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4 Life tables 

In calculating mortality rates for the year of 1970 and the period of 1966 - 1970, 
the same formula has been used as previous i.e. 

where qx stands for the probability of a person of x years of age dying before 
he has reached the age of x + 1 , Mx stands for mean population during the year 
(the five years) at the age of x to x 4- 1, Dx stands for the number of deceased 
persons of the same age during the year (the five years), and ^ stands for the 
number of deceased persons who have died in the same calender year as that in 
which they attained x years (the number "after date of birth"). 

The mortality rate for the first year of life has been obtained by comparing the 
number of children who have died before attained 1 year of age, and the number 
of live births. 

5 Register 

Statistics of changes of population are taken from registers which the SCB has 
compiled. Each year 8 different registers are worked out. These registers concern 
births, deaths, newly married, newly divorced, newly widowed, internal migra
tion, immigration and emigration. The registers contain geographic codes for: 
county, commune, parish, co-operating commune, region of co-operating com
munes, urbanized area and metropolitan area. 

6 Quality Tests 

The received information goes through a mechanical check-up of considerable 
proportions with respect to the validity of the codes and the logical contents of 
the information. The scrutiny comprises, among other things, regional codes, 
connections between age and marital status etc. Furthermore a chek-up of 
dublicates is made and with respect to information on deaths there is a check-up 
compared to information according to received Medical Certificates of Cause 
of Death. 

7 The Cut-off Week 

Information up to week 16, 1971 concerning events during 1970 has been in
cluded in the compilation of this publication. 
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Inledning 

Introduction 

Denna rapport belyser befolkningens förändringar år 1970. De siffror som 
redovisas avser födda, döda, civilståndsändringar, flyttningar såväl inrikes som 
utrikes samt nationalitetsändringar för hela riket och i vissa fall län, A-regioner 
och de största kommunerna. Jämfört med 1969 års rapport har endast smärre 
ändringar företagits i tabellprogrammet. Några definitionsändringar har ej före
tagits då det gäller vitalstatistiken. 

1 Primärmaterial 

SCBs register över totalbefolkningen (RTB) erhåller veckovis ändringsmeddelan
den i form av magnetband från länsstyrelserna. Magnetbanden framställs i sam
band med uppdateringen av länsstyrelsernas register. Utgångsmaterial för upp
dateringen är de av pastorämbete och lokala skattemyndigheter till länsstyrelsen 
aviserade förändringarna som t ex födelse, flyttning, dödsfall, civilståndsändring. 
De ändringsmeddelanden till RTB som avser födelse, dödsfall, civilståndsänd
ringar, nationalitetsändringar, inrikes flyttningar, immigration och emigration 
utgör primärmaterial till denna rapport och avser den kyrkobokförda befolk
ningen. Statistiken över befolkningsförändringarna bygger således på folkbok
föringsmaterial och måste acceptera dess begrepp och definitioner. Underlaget 
för Befolkningsförändringar (SOS), del 2 bygger på samma primärmaterial. 

Aviseringar om dödfödda barn sker direkt från pastorsämbetet till SCB. Förutom 
aviseringarna från pastorsämbetet utgörs primärmaterialet i denna rapport av in
skrivningsstatistik publicerat av Värnpliktsverket till tabellerna 1.6 och 1.7, av 
till SCB inkomna dödsbevis till tabell 4.14 samt av uppgifter om vid svensk dom
stol avgjorda eller stadfästa skilsmässor och hemskillnader till tabellerna 5.22 -
5.24. 

2 Definitioner och begrepp 

Som redan framhållits bygger de definitioner som används i statistiken över be
folkningsförändringar på folkbokföringens regler. I samband med omläggningen 
av folkbokföringen hösten 1967 och befolkningsstatistiken är 1968 företogs 
vissa definitionsändringar. Dessa framgår av 1968 års rapport. 

2.1 Födda 

Nyfött barn kyrkobokförs i den församling, i vilken modern vid nedkomsten 
var kyrkobokförd eller upptagen i obefintligregister eller, om hon vid ned
komsten inte var bokförd någonstans, den församling där nedkomsten skedde. 
Med levande fött barn avses nyfödd, som efter födelsen andats eller visat annat 
livstecken. Med dödfött barn avses nyfödd, som avlidit efter utgången av tjugo-
åttonde havandeskapsveckan. 
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2.2 Döda 

Dödsfall redovisas i den församling, där den döde var upptagen i församlings
boken eller boken över obefintliga eller, om han inte var bokförd någonstans, 
den församling, där dödsfallet skedde eller liket anträffades. 

Dödsfall som avser i församlingsboken ej upptagna personer redovisas i tabell 
4.14 men ingår ej i övriga tabeller. 

2.3 Nyblivna gifta 

För nyblivna gifta erhåller SCB en avisering för vardera makarna såvida båda är 
kyrkobokförda i Sverige. Dessa aviseringar innehåller personnumret för sam
bandspersonen, dvs i detta fall den som giftemålet ingås med. 

Nyblivna gifta redovisas efter fyra olika begrepp nämligen: 

a Nyblivna gifta kvinnor, vars make är skriven i Sverige eller utlandet. Denna 
uppgift överensstämmer med den definition som tillämpades före år 1968. 

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. 

d Ingångna äktenskap där åtminstone en av makarna är skriven i Sverige. 

Nyblivna gifta redovisas i den församling där de vid giftemålet var kyrkobok-
förda. Om flyttning anmäls samtidigt med giftemålet till pastorsämbetet avise
ras SCB först om giftemålet och därefter om flyttningen. 

2.4 Nyblivna frånskilda 

För nyblivna frånskilda erhåller SCB på likartat sätt som för nyblivna gifta en 
avisering för vardera de f d makarna såvida båda är kyrkobokförda i Sverige. 
Dessa aviseringar innehåller personnumret för den f d sambandspersonen. 

Till SCBs äktenskapsregister inkommer uppgifter om vid svensk domstol av
gjorda eller stadfästa skilsmässor. Dessa uppgifter bearbetas även statistiskt och 
ingår i denna rapport. 

Nyblivna frånskilda redovisas efter fem 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. 
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d Skilsmässor där åtminstone en av makarna är skriven i Sverige. 

e Skilsmässor avgjorda eller stadfästa vid svensk domstol. Denna uppgift 
överensstämmer med den definition som tillämpas före år 1968. 

Nyblivna frånskilda (begreppen a - d ovan) redovisas i den församling där de vid 
skilsmässan var kyrkobokförda. Om flyttning anmäls samtidigt med skilsmässan 
till pastorsämbetet aviseras SCB först om skilsmässan och därefter om flyttningen. 
Äktenskapskillnader (begrepp e ovan) och hemskillnader redovisas enbart efter 
mannens hemort. 

2.5 Nyblivna änkor och änklingar 

Uppgifterna om nyblivna änkor bygger på ändringar av civilståndsregistreringen 
i länsregistren. Detta innebär bl a att det redovisade antalet nyblivna änklingar 
och änkor ej exakt överensstämmer med det redovisade antalet under samma år 
avlidna gifta kvinnor resp män. Detta beror på att änke- och änklingsblivandet 
registreras även för de fall där den avlidne partnern i äktenskapet inte var skriven 
i Sverige men den kvarlevande var det. Det omvända förhållandet, dvs den kvar-
levande partnern inte var skriven i Sverige men väl den avlidne, ger också upphov 
till skillnader. 

2.6 Flyttningar 

De flyttningar som redovisas i statistiken är flyttningar över församlingsgräns. 
Kyrkobokföringsdistrikt likställs med församling i flyttningsstatistiken. Om en 
församling är delad på två eller flera kommuner betraktas varje församlingsdel 
som en församling i flyttningsstatistiken. 

Flyttningstidpunkten definieras som den vecka flyttningen registrerades vid läns
styrelsens datakontor. För inrikes flyttning över länsgräns registreras flyttning 
både vid ut- och inflyttningslänets datakontor. Med flyttningstidpunkten i detta 
fall avses registreringsvecka vid utflyttningslänets datakontor. 

Enligt folkbokföringens regler skall flyttning anmälas till pastorsämbetet ( i 
Stockholm och Göteborg lokala skattemyndigheten) inom två veckor efter 
flyttningen. Registreringen av flyttning sker i allmänhet någon vecka efter an
mälan om flyttning ägt rum. Det bör emellertid observeras att i ett stort antal 
fall torde den faktiska flyttningen ha ägt rum långt tidigare än tidpunkten för 
registreringen. 

För att bli registrerad som immigrant skall den avsedda vistelsen i riket avse 
minst ett hälft år enligt tillämpad praxis vid folkbokföringen. För att bli registre
rad som emigrant skall man ha för avsikt att bosätta sig stadigvarande i utlandet. 
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2.7 Överföring från och till obefintligregistret 

T o m 1967 överfördes alla personer som saknat känt hemvist vid två påföljan
de mantalsskrivningar till bok över obefintliga (fr o m 1968 obefintligregistret). 
Fr o m 1968 gäller emellertid, att utländsk medborgare, som enligt vad man kan 
anta ej längre är bosatt i Sverige, och svensk medborgare, som enligt säkra upp
lysningar vid två mantalsskrivningar i följd är stadigvarande bosatt i utlandet, 
skall avregistreras som emigrant. Till obefintligregistret överförs således personer 
som vid två mantalsskrivningar i följd saknar känt hemvist och upplysning saknas 
om att personen utvandrat. 

överföring från obefintligregistret avser i de flesta fall personer som flyttat till
baka till Sverige men vid tidigare utflyttningen från landet inte anmälde denna 
och därför blev överförda till obefintligregistret. 

2.8 Nationalitetsändringar 

Byte av nationalitet redovisas med utgångspunkt från samtliga nationalitets
ändringar som har registrerats i länsregistren. Tidpunkt för nationalitetsbyte är 
registreringsvecka. Vid byte från utländsk till svensk nationalitet aviseras vilket 
år som den svenska nationaliteten erhölls. I statistiken över nationalitetsbyten 
medtages sådan avisering där året för erhållandet av svensk nationalitet är lika 
med statistikåret och året före statistikåret dvs i denna rapport åren 1970 och 
1969. 

2.9 Folkmängdsredovisningen 

De tabeller över folkmängden som avser år 1970 i denna rapport är uttagna 
ur RTB. Den folkmängd som redovisas som gällande 31.12.1969 är fram
tagen ur RTB 1970 vecka 03 och den folkmängd som redovisas som gällande 
31.12.1970 är på motsvarande sätt framtagen ur RTB 1971 vecka 03. 

Den folkmängd som erhålles enligt denna metod motsvarar tämligen väl den 
kyrkobokförda befolkningen vid årsskiftet. Emellertid har hänsyn inte kunnat 
tas till födelser, dödsfall och andra händelser, vilka ägt rum före årsskiftet 
men ännu inte hunnit rapporteras. Å andra sidan har de händelser medtagits, 
som ägt rum efter årsskiftet och redan hunnit rapporteras. Detta medför viss 
inkonsistens mot befolkningsförändringarna, vilket belyses under punkt 14. 

3 Förändring av tabellerna 

Tabellerna i denna rapport skiljer sig endast i några få fall från föregående års 
publikation. 

Nya tabeller i denna rapport är livslängdstabeller för år 1970 och perioden 
1966 - 1970. Redovisningen efter medborgarskap har utökats genom att till 
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tabellerna över födda har fogats en tabell som visar åJdersdifferentierade frukt-
samhetstal efter moderns medborgarskap och genom att tabellerna över döda 
utökats med en tabell som redovisar dödstal efter födelseår och medborgar
skap. 

Tabeller som utgått i jämförelse med föregående års rapport är äktenskaps
skillnader efter olika kombinationer av makarnas föregående antal äktenskaps
skillnader och relativa antalet äktenskapsskillnader i varje hemskillnadskohort 
efter antalet år sedan hemskillnaden. I 1969 års rapport har dessa tabeller 
nr 5.21 och 5.26. 

4 Tabellerna 

Som kommentar till tabellerna över civilståndsändringar bör nämnas att i de 
fall tabellerna endast redovisar antalet ingångna eller upplösta äktenskap så 
avser uppgifterna nyblivna gifta kvinnor, frånskilda kvinnor och änkor. Rela
tivtalen för civilståndsändringar är också baserade på kvinnor, såvida det 
inte klart framgår av tabellerna, att något annat gäller. 

Då det gäller tabellerna över flyttningar redovisas in- och utrikes flyttning 
liksom överföring från och till obefintligregistret tillsammans i den omfatt
ning som är lämpligt. Tabellerna 6.2 och 6.3 innehåller således inte enbart in
rikes omflyttning utan även immigranter och emigranter samt överförda från 
och till obefintligregistret. 

5 Livslängdstabeller 

Vid framställning av livslängdstabellerna har följande formel använts vid be
räkning av de observerade dödsriskerna: 

där Dx är döda x-åringar, Mx är medelfolkmängden i åldern x år och dx är det 
antal döda x-åringar vilka under kalenderåret (femårsperioden) t avlidit efter 
sin födelsedag. 

För 0-åringar har dödsrisken bestämts enligt: 

där F är antalet levande födda. 
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I åldrarna 85 år och däröver har den i livslängdstabellerna använda dödsrisken 
beräknats ur Wittsteins formel 

där x är ålder, M är högsta levnadsåldern, a och n konstanter 

Konstanterna a och n har bestämts från den observerade dödligheten under 
femårsperioden 1966 - 1970. Dödsriskerna för femårsperioden 1966 - 1970 i 
åldrarna 85 år och däröver har antagits gälla också under kalenderåret 1970. 

6 Annan publicerad statistik 

I Befolkningsförändringar (SOS) del 1 har SCB publicerat siffror om födda, 
döda, inrikes flyttningsöverskott, immigranter och emigranter för län, kom
mun, församling, A-region och kommunblock. Den statistik som redovisas i 
del 1 bygger på de summariska folkmängdsredogörelserna som pastorsämbetet 
insänder till SCB. Dessa redogörelser innehåller aggregat på församlingsnivå 
om levande födda, döda, inflyttade från annan församling, inflyttade från ut
landet, överförda från obefintligregistret osv. Underlaget till denna rapport 
såväl som till Befolkningsförändringar del 2 (SOS) bygger på individuppgifter 
aviserade till SCB av pastorsämbetet, vilket redan framgått av punkt 1. 

överensstämmelsen för levande födda och döda mellan uppgifter i del 1 och 
del 3 är god. Då det gäller flyttningar är emellertid avvikelserna mellan siff
rorna i del 1 å ena sidan och del 2 och del 3 å andra sidan numerärt ganska 
stora för vissa områden. Detta beror bl a på att flyttningstidpunkten defi
nieras olika. I del 1 är flyttningstidpunkten definierad som kyrkobokförings
tidpunkt medan i del 2 och del 3 är flyttningstidpunkten definierad som 
registreringsvecka vid länsstyrelsens datakontor. Registreringsveckan infaller 
i allmänhet någon vecka efter kyrkobokföringstidpunkten. Omkring års
skiftet blir som regel perioden längre mellan kyrkobokföringstidpunkt och 
registreringsvecka på grund av det stora antalet aviseringar runt årsskiftet. 
I de summariska folkmängdsredogörelserna torde det vidare föreligga vissa 
brister bl a avseende fördelningen mellan in- och utrikes omflyttning. Skillna
derna mellan del 1 och delarna 2 och 3 då det gäller flyttningsstatistiken be
ror således till största delen på att flyttningen registreras vid två olika tid
punkter, där ibland kyrkobokföringen kan ske före årsskiftet och registrering
en vid länsstyrelsen efter årsskiftet. I sådana fall kommer samma flyttning 
att redovisas ett år tidigare i del 1 än i delarna 2 och 3. 

7 Prioritet mellan händelser 

I de fall civilståndsändringar inträffar samtidigt behandlas civilståndsänd
ringen först och därefter flyttningen. 
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8 Regionala redovisningar 

De flesta tabellerna i denna rapport avser enbart hela riket. Vissa tabeller 
redovisar dock uppgifter avseende län, storstadsområden och de största kom
munerna. Dessa tabeller är då det gäller födda nr 3.1, döda nr 4.1, civilstånds
ändringar nr 5.1, flyttning nr 6.2 och 6.3 samt överförda från och till obe-
fintligregistrer nr 6.12. 

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

9 Register 

Statistiken över befolkningsförändringar är framtagen ur register, som SCB 
har lagt upp. För varje år framställs 8 olika register. Dessa innehåller individ
uppgifter om födda, döda, nyblivna gifta, nyblivna frånskilda, nyblivna änk
lingar och änkor, inrikes flyttningar samt immigranter och emigranter. Re
gistren innehåller följande geografiska koder: län, kommun, församling, kom
munblock, A-region, tätortsregion och storstadsområde. 

10 Råtabeller 

Utöver de tabeller som återfinns i denna rapport är ytterligare tre tabeller 
framtagna nämligen: 

Nyblivna änkor efter födelseår i kombination med f d makens ålder 1970. 

överförda från och till obefintligregistret efter ålder (i slutet av året) i ettårs
klasser, civilstånd och kön 1970. 

Personer som bytt medborgarskap efter tidigare och nuvarande medborgar
skap samt kön 1970. 

Dessa tabeller finns tillgängliga vid SCBs produktionsfilial i Örebro. 

11 Kvalitetskontroll 

De inkomna uppgifterna underkastas en omfattande maskinell granskning 
med avseende på kodernas validitet och uppgifternas logiska innehåll. Gransk
ningen omfattar bland annat alla områdeskoder (ner till församling), samband 
mellan ålder och civilståndsändring osv. Vidare sker dubblettgranskningar och 
beträffande aviseringar av dödsfall matchning mot inkomna dödsbevis. 
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Vissa fel vid aviseringarna mellan pastorsämbete och länsstyrelse kan emeller
tid inte upptäckas genom några granskningsrutiner på SCB. Det händer t ex 
att aviseringen avser helt felaktig person. Genom en rättelserutin skall SCB 
meddelas alla sådana felaktiga aviseringar så att de kan plockas ur SCBs re
gister. Denna rättelserutin fungerar emellertid ibland mindre tillfredställande. 

12 Brytvecka 

Aviseringar t o m vecka 16 år 1971 avseende händelser som inträffat 1970 
har medtagits vid framställning av denna publikation. 

13 Händelser före 1970 

Enligt internationella rekommendationer publiceras nedan en tabell över 
demografiska händelser som inträffat före 1970 men aviserats under 1970. 

Tabell A. Aviserade födda, döda samt nyblivna gifta, frånskilda, änkor och 
änklingar under 1970 efter händelseår. 

1) Aviseringar t o m vecka 34 år 1970 ingår i 1969 års statistik. Dessa aviseringar 
är inte medtagna i denna tabell. 
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Förutom de i tabell A för år 1970 redovisade aviseringarna, vilka uteslutits i 
denna rapport, har 163 aviseringar om erhållande av svenskt medborgarskap ute
slutits på grund av den av SCB tillämpade definitionen om byte av medborgarskap. 

Det bör observeras att en del av de i tabell A redovisade aviseringarna om civilstånds
ändringar inte är för sent inkomna aviseringar utan är rättelser av det civilstånd 
som felaktigt angivits vid invandring till Sverige. Hur stort antal som utgörs av 
rättelser har inte undersökts. 

14 Folkmängdsredovisning och befolkningsförändringar 

Viss avvikelse råder mellan folkmängdssiffrorna i början och slutet av året å ena 
sidan och befolkningsförändringar under året å andra sidan, dvs folkmängd 31.12. 
1969 plus tillkomna 1970 minus avgångna 1970 blir inte exakt lika med folk
mängd 31.12.1970. Den brist på konsistens som föreligger kan delas upp på tre 
olika komponenter. 

a Aviseringar vecka 0 4 t o m l 6 å r l 9 7 1 avseende år 1970 har medtagits i Befolk
ningsförändringar 1970 men har inte kunnat påverka folkmängdsredovisningen 
daterad 31.12.1970 vilken är framtagen vecka 03 år 1971. Man bör dock observera 
att motsvarande förskjutning även finns i början av år 1970. Märkbar är denna 
differens framförallt för 0-åringar, vilket framgår av tabell 2.5. 

b Aviseringar vecka 01 t o m 03 år 1971 avseende år 1971 har medtagits i folk
mängdsredovisningen daterad 31.12.1970 men har självklart inte medtagits i Befolk
ningsförändringar 1970. Även i detta fall föreligger motsvarande förskjutning i 
början av året. 

För flyttning, såväl inrikes som utrikes, och nationalitetsändringar är denna 
brist på överensstämmelser mellan folkmängdsredovisningen och befolkningsför
ändringarna märkbar. De registrerade flyttningarna under de tre första veckorna 
av året påverkar folkmängdssiffran vid årsskiftet. 

c Aviseringar under 1970 av händelser som inträffat före år 1970 påverkar folk
mängdssiffrorna för 31.12.1969 och 31.12.1970. 

Dessa aviseringar kan givetvis inte medräknas i befolkningsförändringar för år 
1970 men ger upphov till en skillnad mellan folkmängdssiffrorna i början och 
slutet av året. Som framgår av tabell A avser flertalet av dessa aviseringar civil
ståndsändringar. 

Orsaken till att SCB redovisar folkmängdssiffror, som inte är konsistenta med 
statistiken över befolkningsförändringar under året, är att SCB utifrån konsument
önskemål anser det angeläget att helst inte publicera ytterligare en folkmängds-
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siffra över framräknad folkmängd, som endast något avviker från folkmängds
siffror framtagna ur RTB. Ur analyssynpunkt torde det inte ha någon betydelse 
att det föreligger avvikelse mellan folkmängdssiffrorna och statistiken över 
befolkningsförändringar utom för 0-åringar. Ett omläggningsarbete av folkmängds-
redovisningen pågår. Detta har bl a till målsättning att helt eliminera komponent 
b och att så långt möjligt minska komponent a i folkmängdsredovisningen. 

Avvikelsen mellan folkmängdsredovisning och befolkningsförändringar som före
kommer 1970 framgår av tabellerna 2.3 - 2.5. Tabell 2.3 redovisar inkonsistensen 
fördelad på län, tabell 2.4 fördelad på kön och civilstånd och tabell 2.5 fördelad 
på kön och ålder. Kolumnen skillnad (folkmängd 31.12.1969 + tillkomna - av
gångna - folkmängd 31.12.1970) anger vad folkmängdssiffrorna 31.12.1970 bör 
korrigeras med - förutsatt att folkmängd 31.12.1969 och befolkningsförändringar
na 1970 är riktiga - för att erhålla konsistens mellan folkmängdsredovisningen 
och befolkningsförändringar. Folkmängdssiffrorna 31.12.1969 är emellertid be
häftade med samma principiella fel som siffrorna i slutet av 1970. Differensen 
under år 1970 uppgår till +2182. Denna skillnad torde bl a bero på att invandrings-
nettot under de tre första veckorna 1970 var ca 2 700 större än nettot under 
motsvarande period 1971. Det är således den tidigare beskrivna komponent b 
som en stor del av inkonsistensen beror på. 

Komponent a bidrar för 0-åringar och l-åringar till avvikelsen mellan framskriven 
och observerad befolkning. Ca 1 400 födda barn under år 1970 har aviserats vecka 
04 år 1971 eller senare. Av barn födda år 1969 har också ca 1 400 aviserats vecka 
04 1970 eller senare. 

Under veckorna 01 - 03 1971 har ca 300 födda barn med födelseår 1971 aviserats 
(komponent b). Dessa barn redovisas som 0-åringar i folkmängdssiffrorna 31.12. 
1970. 

15 Befolkningsstatistiken 

I de tabeller som redovisas finns vissa brister av generell natur. Dessa brister före
kommer i tabellerna som avser civilståndsändringar, emigranter och nationalitets
ändringar. 

15.1 Statistiken över civilståndsändringar 

I tabellerna över nyblivna gifta (5.4 och 5.12) redovisas de båda makarna i kom
bination dels efter ålder dels efter medborgarskap om båda makarna är kyrkobok
förda i Sverige. Förutsättningarna för att båda makarna skall redovisas i tabell som 
kyrkobokförda i Sverige är att en avisering om vigsel för vardera makarna inkommit 
till SCB senast vecka 16 år 1971. Som framgår av tabell A uppgår för sent inkomna 
aviseringar om nyblivna gifta till ett ej obetydligt antal. Om för ena maken vigsel 
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har aviserats senast vecka 16 år 1971 och för den andra maken avisering inkom
mit vid senare tidpunkt kommer redovisning i statistiken att ske som om endast 
den ena maken är kyrkoskriven i Sverige. 

Motsvarande förhållande gäller för nyblivna frånskilda i tabellerna 5.13 och 5.14. 

15.2 Statistiken över emigranter 

För emigranter föreligger vissa brister i materialet beroende på att en del personer 
som utvandrar inte anmäler detta till pastorsämbetet. Hur stora dessa fel är saknar 
SCB möjligheter att ange. Enligt en urvalsundersökning presenterad i Invandrar-
utredningen 1 (SOU 1971:51) anges emellertid att av i Sverige kyrkobokförda 
finländare hade 5 % utvandrat, av jugoslaver hade 9 % utvandrat, av italienare 
19 % utvandrat och av tyskar 13 % utvandrat. Urvalsram var immigranter 1961 -
1968 i åldrarna 16 - 67 år vid invandringen. För att få reda på kvarboende per
soner matchades stickprov mot RTB. Undersökningen anger dock inte vid vilken 
tidpunkt som utvandringen har skett, varför det inte går att sätta personer som 
utvandrat men inte registrerats som utvandrare, i relation till dem som ingår i sta
tistiken. Tidsavståndet mellan utvandringen och registreringen av utvandringen 
saknar SCB kännedom om, vilket tidigare påpekats. Det går därför inte att ange 
om bristerna i statistiken över emigranter beror på en ständigt lika stor efter
släpning av registreringen eller på en ständigt stigande eftersläpning av registre
ringen av emigranter. 

15.3 Statistiken över nationalitetsändringar 

Statistik över utlänningar som erhåller svenskt medborgarskap redovisas inte en
bart av SCB utan även av Statens invandrarverk (SIV). Tidpunkten för erhållande 
av svenskt medborgarskap definieras inte på samma sätt i SIVs och SCBs statistik. 

Uppgifterna från SIV avser under året fattade beslut medan uppgifterna från 
SCB avser under året vid länsstyrelsen registrerade ändringar av medborgar
skap. 

SCBs statistik över utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap 1970 redo
visar 1 489 fler än SIVs statistik för samma år. Skillnaderna mellan uppgifterna 
torde åtminstone delvis bero på brister i folkbokföringen. Erfarenhetsmässigt 
vet man att medborgarskapsuppgiften i länsstyrelsens register är av betydligt 
sämre kvalitet än uppgifter om t ex ålder, kön, civilstånd. 

Om en felaktig uppgift av medborgarskap rättas i folkbokföringen innebär det 
att SCB aviseras om byte av medborgarskap. Samtidigt med sådana rättelser 
skall SCB få en skriftlig avi med anteckning om rättelse. Denna rättelserutin 
fungerar emellertid ofta mindre tillfredställande enligt SCBs uppfattning. Både 
SIVs och SCBs statistik publiceras i tabell 7.3 resp 7.1 och 7.2 
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16 1970 års material 

Vid den matchning som företagits mellan dödsavier och dödsbevis har fram
kommit att vissa smärre brister i aviseringarna föreligger avseende 1970, vilket 
framgår av följande tablå. 

De felaktiga aviseringarna som rättats via den under punkt 11 omtalade rättelse
rutinen ingår inte i tablån ovan. 

Felaktigheterna i aviseringarna har rättats före tabellbearbetningarna. 

Symboler använda i tabellerna 
Explanation of symbols 

o 
0,0 
.. 

mindre än hälften 
av den använda enheten 
uppgift ej tillgänglig eller 
alltför osäker för att anges 
uppgift kan inte förekomma 

magnitude less than 
half unit 
data not available 

category not applicable 





35 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.1 Folkmängd efter kön och civilstånd vid slutet av 1961-1970 

Population by sex and marital status 

Tabell 1.2 Folkmängd länsvis vid årets början och slut samt medelfolkmängd 1970 

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



36 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.3 De olika åldersgruppernas relativa fördelning på civilstånd vid slutet av 1940-1970 

Relative distribution of marital status in different age groups 



37 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 



38 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.4 Folkmängd efter ålder samt antal kvinnor mot 1000 män i olika åldrar vid slutet av 
1940-1970 
Population by age and sex ratio of population by age 



39 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.5 Folkmängd vid årets slut samt medelfolkmängd efter kön, ålder och civilstånd 1970 

Population and mean population by sex, age and marital status 



40 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 



41 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 



42 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.6 Medellängd och medelvikt för män vid inskrivning 1947-1970 

Average stature and average weight of men at enlistment 

Tabell 1.7 Fördelning efter längd och vikt för män vid inskrivning 1961-1970 

Distribution by stature and weight of men at enlistment 



43 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Tabell 2.1 Befolkningsförändringar i sammandrag 1961-1970 

Summary of vital events 

Tabell 2.2 Folkökning länsvis 1966-1970 

Increase of population by county 



44 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Tabell 2.3 Befolkningsförändringar länsvis 1970 

Population changes by county 

Tabell 2.4 Befolkningsförändringar civilståndsvis 1970 

Population changes by marital status 



45 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 



46 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

Tabell 2.5 Befolkningsförändringar födelseårsvis 1970 

Population changes by year of birth 



47 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 



48 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 



49 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 



50 3 FÖDDA 

Tabell 3.1 Levande födda och dödfödda efter kön och moderns ålder länsvis m m 1970 

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



51 3 FÖDDA 

Tabell 3.2 Levande födda och dödfödda efter kön och moderns ålder i A-regioner och tätortsregio
ner 1970 

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



52 3 FÖDDA 



53 3 FÖDDA 



54 3 FÖDDA 



55 3 FÖDDA 

Tabell 3.3 Levande födda och dödfödda efter börder, kön och moderns ålder 1970 

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



56 3 FÖDDA 

Tabell 3.4 Levande födda och dödfödda efter börder, kön och moderns födelseår 1970 

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



57 3 FÖDDA 

Tabell 3.5 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter moderns ålder och äkten
skapets varaktighet 1970 

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



58 3 FÖDDA 

Tabell 3.6 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap (ingångna 1950 eller senare) efter 
barnets ordningsnummer och moderns födelseår 1970 

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



59 3 FÖDDA 



60 3 FÖDDA 

Tabell 3.7 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap (ingångna 1950 eller senare) efter 
barnets ordningsnummer och föräldrarnas vigselår 1970 

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



61 3 FÖDDA 

Tabell 3.8 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter föräldrarnas ålder 1970 

Live and still births in present marriage by age of parents 

Tabell 3.9 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns medborgarskap 1970 

Age-specific fertility rates by citizenship of mother 



62 3 FÖDDA 

Tabell 3.10 Levande födda efter legitimitet, föräldrarnas medborgarskap och moderns födelseår 
1970 

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



63 3 FÖDDA 



64 3 FÖDDA 

Tabell 3.11 Levande födda efter legitimitet, moderns medborgarskap och ålder 1970 

Live births by legitimacy, citizenship of mother and age of mother 



65 3 FÖDDA 



66 3 FÖDDA 

Tabell 3.12 Levande födda och dödfödda efter legitimitet samt brutto- och nettoreproduktionstal 
1961-1970 

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

Tabell 3.13 Levande födda efter födelsemånad 1961-1970 

Live births by month 



67 3 FÖDDA 

Tabell 3.14 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och olika födelsekvoter 1931-1970 

Age-specific fertility rates and different kinds of birth ratios 



68 3 FÖDDA 

Tabell 3.15 Levande födda och dödfödda barn efter kön, födelsemånad och legitimitet 1970 

Live and still births by sex, month and legitimacy 

Tabell 3.16 Fruktsamhetstal, flerbörder och dödföddhet efter föräldrarnas ålder m m 1970 

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



69 3 FÖDDA 

Tabell 3.17 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och bruttoreproduktionstal länsvis 1970 

Age-specific fertility rates and gross reproduction rates by county 

Tabell 3.18 Äktenskaplig fruktsam
het efter moderns ålder och äkten
skapets varaktighet 1970 

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



70 3 FÖDDA 

Tabell 3.19 Samtliga födda 1950-1970 i bestående äktenskap (ingångna under samma period) 
efter vigselkohort samt barnets födelseår och ordningsnummer 

Total births in present marriage (contracted 1950-1970) by marriage cohort, and also year of birth 
and birth order of child 



71 3 FÖDDA 



72 3 FÖDDA 



73 3 FÖDDA 



74 4 DÖDA 

Tabell 4.1 Döda efter kön, ålder och civilstånd länsvis m m 1970 

Deaths by sex, age and marital status by county etc 



75 4 DÖDA 



76 4 DÖDA 



77 4 DÖDA 



78 4 DÖDA 

Tabell 4.2. Döda efter kön, ålder och civilstånd i A-regioner och tätortsregioner 1970 

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



79 4 DÖDA 



80 4 DÖDA 



81 4 DÖDA 



82 4 DÖDA 



83 4 DÖDA 



84 4 DÖDA 



85 4 DÖDA 



86 4 DÖDA 



87 4 DÖDA 



88 4 DÖDA 



89 4 DÖDA 



90 4 DÖDA 



91 4 DÖDA 



92 4 DÖDA 



93 4 DÖDA 



94 4 DÖDA 

Tabell 4.3 Döda efter kön, ålder och civilstånd 1970 

Deaths by sex, age and marital status 



95 4 DÖDA 



96 4 DÖDA 

Tabell 4.4 Dödstal efter kön, ålder och civilstånd 1970 

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



97 4 DÖDA 

Tabell 4.5 Döda efter kön, födelseår och civilstånd 1970 

Deaths by sex, year of birth and marital status 



98 4 DÖDA 



99 4 DÖDA 

Tabell 4.6 Dödstal efter kön, födelseår och medborgarskap 1970 

Deaths rates by sex, year of birth and citizenship 



100 4 DÖDA 

Tabell 4.7 Döda efter kön, födelseår, ålder och civilstånd 1970 

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



101 4 DÖDA 



102 4 DÖDA 



103 4 DÖDA 



104 4 DÖDA 



105 4 DÖDA 

Tabell 4.8 Döda under första levnadsåret efter kön och ålder 1970 

Deaths in the first year of life by sex and age 

Tabell 4.9 Spädbarnsdödligheten länsvis 1970 

Infant mortality rates by county 



106 4 DÖDA 

Tabell 4.10 Döda efter kön, födelseår och medborgarskap 1970 

Deaths by sex, year of birth and citizenship 



107 4 DÖDA 



108 4 DÖDA 

Tabell 4.11 Dödstal efter kön och ålder länsvis 1970 

Death rates by sex and age by county 



109 4 DÖDA 

Tabell 4.12 Döda och spädbarnsdödlighet efter kön 1961-1970 

Deaths and infant mortality rates by sex 

Tabell 4.13 Spädbarnsdödlighet på 1000 levande födda 1931-1970 

Infant mortality rates 



110 4 DÖDA 

Tabell 4.14 Samtliga rapporterade dödsfall efter kyrkobokföringsförhållande, medborgarskap och 
kön 1966-1970 

All reported deaths by type of registration, citizenship and sex 

Tabell 4 15 Döda hundraåringar 1970 

Deceased at the age of 100 years and over 



111 4 DÖDA 



112 4 DÖDA 

Tabell 4.16 Livslängdstabeller 1970 

Life tables 



113 4 DÖDA 



114 4 DÖDA 

Tabell 4.17 Livslängdstabeller 1966-1970 

Life tables 



115 4 DÖDA 



116 4 DÖDA 

Tabell 4.18 Sannolika återstående livslängden enligt livslängdstabellerna år 
1970 och perioden 1966-1970 

Median exportations of life according to the life tables 



117 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.1 Nyblivna gifta, änklingar, änkor och frånskilda efter kön och tidigare civilstånd länsvis 
m m 1970 

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



118 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.2 Nyblivna gifta efter kön, ålder, tidigare civilstånd och äktenskapets ordningsnummer 
1970 

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



119 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 



120 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.3 Nyblivna gifta efter kön, födelseår, tidigare civilstånd och äktenskapets ordningsnum
mer 1970 

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



121 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 



122 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.4 Ingångna äktenskap (där bägge makarna vid giftermålet var skrivna i Sverige) efter 
makarnas ålder och olika kombinationer av deras förutvarande civilstånd 1970 

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 



123 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 



124 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 



125 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 



126 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 



127 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.5 Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och ålder 1970 

Newly widowed and divorced by sex and age 



128 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.6 Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och födelseår 1970 

Newly widowed and divorced by sex and year of birth 



129 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.7 Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och vigselår 1970 

Newly widowed and divorced by sex and year of marriage 



130 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Tabell 5.8 Nyblivna änklingar och änkor efter ålder och äktenskapets varaktighet 1970 

Newly widowed by age and duration of marriage 
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Tabell 5.9 Nyblivna änklingar och änkor efter födelseår och vigselår 1970 

Newly widowed by year of birth and year of marriage 
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Tabell 5.10 Nyblivna frånskilda efter kön, ålder och äktenskapets varaktighet 1970 

Newly divorced by sex, age and duration of marriage 
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Tabell 5.11 Nyblivna frånskilda efter kön födelseår och vigselår 1970 

Newly divorced by sex, year of birth and year of marriage 
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Tabell 5.12 Nyblivna gifta efter kön och medborgarskap 1970 

Newly married by sex and citizenship 
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Tabell 5.13 Nyblivna frånskilda efter kön och medborgarskap 1970 

Newly divorced by sex and citizenship 
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Tabell 5.14 Nyblivna frånskilda efter kön och makarnas ålder 1970 

Newly divorced by sex and age of partners 
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Tabell 5.15 Nyblivna gifta i första giftet efter kön och ålder på 1000 ogifta 1941-1970 

First marriages by age per 1000 singel men and women 
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Tabell 5.16 Ingångna äktenskap efter vigselår samt upplösta äktenskap efter upplösningsår 1931-
1970 

Marriages by year of contraction, and dissolutions of marriage by year of dissolutions 
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Tabell 5.17 Medel-, median- och kvartilåldrar för nyblivna gifta 1930-1970 

Mean, median and quartile age at marriage 

Tabell 5.18 Makarnas medianålder och äktenskapets medianvaraktighet vid upplösningen 1961— 
1970 

Median age and median duration of marriage at dissolution of marriage 
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Tabell 5.19 Nyblivna gifta efter äktenskapets ordningsnummer 1961-1970 

Newly married by marriage order 

Tabell 5.20 Nyblivna gifta efter makarnas förutvarande civilstånd 1961-1970 

Newly married by previous marital status of partners 
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Tabell 5.21 Nyblivna frånskilda efter äktenskapets varaktighet 1961-1970 

Newly divorced by duration of marriage 

Tabell 5.22 Äktenskapsskillnader efter barnantal och äktenskapets varaktighet 1970 

Divorces by number of children and by duration of marriage 
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Tabell 5.23 Hemskillnader och äktenskapsskillnader efter lagrum 1961-1970 

Legal separations and divorces by clause of marriage law 

Tabell 5.24 Hemskillnader efter lagrum och mannens kyrkobokföringslän 1970 

Legal separations by clause of marriage law and by husband's county of registration 
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Tabell 5.25 Relativa antalet genom ena makens död eller äktenskapsskillnad upplösta äktenskap i 
varje vigselkohort efter antal år sedan vigselåret 1955-1970 

Relative number of dissolutions of marriage through divorce or death of one partner in each marri-
age cohort by number of year since marriage 
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Tabell 5.26 Relativa antalet äktenskapsskillnader i varje vigselkohort efter antalet år sedan vigsel
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Relative number of divorces in each marriage cohort by number of years since marriage 

ANMÄRKNING: I ANTALET INGÅNGNA ÄKTENSKAP INGÅR EJ IMMIGRANTER SOM VARIT GIFTA VID INVANDRINGEN, ANTALET ÄKTENSKAPS-
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SKILLNADER INNEHÅLLER DÄREMOT IMMIGRANTER SOM HAR SKILT SIG SEDAN DE KOM TILL SVERIGE. 
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Tabell 6.1 Inrikes omflyttning mellan länen samt immigranter och emigranter länsvis 1970 

Internal migration between counties and immigrants and emigrants by county 
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Tabell 6.2 Flyttningar efter kön och ålder länsvis m m 1970 

Migration by sex and age by county etc 
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Tabell 6.3 Flyttningar efter kön och civilstånd länsvis m m 19701 

Migration by sex and marital status by county etc 

1) SAMTLIGA FLYTTNINGAR, DVS INRIKES FLYTTNINGAR, IMMIGRANTER, EMIGRANTER SAMT ÖVERFÖRDA FRÄN OCH TILL 
OBEFINTLIGREGISTRET, REDOVISAS I DENNA TABELL. 
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Tabell 6.4 Immigranter och emigranter efter kön, ålder och civilstånd 1970 

Immigrants and emigrants by sex, age and marital status 



155 6 FLYTTNINGAR 



156 6 FLYTTNINGAR 



157 6 FLYTTNINGAR 



158 6 FLYTTNINGAR 



159 6 FLYTTNINGAR 



160 6 FLYTTNINGAR 

Tabell 6.5 Immigranter och emigranter efter kön, civilstånd och länder 1970 

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 1970 

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 
1970 

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 1970 

Immigrants and emigrants by sex, age and citizenship 
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Tabell 6.9 Immigranter och emigranter efter länder och medborgarskap 1970 

Immigrants and emigrants by country and citizenship 
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Tabell 6.10 Immigranter och emigranter efter medborgarskap och samtliga länder 1970 

Immigrants and emigrants by citizenship and all countries 
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Tabell 6.11 Överförda från och till obefintligregistret efter kön, ålder och civilstånd 1970 

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 1970 

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 1970 

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 1851-1970 

Immigrants and emigrants by sex and marital status 
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Tabell 6.15 Immigranter och emigranter efter medborgarskap 1961-1970 

Immigrants and emigrants by citizenship 
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Tabell 6.16 Immigranter och emigranter efter länder 1961-1970 

Immigrants and emigrants by country 
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Tabell 6.17 Överförda från och till obefintligregistret efter kön och medborgarskap 1961-1970 

Persons transferred from and to the "residence unknown" register by sex and citizenship 
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Tabell 7.1 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, ålder och civilstånd 1970 

Aliens becoming naturalized by sex, age and marital status 
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Tabell 7.2 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, civilstånd och förutvarande 
medborgarskap 1970 

Aliens becoming naturalized by sex, marital status and previous citizenship 
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Tabell 7.3 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter förutvarande medborgarskap 
1961-19701 

Aliens becoming naturalized by previous citizenship 

1) UPPGIFTERNA I DENNA TABELL GRUNDAR SIG PÂ STATISTIK UTARBETAD AV STATENS INVANDRARVERK. ANLEDNINGEN TILL SKILL
NADEN MELLAN SIFFRORNA I TABELLERNA 7.1 OCH 7.2 Â ENA SIDAN OCH TABELL 7.3 Â ANDRA SIDAN FRAMGÅR AV PUNKT IS 3 I 
INLEDNINGEN. 
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