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Förord 

Preface 

Statistiska centralbyrån framlägger härmed tredje delen av Befolkningsförändringar 
1971. Den innehåller uppgifter om födda, döda, civilståndsändringar, flyttningar 
och nationalitetsändringar för hela riket samt ett antal tabeller avseende län, 
A-regioner och de största kommunerna. Tabeller om flyttningar redovisas även i 
Befolkningsförändringar, (SOS) del 2. 

Några definitionsändringar har inte företagits sedan redovisningen av 1968 års 
statistik. Tabellinnehållet i rapporten har ändrats endast i mindre omfattning. 
Redovisning av barn födda utom äktenskapet fördelade på län har tillkommit. 
Vidare har rapporten utökats med länstabeller över immigranter och emigranter. 
En tabell om legala aborter är ny. Redovisningen av födda och döda fördelade på 
tätortsregion har utgått liksom den nominativa förteckningen över döda hundra-
åringar. Ett antal diagram har tillkommit. 

Publikationen har redigerats av byrådirektör Åke Nilsson. För tabellarbetet har 
kontorist Anna-Greth Fransson svarat. Rapporten har utarbetats vid SCBs produk
tionsfilial i Örebro. 

Stockholm i oktober 1972 

INGVAR OHLSSON 

Rune Tryggveson 
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not married 
not identified 
not entered in parish 

register 
not reported 

efter 
efter födelsedagen 
emigranter 
ena 
enligt giftermålsbalken 
ensamfödda 
ettårsklasser 
exklusive 

fader 
femårsklasser 
fjärde 
flerbördskvot 
flickor 
flyttningar 
folkmängd 
folkökning 
fruktsamhet 
fortsättning 
från 
frånskild 
född 
födda 
födelsedag 
födelsekvot 
födelsetal 
födelseår 
fördelning 
församling 
första 
första gifte 
första gången 
första levnadsdygnet 
första levnadshalvåret 
första levnadsmånaden 
första levnadsveckan 
första levnadsåret 
förut frånskild 
förutvarande civilstånd 
förutvarande medborgarskap 
föräldrar 

genom 
gifta 
giftermål 

after, by 
after date of birth 
emigrants 
one 
by marriage law 
single births 
one-year groups 
exkluding 

father 
five-year groups 
fourth 
multiple birth ratio 
girls 
migrations 
population 
population growth 
fertility 
continued 
from 
divorced 
born 
births 
day of birth 
birth ratio 
birth rate 
year of birth 
distribution 
parish 
first 
first marriage 
the first time 
first day of life 
first half year of life 
first month of life 
first week of life 
first year of life 
previously divorced 
previous marital status 
previous citizenship 
parents 

by 
married 
marriages 
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giftermålsbalken 
gossar 

hela antalet 
hela folkökningen 
hela riket 
hela året 
hemort 
hemskillnad 
hustru 

immigranter 
immigrationsöverskott 
indelningsändringar 

inflyttad till 
inflyttning 
inflyttningsland 
inflyttningsår 
ingångna äktenskap 
inklusive 
inrikes 
inskrivningsår 
i äktenskap (IÄ) 

kapitel 
kommun 
kvarlevande 
kvartil 
kvinnor (KV) 
kyrkobokförda 
kyrkobokföringslän 
kön 
könskvot 

land 
levande födda 
län 
länder 
längd 

makar 
mannen 
med 

marriage law 
boys 

total number 
total increase of population 
the whole country 
the whole year 
place of residence 
legal separation 
wife 

in 
immigrants 
excess of immigration 
changes of administrative 

subdivisions 
place of arrival 
in-migration 
country of in-migration 
year of in-migration 
marriages contracted 
including 
internal 
enlistment year 
in marriage 

article 
commune 
survivors 
quartile 
women 
entered into parish register 
county of registration 
sex 
sex ratio 

country 
live births 
county 
countries 
stature 

husband and wife 
husband 
with 

medborgare 
medborgarskap 
medelfolkmängd 
medellängd 
medelvikt 
medelålder 
median 
minst 
moder 
månad 
män (M) 

namn 
naturlig folkökning 

nedanstående 
nedre 
nettoinflyttning 
nettoreproduktionstal 
Norden 
nuvarande 
nyblivna 

obefintligregister (OB) 

ogifta (OG) 
okänd 
olika åldersgrupper 
omflyttning 
omgifte 
ordningsnummer 

per 
perinatal dödlighet 
promille 
på 

register 
relativ fördelning 
resp. 

sammanlagt 
samma år 
sammantagna 
samtliga 

citizen 
citizenship 
mean population 
average stature 
average weight 
average age 
median 
at least 
mother 
month 
men 

name 
natural increase of 

population 
following 
lower 
net immigration 
net reproduction rate 
the Nordic countries 
present 
newly 

register of people with 
»residence unknown» 

single 
unknown 
different age groups 
migration 
re-marriage 
order 

per 
peri-natal mortality 
per thousand 
on 

register 
relative distribution 
respectively 

total 
same year 
total 
total 



14 

sannolika återstående 
livslängden 

sedan 
skillnad 
stad 
statslösa 
storstadsområde 
summa 
svensk 

tidigare 
till 
tillkomna 
total 
totalt antal barn 
tredje 
trillingar 
tvillingar 

under 
upplösta äktenskap 
upptagna i församlings

boken 
utflyttad från 
utflyttning 
utflyttningsland 
utflyttningsår 
utlandet 
utländsk 
utlänningar 

probable length of life 

since 
difference 
town 
stateless 
metropolitan areas 
total 
Swedish 

previous 
to 
additions 
total 
total fertility rate 
third 
triplets 
twins 

under, during 
marriages dissolved 
entered into parish register 

place of denature 
out-migration 
country of out-migration 
year of out-migration 
abroad 
foreign 
foreigners 

utom äktenskap (UÄ) 
utomäktenskaplig 
utrikes 

vid 
vigselar 
vikt 

ålder 
åldersgrupper 
åldersklasser 
år 
årets början 
årets slut 
återgång av äktenskap 
återstående medellivslängd 

äktenskap 
äktenskapets ordningsnummer 
äktenskapets varaktighet 
äktenskaplig fruktsamhet 
äktenskapsskillnader 
änklingar 
änkor 

ökning 
överförda 
överskott 
övre 
övriga 

illegitimate 
illegitimate 
external 

with 
year of marriage 
weight 

age 
age groups 
age groups 
year 
beginning of the year 
end of the year 
nullity of marriage 
life expectancy 

marriage 
order of marriage 
duration of marriage 
marital fertility 
divorces 
widowers 
widows 

increase 
transferred 
excess 
upper 
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 approximately 2 600 parishes into which the 
country is divided. Responsible for the maintenance of the 
Civil Registration is, with few exceptions the clergy of the 
Evangelical-Lutheran Swedish Church, in this capacity ac
ting as civil servants. 

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

A most important means of identification of any 
Swedish person is the registration number alloted to every
body. These numbers contain 10 digits, the first 6 corre
sponding 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 of 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 Boards. The magnetic tapes are produced in connec

tion with the changes of the County Board registers by 
Parish Authorities. Information on changes given to the 
RTB concerning birth, death, changes 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 Civil Registration and must consequently 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 enrôlement statistics published by 
the Enrôlement 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 information on settled or confirmed divorces and 
judicial separations in Swedish courts. Table 3.19 concer
ning legal abortions are made up by reports published by 
the National Board of Health and Welfare. The basic data 
concerning table 7.3 have been received from the National 
Immigration and Naturalization Board. 

3 Definitions and concepts 

As has already been mentioned the definitions used in 
statistics of vital events are based upon the definitions of 
the Civil Registration. In connection with alterations of the 
Civil Registration in 1967 and of demographic statistics in 
1968 certain changes 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 Unknown 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. A still born child is defined as a new-born 
child deceased after the end of the 28th week of pregnancy. 
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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 registe
red in Sweden. 

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

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 registra
tion 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 
concepts: 

a Newly divorced women, the ex-husband 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. 

The last point 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 legal separation 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 where the de
ceased 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 migration is defined as the week of its 
registration at the County Board. 

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 takes place a few weeks after the report of migra
tion. It should, however, be observed that in many cases the 
actual migration took place earlier than the time of registra
tion. 

To be registered as an immigrant, the intentions of the 
person must be to stay in Sweden for at least one year. And 
to be registered as an emigrant the intentions of the person 
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instead must be to settle down abroad permanently. For 
migration between the Nordic countries is since the 1st of 
November 1969, also applied that a cerificate of migration 
between the Nordic countries must exist. To be registered as 
an immigrant in Sweden in these cases, a certificate for 
migration from the country of out-migration must be 
shown. Then the authorities in the country of out-migration 
are informed that the person has been registered as immi
grant in Sweden, and the person can then be removed from 
the register as an emigrant in the country of out-migration. 
The reverse situation comes into effect when migration goes 
from Sweden to the other Nordic countries. 

3.7 Transfers from 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, 
it is valid that foreign citizens, who can no longer be 
presumed to live in Sweden, and Swedish citizens who 
according to reliable information at two 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 
transferred 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 Register. 

3.9 Population statistics 

The tables on the population of 1971 in this report are 
taken from the RTB. The population published as valid on 
31.12.1970 is taken from the RTB 1971, week 03, and the 
population published as valid 31.12.1971 is also taken from 
the RTB, week 03. 

The population acquired according to this method corre
sponds 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 have not been reported until week 
03. But events which took place after the close of the year 
and which already have been reported have been included. 
This fact causes some inconsistency concerning the Sta
tistics of changes of population. 

4 Life tables 

In calculating mortality rates for the year of 1971 and the 
period of 1967—1971, the same formula has been used as 
previous i.e. 

Dx 
q = 

Mx + dx 

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 + 1. Dx stands for the number of deceased 
persons of the same age during the year (the five years), and 
dx 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 complied. Each year 8 different registers 
are worked out. These registers concern births, deaths, 
newly married, newly divorced, newly widowed, internal 
migration, immigration and emigration. The registers 
contain geographic codes for: county, commune, parish, 
co-operating commune, region of co-operating communes, 
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 
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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. Further
more a check-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, 1972 concerning events during 
1971 has been included in the compilation of this publica
tion. 
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Inledning 

Introduction 

Denna rapport belyser befolkningens förändringar år 1971. 
De siffror som redovisas avser födda, döda, civilstånds
ändringar, flyttningar såväl inrikes som utrikes samt nationa
litetsändringar för hela riket och i vissa fall län, A-regioner 
och de största kommunerna. Jämfört med 1970 års rapport 
har endast smärre ändringar företagits i tabellprogrammet. 
Några definitionsändringar har ej företagits då det gäller 
vitalstatistiken sedan år 1968. 

1 Primärmaterial 

SCB erhåller till bl a sitt register över totalbefolkningen 
(RTB) veckovis ändringsmeddelanden i form av magnetband 
från länsstyrelserna. Magnetbanden framställs i samband 
med uppdateringen av länsstyrelsernas register. Utgångs
material för uppdateringen är de av pastorsämbete och 
lokala skattemyndighet till länsstyrelsen aviserade föränd
ringarna om t ex födelse, flyttning, dödsfall, civilstånds
ändring. De ändringsmeddelanden som avser födelse, döds
fall, civilståndsändringar, nationalitetsändringar, inrikes 
flyttningar, immigration och emigration utgör primärmate
rial till denna rapport och avser den kyrkobokförda befolk
ningen. Statistiken över befolkningsförändringarna bygger 
således på folkbokföringsmaterial och måste acceptera dess 
begrepp och definitioner. Underlaget för Befolkningsföränd
ringar (SOS), del 2 bygger på samma primärmaterial. 

Aviseringar om dödfödda barn sker direkt från pastors
ämbetet till SCB. Förutom aviseringarna från pastorsämbe
tet utgörs primärmaterialet i denna rapport av inskrivnings
statistik 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 domstol avgjorda eller stadfästa 
skilsmässor och hemskillnader till tabellerna 5.22-5.24. 

Tabell 3.19 om legala aborter bygger på uppgifter publicera
de av socialstyrelsen. Underlaget till tabell 7.3 har erhållits 
från Statens invandrarverk. 

2 Definitioner och begrepp 

Som redan framhållits bygger de definitioner som används i 
statistiken över befolkningsförändringar på folkbokföring
ens regler. I samband med omläggningen av folkbokföringen 
hösten 1967 och befolkningsstatistiken år 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 obefint
ligregister eller, om hon vid nedkomsten 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 tjugoåttonde havandeskaps
veckan. 

2.2 Döda 

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

Dödsfall som avser i församlingsboken ej upptagna per
soner 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 sambandspersonen, 
dvs i detta fall den som giftermålet ingås med. 

Nyblivna gifta redovisas efter fyra olika begrepp, näm
ligen: 

a Nyblivna gifta kvinnor, vars make är skriven i Sverige 
eller utlandet. Denna uppgift överensstämmer med den 
definition som tillämpades före år 1968. 
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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 
giftermålet var kyrkobokförda. I fall då flyttning aviseras 
samtidigt som vigsel, innehåller vigselavin församlingskoden 
före flyttning och i flyttningsavin anges civilståndet gift. 

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 innehål
ler personnumret för den f d sambandspersonen. 

Till SCBs äktenskapsregister inkommer uppgifter om vid 
svensk domstol avgjorda 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 fd 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 där åtminstone en av makarna är skriven i 
Sverige, 

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

Nyblivna frånskilda (begreppen a—d ovan) redovisas i den 
församling där de vid skilsmässan var kyrkobokförda. I de 
fall då flyttning aviseras samtidigt som skilsmässa, innehåller 
avin om skilsmässan församlingskoden före flyttningen 
medan i flyttningsavin civilståndet anges med frånskild. 
Äktenskapsskillnader (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 
att den kvarlevande 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 flytt
ningen registrerades vid länsstyrelsens datakontor. För in
rikes flyttning över länsgräns registreras flyttning både vid 
ut- och inflyttningslänets datakontor. Med flyttningstid
punkten i detta fall avses registreringsvecka vid utflyttnings-
länets datakontor. 

Enligt folkbokföringens regler skall flyttning anmälas till 
pastorsämbetet (i Stockholm och Göteborg lokala skatte
myndigheten) inom två veckor efter flyttningen. Registre
ringen av flyttning sker i allmänhet någon vecka efter 
anmälan om flyttning ägt rum. Det bör emellertid observe
ras 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 år enligt tillämpad praxis vid 
folkbokföringen. I föregående års publikation har angetts 
att ett halvt år varit tillräckligt. Riksskatteverket, som är 
tillsyningsmyndighet för folkbokföringen, har meddelat att 
den avsedda vistelsetiden enligt praxis är ett år. Definitionen 
har således inte ändrats utan det är fråga om rättelse av en 
tidigare uppgift. För att bli registrerad som emigrant skall 
man ha för avsikt att bosätta sig stadigvarande i utlandet. 
För flyttningar inom Norden gäller dessutom, sedan 
1.10.1969, att internordiskt flyttningsbevis skall före
komma. För att bli registrerad som invandrare i Sverige 
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måste i sådana fall ett flyttningsbevis förevisas från utflytt-
ningslandet. Därefter underrättas folkbokföringsmyndig
heten i utflyttningslandet om att personen blivit registrerad 
som invandrare, varefter personen avförs som utvandrare i 
utflyttningslandet. Motsvarande gäller vid utvandring från 
Sverige till de nordiska länderna. 

2.7 Överföring frän och till obefintligregistret 

T o m 1967 överfördes alla personer som saknat känt 
hemvist vid två påföljande mantalsskrivningar till bok över 
obefintliga (from 1968 obefintligregistret). F r o m 1968 
gäller emellertid, att utländsk-medborgare, som enligt vad 
man kan anta ej längre är bosatt i Sverige och svensk 
medborgare, som enligt säkra upplysningar vid två mantals
skrivningar 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 tillbaka 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 samt
liga nationalitetsändringar som har registrerats i länsre
gistren. 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 1971 
och 1970. 

2.9 Folkmängdsredovisningen 

Tabellerna i denna rapport som redovisar folkmängdssiffror 
är uttagna ur RTB. Den folkmängd som redovisas som 
gällande 31.12.1970 är framtagen ur RTB 1971 vecka 03 
och den folkmängd som redovisas som gällande 31.12.1971 
är på motsvarande sätt framtagen ur RTB 1972 vecka 03. 

Den folkmängd som erhålles enligt denna metod mot

svarar tämligen väl den kyrkobokförda befolkningen vid 
årsskiftet. Emellertid har hänsyn inte kunnat tas till födel
ser, dödsfall och andra händelser, vilka ägt rum före årsskif
tet 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. 

I samband med omläggningen av befolkningsstatistiken år 
1968 slopades redovisning av barn födda utom äktenskapet 
länsvis. Dessa uppgifter har efterfrågats, varför en sådan 
tabell redovisas för vartdera åren 1968-1971 i denna 
rapport (tabell 3.2-3.5). En ny tabell (3.19) anger antal 
legala aborter åren 1961-1970. 

Omläggningen 1968 medförde också att statistik över 
immigranter och emigranter fördelade på län slopades. 
Eftersom behovet av sådan information påtalats av statistik
konsumenterna publiceras åter sådana tabeller (6.4 och 6.5). 
Två nya tabeller (6.13 och 6.14) redovisar personer som 
både immigrerat och emigrerat under år 1971. Rapporten 
har kompletterats med en tabell (6.15) som anger samtliga i 
statistiken ingående inrikes och utrikes flyttningar. 

Redovisningen av födda och döda fördelade på tätorts
regioner har utgått. Dessa uppgifter finns emellertid tillgäng
liga vid SCB. 

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 ny
blivna gifta kvinnor, frånskilda kvinnor och änkor. Relativ
talen för civilståndsändringar är också baserade på kvinnor, 
såvida det inte klart framgår av tabellerna att något annat 
gäller. 

I tabellerna 6.2 och 6.3 redovisas både in- och utrikes 
flyttning samt överföring från och till obefintligregistret 
tillsammans. 
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5 Livslängdstabeller 

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

D x 
q t , ; 

M x + dx 

där D x 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: 

t ° i -—— 
F 

där F är antalet levande födda. 
I åldrarna 86 år och däröver har den i livslängdstabellerna 

använda dödsrisken beräknats ur Wittsteins formel 

- (M-x) n 

qx = a ^ 

där x är ålder, M är högsta levnadsåldern, a och n konstan
ter. 

Konstanterna a och n har bestämts från den observerade 
dödligheten under femårsperioden 1967-1971. Dödsrisker
na för femårsperioden 1967-1971 i åldrarna 86 år och 
däröver har antagits gälla också under kalenderåret 1971. 

6 Annan publicerad statistik 

I Befolkningsförändringar (SOS) del 1 har SCB publicerat 
siffror om födda, döda, inrikes flyttningsöverskott, immi
granter och emigranter för län, kommun, församling, A-
region och kommunblock. Den statistik som redovisas i del 
1 bygger på de summariska folkmängdsredogörelserna som 
pastorsämbetet insänder till SCB. Dessa redogörelser inne
håller aggregat på församlingsnivå om levande födda, döda, 
inflyttade från annan församling, inflyttade från utlandet, 
överförda från obefintligregistret osv. 

Underlaget till denna rapport såväl som till Befolknings
förändringar del 2 (SOS) bygger på individuppgifter avisera
de till SCB av pastorsämbetet via länsstyrelserna, 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 siffrorna 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 
definieras olika. I del 1 är flyttningstidpunkten definierad 
som kyrkobokföringstidpunkt, medan i del 2 och del 3 
flyttningstidpunkten är definierad som registreringsvecka 
vid länsstyrelsens datakontor. Registreringsveckan infaller i 
allmänhet någon vecka efter kyrkobokföringstidpunkten. 
Omkring årsskiftet 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. Skillnaderna mellan del 1 och delarna 2 och 3 
då det gäller flyttningsstatistiken beror således till största 
delen på att flyttningen registreras vid två olika tidpunkter, 
där ibland kyrkobokföringen kan ske före årsskiftet och 
registreringen 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 som SCB aviseras om mer än en händelse samtidigt 
är prioritetsordningen 1) civilståndsändring, 2) nationalitets
ändring, 3) flyttning. 

8 Regionala redovisningar 

De flesta tabellerna i denna rapport avser enbart hela riket. 
Vissa tabeller redovisar dock uppgifter avseende län, stor
stadsområden och de största kommunerna. Dessa tabeller är 
då det gäller födda nr 3.1-3.5, döda nr 4.1, civilstånds
ändringar nr 5.1, flyttning nr 6.2—6.5 samt överförda från 
och till obefintligregister nr 6.17. 

För A-regioner framgår uppgifter om födda och döda i 
tabellerna 3.6 och 4.2. Flyttningar för län, A-regioner och 
kommunblock redovisas i Befolkningsförändringar (SOS) 
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del 2. 
Tabeller med uppgifter om födda, döda och flyttningar 

för tätortsregioner finns tillgängliga vid SCB. 

9 Register 

Statistiken över befolkningsförändringar är framtagen ur 
register, som SCB har lagt upp. För varje år framställs 8 
olika register. Dessa innehåller individuppgifter om födda, 
döda, nyblivna gifta, nyblivna frånskilda, nyblivna änklingar 
och änkor, inrikes flyttningar samt immigranter och emi
granter. Registren innehåller följande geografiska koder: län, 
kommun, församling, kommunblock, A-region, tätorts
region och storstadsområde. En detaljerad beskrivning av 
registren går att erhålla från SCB. 

10 Råtabeller 

Utöver de tabeller som återfinns i denna rapport är ytterli
gare tabeller framtagna, nämligen: 

(a) Nyblivna änkor efter födelseår i kombination med f d 
makens ålder 1971. 

(b) överförda från och till obefintligregistret efter ålder (i 
slutet av året) i ettårsklasser, civilstånd och kön 1971. 

(c) Personer som bytt medborgarskap efter tidigare och 
nuvarande medborgarskap samt kön 1971. 

(d) Levande födda och dödfödda efter kön och moderns 
ålder i tätortsregioner 1971. 

(e) Döda efter kön, ålder och civilstånd i tätortsregioner 
1971. 

Dessutom har tabeller som motsvarar tabellerna 3.6—3.8 
för barn födda utom äktenskapet för vardera åren 
1968-1971. 

Tabellerna 6.4 och 6.5 har på prognosinstitutets bekost
nad framtagits för åren 1968-1970. 

Dessa tabeller finns tillgängliga vid SCBs produktionsfilial 
i Örebro. 

11 Kvalitetskontroll 

De till SCB inkomna uppgifterna underkastas en omfattande 
maskinell granskning med avseende på kodernas validitet 
och uppgifternas logiska innehåll. Granskningen omfattar 
bl a alla områdeskoder (ned till församling), samband mellan 

ålder och civilståndsändring osv. Vidare sker dubblettgransk-
ningar och beträffande aviseringar av dödsfall matchning 
mot inkomna dödsbevis. Denna matchning har för år 1971 
endast avsett avlidna under första halvåret. En fullständig 
överensstämmelse mellan dödsorsaksstatistiken och statisti
ken över befolkningsförändringar kommer således inte att 
föreligga. 

Vissa fel vid aviseringarna mellan pastorsämbete och 
länsstyrelse kan emellertid inte upptäckas genom några 
granskningsrutiner på SCB. Det händer t ex att aviseringen 
avser helt felaktig person. Genom eri rättelserutin skall SCB 
meddelas alla sådana felaktiga aviseringar så att de kan 
plockas ur SCBs register. Denna rättelserutin fungerar 
emellertid ibland mindre tillfredsställande. 

12 Brytvecka 

Aviseringar t o m vecka 16 år 1972 avseende händelser som 
inträffat 1971 har medtagits vid framställning av denna 
publikation. 

13 Händelser före 1971 

Enligt internationella rekommendationer publiceras i tabell 
A en sammanfattning över demografiska händelser som 
inträffat före 1971 men aviserats under 1971. 

Förutom de i tabell A för år 1971 redovisade aviseringar
na, vilka uteslutits i denna rapport, har 132 aviseringar om 
erhållande av svenskt medborgarskap uteslutits på grund av 
den av SCB tillämpade definitionen om byte av medborgar
skap. 

Det bör observeras att en del av de i tabell A redovisade 
aviseringarna om civilståndsändringar inte är för sent inkom
na 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 31.12.1970 plus tillkom
na 1971 minus avgångna 1971- blir inte exakt lika med 
folkmängd 31.12.1971. Den brist på konsistens som före
ligger kan delas upp på tre olika komponenter. 
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1) Aviseringar t o m vecka 16 år 1971 ingår i 1970 års statistik. Dessa aviseringar är 
inte medtagna i denna tabell. 

a Aviseringar vecka 04 t o m 16 år 1972 avseende år 1971 
har medtagits i Befolkningsförändringar 1971 men har inte 
kunnat påverka folkmängdsredovisningen daterad 31.12 
1971 vilken är framtagen vecka 03 år 1972. Man bör dock 
observera att motsvarande förskjutning även finns i början 
av år 1971. Märkbar är denna differens framförallt för 
0-åringar, vilket framgår av tabell 2.5. 

b Aviseringar vecka 01 t o m 03 år 1972 avseende år 1972 
har medtagits i folkmängdsredovisningen daterad 31.12 
1971 men har självklart inte medtagits i Befolkningsför
ändringar 1971. Även i detta fall föreligger motsvarande 
förskjutning i början av året. 

För flyttning, såväl inrikes som utrikes, och nationalitets
ändringar är denna brist på överensstämmelse mellan 

folkmängdsredovisningen och befolkningsförändringarna 
märkbar. De registrerade flyttningarna under de tre första 
veckorna av året påverkar folkmängdssiffran vid årsskiftet. 

c Aviseringar under 1971 av händelser som inträffat före år 
1971 påverkar folkmängdssiffrorna för 31.12.1970 och 
31.12.1971. 

Dessa aviseringar kan givetvis inte medräknas i befolk
ningsförändringar för år 1971 men ger upphov till en 
skillnad mellan folkmängdssiffrorna i början och slutet av 
året. Som framgår av tabell A avser flertalet av dessa 
aviseringar civilståndsändringar. 

Orsaken till att SCB redovisar folkmängdssiffror, som 
inte är konsistenta med statistiken över befolkningsföränd
ringar under året, är att SCB utifrån konsumentönskemål 

Tabell A Aviserade födda, döda samt nyblivna gifta, frånskilda, änkor och 
änklingar under 1971 efter händelseår. 
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1) Inklusive överförda från resp till obelintligregistret. 

anser det angeläget att helst inte publicera ytterligare en 
folkmängdssiffra över framräknad folkmängd, som endast 
något avviker från folkmängdssiffror framtagna ur RTB. Ur 
analyssynpunkt torde det inte ha någon betydelse att det 
föreligger avvikelse mellan folkmängdssiffrorna och statisti
ken över befolkningsförändringar utom för 0-åringar. Ett 
omläggningsarbete av folkmängdsredovisningen pågår. Detta 
har bl a till målsättning att helt eliminera komponent b och 
att så långt möjligt minska komponent a i folkmängdsredo
visningen. 

Avvikelsen mellan folkmängdsredovisning och befolk
ningsförändringar som förekommer 1971 framgår av tabel
lerna 2.3-2.5. Tabell 2.3 redovisar inkonsistensen fördelad 
på kön och civilstånd, tabell 2.4 fördelad på län och tabell 
2.5 fördelad på kön och ålder. Kolumnen skillnad (folk
mängd 31.12.1970 + tillkomna - avgångna - folkmängd 

31.12.1971) anger vad folkmängdssiffrorna 31.12.1971 bör 
korrigeras med - förutsatt att folkmängd 31.12.1970 och 
befolkningsförändringarna 1971 är riktiga — för att erhålla 
konsistens mellan folkmängdsredovisningen och befolk
ningsförändringar. Folkmängdssiffrorna 31.12.1970 är emel
lertid behäftade med samma principiella fel som siffrorna i 
slutet av 1971. Differensen under år 1971 uppgår till + 534. 

För att få en uppfattning om de olika komponenternas 
betydelse har en ungefärlig beräkning gjorts av deras storlek, 
vilket framgår av tabell B. Komponent a är stor för folk
mängdssiffran 31.12.1971 beroende på att vecka 03 inföll 
maximalt tidigt år 1972. Detta medför i gengäld att kom
ponent b blir liten i folkmängdssiffran 31.12.1971. Sam
bandet mellan folkmängdssiffrorna i början och slutet av 

,året, de olika komponenterna i folkmängdssiffrorna och 
befolkningsförändringar under året redovisas i tabell C. 

Tabell B. De olika komponenternas inverkan på folkmängdssiffrorna 31.12.1970 
och 31.12.1971 
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Tabell C. Sambandet mellan folkmängdssiffrorna 31.12.1970 och 31.12.1971, de 
olika komponenterna och befolkningsförändringar 1971 

1) Erhåller omvänt tecken jämfört med tabell B p g a att aviseringarna ingår i den 
raden ovanför redovisade folkmängdssiffran men ska elimineras där. 
2) Denna folkmängdssiffra bör inte användas. 

15 Befolkningsstatistiken 

I de tabeller som redovisas finns vissa brister av generell 
natur. Dessa brister förekommer i tabellerna som avser 
civilståndsändringar, emigranter och nationalitetsändringar. 

15.1 Statistiken över civilståndsändringar 

I tabellerna över nyblivna gifta (5.6 och 5.14) redovisas de 
båda makarna i kombination dels efter ålder dels efter 
medborgarskap om båda makarna är kyrkobokförda i 

Sverige. Förutsättningarna för att båda makarna skall redo
visas i tabell som kyrkobokförda i Sverige är att en avisering 
om vigsel för vardera makarna inkommit till SCB senast 
vecka 16 år 1972. Som framgår av tabell A uppgår för sent 
inkomna aviseringar om nyblivna gifta till ett ej obetydligt 
antal. Om för ena maken vigsel har aviserats senast vecka 16 
år 1972 och för den andra maken avisering inkommit 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 5.15 och 5.16. 
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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 möjlig
heter att ange. Enligt en urvalsundersökning presenterad i 
Invandrarutredningen 1 (SOU 1971:51) anges emellertid att 
av i Sverige kyrkobokförda finländare hade 5 proc utvand
rat, av jugoslaver hade 9 proc utvandrat, av italienare 19 
proc utvandrat och av tyskar 13 proc utvandrat. Urvalsram 
var immigranter 1961-1968 i åldrarna 16-67 år vid under
sökningstillfället (1969). För att få reda på kvarboende 
personer 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 statistiken. 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 eftersläpning av registreringen eller på en ständigt 
stigande eftersläpning av registreringen av emigranter. 

15.3 Statistiken över nationalitetsändringar 

Statistik över utlänningar som erhåller svenskt medborgar
skap redovisas inte enbart 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 länsstyrel
sen registrerade ändringar av medborgarskap. 

SCBs statistik över utlänningar som erhållit svenskt med
borgarskap 1971 redovisar 2 156 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 re
gister är av betydligt sämre kvalitet än uppgifter om t ex 
ålder, kön, civilstånd. 

Om en felaktig uppgift av medborgarskap rättas i folk
bokföringen innebär det att SCB aviseras om byte av 
medborgarskap. Samtidigt med sådana rättelser skall SCB få 
en skriftlig avi med anteckning om rättelse. Denna rättelse
rutin fungerar emellertid ofta mindre tillfredsställande enligt 
SCBs uppfattning. SIVs statistik publiceras i tabell 7.3 
medan SCBs i tabellerna 7.1 och 7.2. 





29 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Diagram 1 Hela befolkningen och utländska medborgare efter kön, ålder och 
civilstånd 31.12.1971 
The whole population and aliens by sex, age and marital status 

Hela befolkningen 31.12.1971 

Därav utländska medborgare 31.12.1971 



30 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.1 Folkmängd efter kön och civilstånd vid slutet av 1962-19711 

Population by sex and marital status 

O FOLKMÄNGDSUPPGIFTERNA I DENNA TABELL ÄR T 0 M 1968 FRAMRÄKNAD FOLKMÄNGD OCH DÄREFTER UPPGIFTER FRAMTAGNA UR RTB. 

Tabell 1.2 Folkmängd länsvis vid årets början och slut samt medelfolkmängd 
1971 
Population by county at the beginning and the end of the year and mean popula
tion 

O ENLIGT INDELNING 1.1.1971. - 2) ENLIGT INDELNING 1.1.1972. 
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Tabell 1.3 Folkmängd efter ålder samt antal kvinnor mot 1000 män i olika åldrar 
vid slutet av 1940-1971 
Pooulation by age and age-specified sex ratio 



32 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.4 De olika åldersgruppernas relativa fördelning på civilstånd vid slutet av 
1940-1971 



33 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Relative distribution of marital status in different age groups 



34 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.5 Folkmängd vid årets slut samt medelfolkmängd efter kön, ålder och 
civilstånd 1971 



35 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Population and mean population by sex, age and marital status 



36 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 



37 1 BEFOLKNINGENS SAMMANSÄTTNING 

Tabell 1.6 Medellängd och medelvikt för män vid inskrivning 1946-1970 
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 

O UPPGIFTERNA I TAB. 1.6-1.7 HÄRRÖR SIG FRÄN DEN AV VÄRNPLIKTSVERKET CTIDIGARE: CENTRALA VÄRNPLIKTSBYRAN) UTARBE
TADE INSKRIVNINGSSTATISTIKEN, DE AVSER UTESLUTANDE VID INSKRIVNINGEN PERSONLIGT NÄRVARANDE MÄN SOM UNDER SAMMA AR 
UPPNATT ELLER KOMMER ATT UPPNÅ DEN I TABELLEN ANGIVNA ÅLDERN CSALEDES EJ UNDER- ELLER ÖVERÅRIGA). PA GRUND AV NYA 
BESTÄMMELSER SOM GER DE MÄN SOM SKALL INSKRIVAS STÖRRE VALFRIHET BETRÄFFANDE INSKRIVN1NGSALDER HAR FR O M 1966 AN
TALET I TABELLERNA MEDTAGNA PERSONER MINSKATS. - 2) AVSER DEN ÅLDER SOM UPPNATTS UNDER INSKRIVNINGSARET. DE. AR DA 
INSKRIVNINGSALDER ÄNDRATS HAR TVA ÅRGÅNGAR INSKRIVITS. 

O SE NOT 1 TILL TAB 1.6. - 2) ÅLDER SOM UPPNÅTTS UNDER INSKRIVNINGSARET: 18 AR. 
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Diagram 2 Naturlig folkökning och flyttningsöverskott länsvis 1971 
Natural increase of population and excess of migration by county 
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Diagram 3 Antal födda, döda, immigranter och emigranter årligen 1962-1971 
Number of births, deaths, immigrants and emigrants yearly 
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Tabell 2.1 Befolkningsförändringar i sammandrag 1962-1971 
Summary of vital events 

Tabell 2.2 Folkökning länsvis 1967-1971 
Increase of population by county 

O HÄRI INGÅR NATURLIG FOLKÖKNING CFÖDDA - DÖDA), FLYTTNINGSÖVERSKOTT OCH FOLKMÄNGDSFÖRÄND.R1NGAR BEROENDE PA 
ÄNDRINGAR AV LÄNSGRÄNSERNA. - 2) HÄRI INGÅR NATURLIG F0LKÖKNJN6 CFÖDDA - DÖDA) OCH FLYTTNINGSQVERSKOTT MEN. INTE 
FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGAR BEROENDE PA ÄNDRINGAR AV LÄNSGRÄNSERNA. - 3) STOCKHOLMS STAD HAR 1.1.1968 INFÖRLIVATS MED 
STOCKHOLMS LÄN. 
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Tabell 2.3 Befolkningsförändringar civilståndsvis 1971 
Population changes by marital status 
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Tabell 2.4 Befolkningsförändringar länsvis 1971 

O ENLIGT INDELNINGEN 1.1. ARET DÄRPÅ. 2) SE INLEDNINGEN PUNKT 1 <t DÄR BRISTEN PA KONSISTENS MELLAN FOLKMÄNGDSREDO-
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Population changes by county 

VISNINGEN OCH BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR UTREDS. 
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Tabell 2.5 Befolkningsförändringar födelseårsvis 1971 

O FOLKMÄNGD SÅVÄL 31.12.1970 SOM 31.12.1971 ÄR I DENNA TABELL FRAMTAGEN UR RTB. - 2) BLAND TILLKOMNA INGÅR ÄVEN 
FÖDDA: 5907<t. - 3) FOLKMÄNGD 31.12.1970 + TILLKOMNA 1971 - AVGÅNGNA 1971 - FOLKMÄNGD 31.12.1971. I INLEDNINGEN 
UNDER PUNKT 1 "t UTREDS BRISTEN PÂ KONSISTENS MELLAN FOLKMÄNGDSREDOVISNINGEN OCH BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR. 
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Population changes by year of birth 

O FOLKMÄNGD SÅVÄL 31.12.1970 SOM 31.12.1971 ÄR I DENNA TABELL FRAMTAGEN UR RTB. - 2) BLAND TILLKOMNA INGÅR ÄVEN 
FÖDDA: 5907<t. - 3) FOLKMÄNGD 31.12.1970 + TILLKOMNA 1971 - AVGÅNGNA 1971 - FOLKMÄNGD 31.12.1971. I INLEDNINGEN 
UNDER PUNKT 11» UTREDS BRISTEN PA KONSISTENS MELLAN FOLKMÄNGDSREDOVISNINGEN OCH BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR. 
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O FOLKMÄNGD SÅVÄL 31.12.1970 SOM 31.12.1971 ÄR I DENNA TABELL FRAMTAGEN UR RTB. - 2) BLAND TILLKOMNA INGĀR ÄVEN 
FÖDDA: 55I+I 0 . - 3) FOLKMÄNGD 31.12.1970 + TILLKOMNA 1971 - AVGÅNGNA 1971 - FOLKMÄNGD 31.12.1971. I INLEDNINGEN 
UNDER PUNKT 1 <t UTREDS BRISTEN PA KONSISTENS MELLAN FOLKMÄNGDSREDOVISNINGEN OCH BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR. 



47 2 ÖVERSIKT AV BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR 

O FOLKMÄNGD SÅVÄL 31.12.1970 SOM 31.12.1971 ÄR I DENNA TABELL FRAMTAGEN UR RTB. - 2) BLAND TILLKOMNA INGÅR ÄVEN 
FÖDDA: 5 5^10. - 3) FOLKMÄNGD 31.12.1970 + TILLKOMNA 1971 - AVGÅNGNA 1971 - FOLKMÄNGD 31.12.1971. I INLEDNINGEN 
UNDER PUNKT 14 UTREDS BRISTEN PÅ KONSISTENS MELLAN FOLKMÄNGDSREDOVISNINGEN OCH BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR. 
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Diagram 4 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och åldersdifferentierad abortfrekvens 1962-1971 

Age-specific fertility rates and age-specific abortion rates 
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Tabell 3.1 Levande födda och dödfödda efter kön och moderns ålder länsvis m m 
1971 
Live and still births by sex and age of mother by county etc 
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Tabell 3.2 Levande födda och dödfödda utom äktenskapet efter kön och 
moderns ålder länsvis m m 19681 

Illegitimate live and still births by sex and age of mother by county etc 

1) ENLIGT INDELNING 1 . 1 . 1 9 6 8 
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Tabell 3.3 Levande födda och dödfödda utom äktenskapet efter kön och 
moderns ålder länsvis m m 19691 

Illegitimate live and still births by sex and age of mother by county etc 

1) ENLIGT INDELNING I.1.1969 
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Tabell 3.4 Levande födda och dödfödda utom äktenskapet efter kön och 
moderns ålder länsvis m m 19701 

Illegitimate live and still births by sex and age of mother by county etc 

O ENLIGT INDELNING 1 . 1 . 1 9 7 0 
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Tabell 3.5 Levande födda och dödfödda utom äktenskapet efter kön och 
moderns ålder länsvis m m 1971 
Illegitimate live and still births by sex and age of mother by county etc 



54 3 FÖDDA 

Tabell 3.6 Levande födda och dödfödda efter kön och moderns ålder i A-regioner 
1971 
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Live and still births by sex and age of mother in regions of co-operating communes 
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Tabell 3.7 Levande födda och dödfödda efter börder, kön och moderns ålder 
1971 
Single, multiple, live and still births by sex and age of mother 

O FÖR ETT LEVANDE FÖTT BARN SAKNAS UPPGIFT OM MODERNS FÖDELSEDATUM. I ÖVRIGA TABELLER DÄR REDOVISNING FÖREKOMMER 
EFTER MODERNS FÖDELSEÅR ELLER ÅLDER REDOVISAS FÖDELSEN SOM OM MODERN VAR 15 AR ELLER MERA UTOM I TABELL 3.8. 
BARNET HAR ANTAGITS VARA FÖTT UTOM ÄKTENSKAPET OCH MODERN SVENSK MEDBORGARE. 
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Tabell 3.8 Levande födda och dödfödda efter börder, kön och moderns födelseår 
1971 
Single, multiple, live and still births by sex and year of birth of mother 

O FÖR ETT LEVANDE FÖTT BARN SAKNAS UPPGIFT OM MODERNS FÖDELSEDATUM. I ÖVRIGA TABELLER DÄR REDOVISNING FÖREKOMMER 
EFTER MODERNS FÖDELSEÅR ELLER ÅLDER REDOVISAS FÖDELSEN SOM OM MODERN VAR 45 ÅR ELLER MERA UTOM I TABELL 3.7. 
BARNET HAR ANTAGITS VARA FÖTT UTOM ÄKTENSKAPET OCH MODERN SVENSK MEDBORGARE. 
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Tabell 3.9 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter moderns 
ålder och äktenskapets varaktighet 1971 
Live and still births of present marriage by age of mother and duration of marriage 
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Tabell 3.10 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap (ingångna 1950 
eller senare) efter barnets ordningsnummer och föräldrarnas vigselår 1971 
Live and still births of present marriage (contracted 1950 or later) by birth order of 
child and year of parents' marriage 

O ORDNINGSNUMRET AVSER MAKARNAS SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN (BADE LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA). BARN FÖDDA FÖRE 
VIGSELN REDOVISAS INTE I TABELLEN MEN DÄ ORDNINGSNUMRET BESTÄMS FÖR BARN FÖDDA I BESTÅENDE ÄKTENSKAP MEDRÄKNAS 
BARN FÖDDA FÖRE VIGSELN. 
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Tabell 3.11 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap (ingångna 1950 
eller senare) efter barnets ordningsnummer och moderns födelseår 1971 

1) ORDNINGSNUMRET AVSER MAKARNAS SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN (BÅDE LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA). BARN FÖDDA FÖRE 
VIGSELN REDOVISAS INTE I TABELLEN MEN DÂ ORDNINGSNUMRET BESTÄMS FÖR BARN FÖDDA I BESTÅENDE ÄKTENSKAP MEDRÄKNAS 
BARN FÖDDA FÖRE VIGSELN. 
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Live and still births of present marriage (contracted 1950 or later) by birth order of 
child and year of birth of mother 

13 ORDNINGSNUMRET AVSER MAKARNAS SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN (BÅDE LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA). BARN FÖDDA FÖRE 
VIGSELN REDOVISAS INTE I TABELLEN MEN DÄ ORDNINGSNUMRET BESTÄMS FÖR BARN FÖDDA I BESTÅENDE ÄKTENSKAP MEDRÄKNAS 
BARN FÖDDA FÖRE VIGSELN. 
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Tabell 3.12 Levande födda efter legitimitet, föräldrarnas medborgarskap och 
moderns födelseår 1971 
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Live births by legitimacy, citizenship of parents and year of birth of mother 
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Tabell 3.13 Levande födda efter legitimitet, moderns medborgarskap och ålder 
1971 
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Live births by legitimacy, citizenship of mother and age of mother 
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Tabell 3.14 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter föräld-
rarnas ålder 1971 
Live and still births of present marriage by age of parents 

Tabell 3.15 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns medborgarskap 
1971 
Age-specific fertility rates by citizenship of mother 

1) BARN, VARS MOR ÄR UNDER 15 ÂR INRÄKNADE, MEN FRUKTSAMHETEN RÄKNAD ENDAST PÄ KVINNOR 15-19 AR. - 2) BERÄKNAT 
ANTAL BARN SOM 1000 KVINNOR FÅR UNDER HELA SIN REPRODUKTIONSPERIOD ENLIGT AKTUELL FRUKTSAMHET OCH UNDER FÖRUT
SÄTTNING ATT INGEN DÖDLIGHET FÖREKOMMER T O M 49 AR. 
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Tabell 3.16 Levande födda och dödfödda efter legitimitet samt brutto- och netto-
reproduktionstal 1962-1971 
Live and still births by legitimacy, gross reproduction rates and net reproduction 
rates 

Tabell 3.17 Levande födda efter födelsemånad 1961-1971 
Live births by month 

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

O AR 1970 HAR 1969 ARS LIVSLÄNGDSTABELL ANVÄNTS. FÖR ÖVRIGA ÂR HAR RESP. ARS LIVSLÄNGDSTABELL ANVÄNTS. 
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Tabell 3.18 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och olika födelsekvoter 
1931-1971 
Age-specific fertility rates and different kinds of birth ratios 

0 T.O.M. I95<( ANTAL NEDKOMSTER OCH FR.O.M. 1955 ANTAL LEVANDE FÖDDA BARN, I BÅDA FALLEN RÄKNAT PÄ 1000 KVINNOR 
1 MOTSVARANDE ÅLDER. DIFFERENSEN MELLAN ANTAL NEDKOMSTER OCH ANTAL LEVANDE FÖDDA BARN ÄR MYCKET LITEN OCH SAKNAR 
BETYDELSE VID BERÄKNING AV FRUKTSAMHETSTAL. - 2) BERÄKNAT ANTAL BARN SOM 1000 KVINNOR FÅR UNDER HELA SIN REPRO
DUKTIONSPERIOD ENLIGT AKTUELL FRUKTSAMHET OCH UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT INGEN DÖDLIGHET FÖREKOMMER T O M 1(9 ÅR. -
3) GOSSAR MOT 1000 FLICKOR. - <») UTOM ÄKTENSKAP FÖDDA PÄ 1000 FÖDDA BLAND RESP GRUPPER. - 5) I FLERBÖRDER FÖDDA 
PÅ 1000 FÖDDA BLAND RESP GRUPPER. - 65 DÖDFÖDDA PÅ 1000 FÖDDA (LEVANDE OCH DÖDFÖDDA) BLAND RESP GRUPPER. 
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Tabell 3.19 Legala aborter efter kvinnornas civilstånd, ålder och antal tidigare 
födda barn 1961-1970 
Legal abortions by marital status, age and number of earlier born children of the 
women 

ANMÄRKNING: T O M ÄR 1967 FINNS ENDAST EN ÄRLIG ANTALSUPPGIFT OM ABORTER EFTER TILLSTÅND AV TVÄ LÄKARE. NÅGON 
STATISTIK DÄR ABORTERNA MED TVÅLÄKARINTYG ÄR FÖRDELAD EFTER KVINNANS CIVILSTÅND, ANTAL FÖREGÅENDE FÖDDA BARN OCH 
ÅLDER FINNS SÅLEDES INTE T O M ÅR 1967 OCH KAN DÄRFÖR INTE INGÅ I DENNA TABELL. FR O M ÅR 1968 INGÅR DÄREMOT SAMTLIGA 
LEGALA ABORTER I TABELLEN. I DEN DELEN AV TABELLEN DÄR ANTALET LEGALA ABORTER ANGES PER 1000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN 
KVINNOR INGÅR EMELLERTID ABORTERNA MED TVÅLÄKARINTYG. ÅLDERSFÖRDELNINGEN FÖR KVINNOR SOM FÅTT ABORT MED TVÅLÄKAR
INTYG UNDER ÅREN 1961-1967 HAR SKATTATS UTIFRÅN TABELL 33 I BILAGA 1 TILL RÄTTEN TILL ABORT CSOU 1971:58). I DENNA 
TABELL REDOVISAS ANTALET KVINNOR SOM ÅREN 1964-1966 HAR FÅTT ABORT MED TVÄLÄKARINTYG. 
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Tabell 3.20 Levande födda och dödfödda barn efter kön, födelsemånad och 
legitimitet 1971 
Live and still births by sex, month and legitimacy 

Tabell 3.21 Fruktsamhetstal, flerbörder och dödföddhet efter föräldrarnas ålder 
m m 1971 
Fertility rates, multiple birth ratios and still birth rates by age of parents etc 

O FÖR BARN I ÄKTENSKAP. - 2) FRUKTSAMHETEN HAR RÄKNATS PA 1Ū00 PERSONER I MOTSVARANDE ÅLDER INOM FÖLJANDE KATEGO
RIER: FÖR BARN I ÄKTENSKAP: GIFTA MÄN RESP KVINNOR; FÖR BARN UTOM' ÄKTENSKAP : EJ GIFTA KVINNOR COGIFTA, ÄNKOR OCH 
FRÅNSKILDA); FÖR SAMTLIGA BARN: KVINNOR (OBEROENDE AV CIVILSTÅND). - 3) I FLERBÖRDER FÖDDA PÅ 1000 FÖDDA (LEVANDE 
OCH DÖDFÖDDA). - "O DÖDFÖDDA PÅ 1000 FÖDDA (LEVANDE OCH DÖDFÖDDA). - 5) BARN, VILKAS FÖRÄLDRAR VARIT UNDER 15 ÂR 
ELLER MINST < 5 AR INRÄKNADE, MEN FRUKTSAMHETEN RÄKNAD ENDAST PÄ PERSONER I ÅLDRARNA 1 5 " ^ ÅR. 
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Tabell 3.22 Âldersdifferentierade fruktsamhetstal och bruttoreproduktionstal 
länsvis 1971 
Age-specific fertility rates and gross reproduction rates by county 

Tabell 3.23 Äktenskaplig fruktsamhet efter 
moderns ålder och äktenskapets varaktighet 
19711 

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

ANMÄRKNING: NÅGON TABELL ÖVER GIFTA KVIN
NOR EFTER ĀLDER OCH ÄKTENSKAPETS VARAKTIG
HET HAR INTE FRAMSTÄLLTS AVSEENDE 1971 ÅRS 
POPULATION. EN SĀDAN TABELL HAR DÄREMOT 
ERHÅLLITS MED HJÄLP AV FRAMSKRIVNING AV 
MOTSVARANDE UPPGIFTER FRÄN 1970 ÅRS 
FOLK- OCH BOSTADSRÄKNING. 

O LEVANDE FÖDDA BARN PÂ 1000 GIFTA KVINNOR I MOTSVARANDE GRUPPER. -
2) LEVANDE FÖDDA BARN RÄKNAT PA 1000 KVINNOR 1 ÅLDRARNA 1S-kl AR. 

O BARN, VARS MOR ÄR UNDER 15 ÂR, ÄR INRÄKNADE, MEN FRUKTSAMHETEN RÄKNAD ENDAST PÂ KVINNOR 15—19 AR. - 2) BERÄKNAT 
ANTAL BARN SOM 1000 KVINNOR FAR UNDER HELA SIN REPRODUKTIONSPERIOD ENLIGT AKTUELL FRUKTSAMHET OCH UNDER FÖRUTSÄTT
NING ATT INGEN DÖDLIGHET FÖREKOMMER T O M 49 ÄR. 
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Tabell 3.24 Samtliga födda 1950-1971 i bestående äktenskap (ingångna under 
samma period) efter vigselkohort samt barnets födelseår och ordningsnummer 

O I DENNA TABELL INGÅR ENDAST BARN SOM FÖTTS EFTER DET ATT FÖRÄLDRARNA GIFT SIG CDVS BARN FÖDDA I BESTÅENDE ÄKTEN
SKAP) MEN BARNETS ORDNINGSNUMMER BESTÄMS MED LEDNING AV SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN (BÅDE LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA) 
DÄR OCKSÅ BARN FÖRE VIGSELN RÄKNAS. DETTA INNEBÄR ATT DE BARN SOM FÖTTS INNAN FÖRÄLDRARNA HAR GIFT SIG INTE INGÄR I 
TABELLEN, MEDAN DE BARN SOM FÖTTS SEDAN FÖRÄLDRARNA HAR GIFT SIG INGÅR I TABELLEN MED SINA ORDNINGSNUMMER RÄKNADE 
UTIFRÅN FÖRÄLDRARNAS SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN. - 2) BARN MED OKÄNT ORDNINGSNUMMER EJ INRÄKNADE. 
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Total births of present marriage (contracted 1950-1971) by marriage cohort, and 
also year of birth and birth order of child 

O I DENNA TABELL INGĀR ENDAST BARN SOM FÖTTS EFTER DET ATT FÖRÄLDRARNA GIFT SIG CDVS BARN FÖDDA I BESTÅENDE ÄKTEN
SKAP) MEN BARNETS ORDNINGSNUMMER BESTÄMS MED LEDNING AV SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN (BADE LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA) 
DÄR OCKSÄ BARN FÖRE VIGSELN RÄKNAS. DETTA INNEBÄR ATT DE BARN SOM FÖTTS INNAN FÖRÄLDRARNA HAR GIFT SIG INTE INGÄR I 
TABELLEN, MEDAN DE BARN SOM FÖTTS SEDAN FÖRÄLDRARNA HAR GIFT SIG INGÅR I TABELLEN MED SINA ORDNINGSNUMMER RÄKNADE 
UTIFRÅN FÖRÄLDRARNAS SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN. - 2) BARN MED OKÄNT ORDNINGSNUMMER EJ INRÄKNADE. 



74 3 FÖDDA 

O I DENNA TABELL INGÅR ENDAST BARN SOM FÖTTS EFTER DET ATT FÖRÄLDRARNA GIFT SIG CDVS BARN FÖDDA I BESTÅENDE ÄKTEN
SKAP) MEN BARNETS ORDNINGSNUMMER BESTÄMS MED LEDNING AV SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN (BÅDE LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA) 
DÄR OCKSÅ BARN FÖRE VIGSELN RÄKNAS. DETTA INNEBÄR ATT DE BARN SOM FÖTTS INNAN FÖRÄLDRARNA HAR GIFT SIG INTE INGÅR I 
TABELLEN, MEDAN DE BARN SOM FÖTTS SEDAN FÖRÄLDRARNA HAR GIFT SIG INGÅR I TABELLEN MED SINA ORDNINGSNUMMER RÄKNADE 
UTIFRÅN FÖRÄLDRARNAS SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN. - 2) BARN MED OKÄNT ORDNINGSNUMMER EJ INRÄKNADE. 
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O I DENNA TABELL INGÄR ENDAST BARN SOM FÖTTS EFTER DET ATT FÖRÄLDRARNA GIFT SIG (DVS BARN FÖDDA I BESTÅENDE ÄKTEN
SKAP) MEN BARNETS ORDNINGSNUMMER BESTÄMS MED LEDNING AV SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN (BADE LEVANDE FÖDDA OCH DÖDFÖDDA) 
DÄR OCKSÅ BARN FÖRE VIGSELN RÄKNAS. DETTA INNEBÄR ATT DE BARN SOM FÖTTS INNAN FÖRÄLDRARNA HAR GIFT SIG INTE INGÅR I 
TABELLEN, MEDAN DE BARN SOM FÖTTS SEDAN FÖRÄLDRARNA HAR GIFT SIG INGÅR I TABELLEN MED SINA ORDNINGSNUMMER RÄKNADE 
UTIFRÅN FÖRÄLDRARNAS SAMTLIGA GEMENSAMMA BARN. - 2) BARN MED OKÄNT ORDNINGSNUMMER EJ INRÄKNADE. 



76 4 DÖDA 

Tabell 4.1 Döda efter kön, ålder och civilstånd länsvis m m 1971 
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Deaths by sex, age and marital status by county etc 
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Tabell 4.2 Döda efter kön, ålder och civilstånd i A-regioner 1971 
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Deaths by sex, age and marital status in regions of co-operating communes 
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86 4 DÖDA 
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Tabell 4.3 Döda efter kön, ålder och civilstånd 1971 
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Deaths by sex, age and marital status 
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Tabell 4.4 Dödstal efter kön, ålder och civilstånd 1971 
Death rates by sex, age and marital status 

O BERÄKNAT PA ANTALET LEVANDE FÖDDA. SAMTLIGA ÖVRIGA DÖDSTAL BERÄKNADE PÂ MEDELFOLKMÄNGDEN. 
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Tabell 4.5 Döda efter kön, födelseår och civilstånd 1971 
Deaths by sex, year of birth and marital status 
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Tabell 4.6 Dödstal efter kön, födelseår och medborgarskap 1971 
Death rates by sex, year of birth and citizenship 
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Tabell 4.7 Döda efter kön, födelseår, ålder och civilstånd 1971 
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Deaths by sex, year of birth, age and marital status 
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Tabell 4.8 Döda under första levnadsåret efter kön och ålder 1971 
Infant deaths by sex and age 

Tabell 4.9 Spädbarnsdödlighet 
länsvis 1971 
Infant mortality rates by county 

1) PÂ 1000 LEVANDE FÖDDA. - 2) = FÖDD OCH DÖD UNDER SAMMA KALENDERDYGN. 
- 3) = 28 DAGAR. 
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Tabell 4.10 Döda efter kön, födelseår och medborgarskap 1971 
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Deaths by sex, year of birth and citizenship 
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Tabell 4.11 Dödstal efter kön och ålder länsvis 1971 
Death rates by sex and age by county 
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Tabell 4.12 Döda och spädbarnsdödlighet efter kön 1962-1971 
Deaths and infant mortality rates by sex 

Tabell 4.13 Spädbarnsdödlighet på 1000 levande födda 1931-1971 
Infant mortality rates 

1)= FÖDD OCH DÖD UNDER SAMMA KALENDERDYGN. - 2)= 28 DAGAR. - 3)= DÖDFÖDDHET OCH SPÄDBARNSDÖDLIGHET UNDER DEN 
FÖRSTA LEVNADSVECKAN. 
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Tabell 4.14 Livslängdstabeller 1971 

1 ) MEDELÅLDERN FÖR OMRINGAR V I D DÖDSFALLET: MÄN 0,07< OCH KVINNOR 0 , 1 0 3 
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Life tables 

O I ÅLDRARNA 86 ÂR OCH DÄRÖVER ÄR INTE DÖDSRISKERNA BERÄKNADE UTIFRÅN OBSERVERAD MEDELFOLKMÄNGD OCH ANTALET DÖDA 
UTAN DÖDSRISKERNA HAR ERHÅLLITS MED HJÄLP AV WITTSTEINS FORMEL. SE INLEDNINGEN PUNKT 5. 
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Tabell 4.15 Livslängdstabeller 1967-1971 

O MEDELÅLDERN FÖR 0-ÂRINGAR VID DÖDSFALLET: MÄN 0,078 OCH KVINNOR 0,090. 
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Life tables 

O 1 ÅLDRARNA 86 AR OCH DÄRÖVER ÄR INTE DÖDSRISKERNA BERÄKNADE UTIFRĀN OBSERVERAD MEDELFOLKMÄNGD OCH ANTALET DÖDA 
UTAN DÖDSRISKERNA HAR ERHÅLLITS MED HJÄLP AV WITTSTEINS FORMEL. SE INLEDNINGEN PUNKT 5. 
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Tabell 4.16 Sannolika återstående livslängden enligt livslängds-
tabellerna för år 1971 och perioden 1967-1971 
The probable length of life according to the life tables 

Tabell 4.17 Samtliga rapporterade dödsfall efter kyrkobokföringsförhållande, 
medborgarskap och kön 1966-1970 
All reported deaths by type of registration, citizenship and sex 

O FÖRDELNINGEN PA SVENSKA MEDBORGARE OCH UTLÄNNINGAR HAR FÖR PERSONER SOM EJ ÄR UPPTAGNA I FÖRSAMLINGSBOK I VISSA 
FALL MÅST GRUNDA SIG PA SANNOLIKHET. EJ IDENTFIERADE 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 I OBEFINTLIG
REGISTRET. 

ANMÄRKNING: EFTERSOM DÖDSORSAKSSTATISTIKEN FÖR AR 1971 INTE FÖRELAG DA DENNA PUBLIKATION GICK TILL TRYCK HAR 1971 
ARS SIFFROR INTE KUNNAT MEDTAGAS. 
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Diagram 5 Gifta kvinnor och förut gifta kvinnor per 1000 kvinnor 1962-1971 
Married women and previous married women per 1000 women 
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Diagram 6 Nyblivna gifta kvinnor i första gifte efter ålder på 1000 ogifta och 
nyblivna gifta kvinnor i omgifte efter ålder på 1000 änkor och frånskilda 
1962-1971 
Age-specific first marriage rates and remarriage rates of women 
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Diagram 7 Nyblivna frånskilda kvinnor efter ålder på 1000 gifta kvinnor 1962-1971 
Age-specific divorce rates of women 
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Tabell 5.1 Nyblivna gifta efter tidigare civilstånd och kön samt nyblivna änkling-
ar, änkor och frånskilda efter kön länsvis m m 1971 
Newly married by previous marital status and sex and newly widowed and 
divorced by sex and county etc 
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Tabell 5.2 Nyblivna gifta i första giftet efter kön och ålder på 1000 ogifta 
1941-1971 
First marriages by sex and age per 1000 single persons 

Tabell 5.3 Nyblivna gifta efter äktenskapets ordningsnummer 1962—1971 
Newly married by marriage order 

O RÄKNAT PÂ 1000 OGIFTA MÄN I ÅLDERN 2 0-19 AR RESP OGIFTA KVINNOR I ÅLDERN 20-11 ÂR. 

O RÄKNAT PA MEDELFOLKMÄNGDEN. - 2) AVSER FR O M 1968 VID GIFTERMÅLET I SVERIGE KrRKOBOKFÖRDA MÄN OCH KVINNOR. 
SAMTLIGA GIFTERMAL REDOVISAR VID GIFTERMÅLET I SVERIGE KYRKOBOKFÖRDA KVINNOR. 
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Tabell 5.4 Nyblivna gifta efter kön, ålder, tidigare civilstånd och äktenskapets 
ordningsnummer 1971 



115 5 CIVILSTÅNDSÄNDRINGAR 

Newly married by sex, age, previous marital status and marriage order 
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Tabell 5.5 Nyblivna gifta efter kön, födelseår, tidigare civilstånd och äktenskapets 
ordningsnummer 1971 
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Newly married by sex, year of birth, previous marital status and marriage order 
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Tabell 5.6 Ingångna äktenskap (där bägge makarna vid giftermålet var skrivna i 
Sverige) efter makarnas ålder och olika kombinationer av deras förutvarande civil-
stånd 1971 
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Marriages contracted (where both husband and wife are registered in Sweden at 
the time of the marriage) by age of spouses and different combinations of pre-
vious marital status 
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Tabell 5.7 Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och ålder 1971 
Newly widowed and divorced by sex and age 
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Tabell 5.8 Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och födelseår 1971 
Newly widowed and divorced by sex and year of birth 
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Tabell 5.9 Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och vigselår 1971 
Newly widowed and divorced by sex and year of marriage 
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Tabell 5.10 Nyblivna änklingar och änkor efter ålder och äktenskapets varaktig-
het 1971 
Newly widowed by age and duration of marriage 
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Tabell 5.11 Nyblivna änklingar och änkor efter födelseår och vigselår 1971 
Newly widowed by year of birth and year of marriage 
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Tabell 5.12 Nyblivna frånskilda efter kön, ålder och äktenskapets varaktighet 
1971 
Newly divorced by sex, age and duration of marriage 
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Tabell 5.13 Nyblivna frånskilda efter kön, födelseår och vigselår 1971 
Newly divorced by sex, year of birth and year of marriage 
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Tabell 5.14 Nyblivna gifta efter kön och medborgarskap 1971 
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Newly married by sex and citizenship 
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Tabell 5.15 Nyblivna frånskilda efter kön och medborgarskap 1971 
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Newly divorced by sex and citizenship 
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Tabell 5.16 Nyblivna frånskilda efter kön och makarnas ålder 1971 
Newly divorced by sex and age of spouses 
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Tabell 5.17 Ingångna äktenskap efter vigselår samt upplösta äktenskap efter upp-
lösningsår 1931-1971 
Marriages by year of contractions and dissolutions of marriages by year of disso-
lutions 

Tabell 5.18 Nyblivna gifta efter makarnas förutvarande civilstånd 1962-1971 
Newly married by previous marital status of spouses 

O ÄRLIGEN. - 2) RÄKNAT PA MEDELFOLKMÄNGDEN. 3) FR O M 1968 GÄLLER ATT 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 FRÅNSKILDA KVINNOR. 

I) RÄKNAT PA MEDELFOLKMÄNGDEN. - 2) REDOVISNINGEN EFTER OLIKA KOMBINATIONER AV MAKARNAS FÖRUTVARANDE CIVILSTAND 
AVSER FR O M 1968 ENDAST SÅDANA INGÅNGNA ÄKTENSKAP DÄR BADA MAKARNA VID GIFTERMÅLET VAR KYRKOBOKFÖRDA I SVERIGE. 
SE TABELL 5 . <4 . SAMTLIGA GIFTERMÅL REDOVISAR VID GIFTERMÅLET I SVERIGE KYRKOBOKFÖRDA KVINNOR. 
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Tabell 5.19 Medel-, median- och kvartilåldrar för nyblivna gifta 1931-1971 
Mean, median and quartile age at marriage 

Tabell 5.20 Makarnas medianålder och äktenskapets medianvaraktighet vid upp-
lösningen 1962-1971 
Median age of spouses and median duration of marriage at dissolution of marriage 

1) MEDIANERNA ÄR BERÄKNADE PA ANTAL AR MELLAN FÖDELSEARET OCH UPPLÖSNINGSARET T O M 1967 OCH DÄREFTER ÄR MEDIANERNA 
BERÄKNADE PA MAKARNAS ÅLDER VID UPPLÖSNINGEN. - 2) MEDIANER BERÄKNADE PA ANTAL AR MELLAN VIGSELARET OCH UPPLÖSNINGS
ARET. 
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Tabell 5.21 Nyblivna frånskilda efter äktenskapets varaktighet 1962-19711 

Newly divorced by duration of marriage 

Tabell 5.22 Äktenskapsskillnader efter barnantal och äktenskapets varaktighet 
1971 
Divorces by number of children and by duration of marriage 

O ANTALSUPPGIFTERNA AVSER NYBLIVNA FRÅNSKILDA KVINNOR. 

1) ANTAL AR MELLAN VIGSELARET OCH UPPLÖSNINGSARET. 

OBSERVERA ATT ÅLDERSGRÄNSERNA FÖR BARN HAR ÄNDRATS I DENNA TABELL JÄMFÖRT MED AR 1970 OCH TIDIGARE. I DENNA 
TABELL ÄR KLASSINDELNINGEN 0-17 AR OCH 18-19 ÂR MOT TIDIGARE 0— 14 AR OCH 15-20 AR. 
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Tabell 5.23 Hemskillnader och äktenskapsskillnader efter lagrum 1962-1971 
Legal separations and divorces by clause of marriage law 

Tabell 5.24 Hemskillnader efter lagrum och mannens kyrkobokföringslän 1971 
Legal separations by clause of marriage law and by husband's county of registration 

1) DE OLIKA PARAGRAFERNA AVSER FÖLJANDE: 1-2 §§ : HEMSKILLNAD. - 1 §: BADA MAKARNA ENSE OM HEMSKILLNAD PA GRUND AV 
DJUP OCH VARAKTIG SÖNDRING. - 2 §: ENA MAKEN BECÄRT HEMSKILLNAD ANTINGEN PA GRUND AV DEN ANDRES PL IKTFÖRSUMMELSE, 
DRYCKENSKAP ELLER LASTBARA LIV ELLER PA GRUND AV DJUP OCH VARAKTIG SÖNDRING. - 8 § 2 ST: ENA MAKEN HAR YRKAT ÄKTEN
SKAPSSKILLNAD PA GRUND AV OTROHET, MEN RÄTTEN HAR DÖMT TILL HEMSKILLNAD. - 3-13 §§: ÄKTENSKAPSSKILLNAD. - 3 §: SÄR-
LEVNAD UNDER ETT AR EFTER HEMSKILLNAD. - <t § : SÄRLEVNAD SEDAN MINST 3 AR PA GRUND AV SÖNDRING. - 5 §: ENA MAKEN HAR 
UNDER 2 AR UNDANDRAGIT SIG SAMMANLEVNADEN. - 6 §: ENA MAKEN FÖRSVUNNEN SEDAN 3 AR COVISST OM VID LIV). - 7 §: TVE-
G1FTE. - 8 § 1 ST: ÄKTENSKAPSBROTT. - 9-§: SMITTOSAM KÖNSSJUKDOM. (INGA FALL ENLIGT 9 h HAR FÖREKOMMIT UNDER PERIO
DEN.) - 10 §: MISSHANDEL ELLER STÄMPLANDE MOT MAKENS LIV. - 11 §: STRAFFDOM. - 12 §: DRYCKENSKAP. - 13 §: SINNES
SJUKDOM. - 2) EN DEL AV HEMSKILLNADERNA FÖLJS ALDRIG AV ÄKTENSKAPSSKILLNAD, BEROENDE PA ATT SAMLEVNADEN ÅTERUPPTAS, 
ATT MALET INTE FULLFÖLJS ELLER ATT NÅGON AV MAKARNA DÖR. DETTA FÖRKLARAR VARFÖR HEMSKILLNADERNA ÄR FLERA ÄN ÄKTEN
SKAPSSKILLNADERNA, TROTS ATT EN DEL AV DE SENARE INTE FÖREGAS AV NÅGON HEMSKILLNAD. 

1 5 SE MOTSVARANDE NOTER T I L L TAB. 5 . 2 3 
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Tabell 5.25 Relativa antalet genom ena makens död eller äktenskapsskillnad upp-
lösta äktenskap i varje vigselkohort efter antal år sedan vigselåret 1955-1971 
Relative number of dissolutions of marriages through divorce or death of one 
spouse in each marriage cohort by number of year since marriage 

Tabell 5.26 Nyblivna frånskilda kvinnor efter ålder på 1000 gifta kvinnor 
1962-1971 
Age-specific divorce rates of women 

ANMÄRKNING: I ANTALET INGÅNGNA ÄKTENSKAP INGÂR EJ IMMIGRANTER SOM VARIT GIFTA VID INVANDRINGEN. NÅGON REDUKTION AV 
ANTALET INGÅNGNA ÄKTENSKAP FÖR DE PERSONER SOM GIFT SIG I SVERIGE OCH SEDAN UTVANDRAT HAR INTE FÖRETAGITS. ANTALET 
UPPLÖSTA ÄKTENSKAP INNEHÅLLER DÄREMOT IMMIGRANTER SOM BLIVIT ÄNKA/ÄNKLING ELLER SKILT SIG SEDAN DE KOM TILL SVERIGE. 
PERSONER SOM GIFT SIG I SVERIGE OCH BLIVIT ÄNKA/ÄNKLING ELLER SKILT SIG UTOMLANDS INGÅR INTE BLAND DE UPPLÖSTA ÄKTEN
SKAPEN. EFTERSOM SVERIGE HAR HAFT ETT ÄRLIGT IMMIGRATIONSÖVERSKOTT MEDFÖR DETTA ATT PROMILLETALEN I TABELLEN ÄR 
NÅGOT FÖR HÖGA. 
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Tabell 5.27 Relativa antalet äktenskapsskillnader i varje vigselkohort efter antalet 
år sedan vigselåret 1941-1971 

ANMÄRKNING: I ANTALET INGÅNGNA ÄKTENSKAP INGÅR EJ IMMIGRANTER SOM VARIT GIFTA VID INVANDRINGEN, NÄC-ON REDUKTION AV 
ANTALET INGÅNGNA ÄKTENSKAP FCR DE PERSONER SOM GIFT SIG I SVERIGE OCH SEDAN UTVANDRAT HAR INTE FÖRETAGITS. ANTALET 
ÄKTENSKAPSSKILLNADER INNEHÅLLER DÄREMOT IMMIGRANTER SOM HAR SKILT SIG SEDAN DE KOM TILL SVERIGE. PERSONER SOM GIFT 
SIG I SVERIGE OCH SKILT SIG UTOMLANDS INGÅR INTE BLAND ÄKTENSKAPSSKILLNADERNA. EFTERSOM SVERIGE HAR HAFT ETT ÄRLIGT 
IMMIGRATIONSÖVERSKOTT MEDFÖR DETTA ATT PROMILLETALEN I TABELLEN ÄR NÅGOT FÖR HÖGA. 
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Relative number of divorces in each marriage cohort by number of year since 
marriage 
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Diagram 8 Immigranter och emigranter efter medborgarskap 1962—1971 
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Immigrants and emigrants by citizenship 
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Tabell 6.1 Inrikes omflyttning mellan länen samt immigranter och emigranter 
länsvis 1971 
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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 1971 1 

1) SAMTLIGA FLYTTNINGAR, DVS INRIKES FLYTTNINGAR, IMMIGRANTER, EMIGRANTER SAMT ÖVERFÖRDA TILL OCH FRAN OBEFINT
LIGREGISTRET, INGÅR I DENNA TABELL. 
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Migrations by sex and age by county etc 
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Tabell 6.3 Flyttningar efter kön och civilstånd länsvis m m 19711 

15 SAMTLIGA FLYTTNINGAR, DVS INRIKES FLYTTNINGAR, IMMIGRANTER, EMIGRANTER SAMT ÖVERFÖRDA TILL OCH FRÄN OBEFINT
LIGREGISTRET, INGÅR I DENNA TABELL. 
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Migrations by sex and marital status by county etc 
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Tabell 6.4 Immigranter och emigranter efter kön, ålder och civilstånd länsvis m m 
1971 
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Immigrants and emigrants by sex, age and marital status by county etc 
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Tabell 6.5 Immigranter och emigranter efter medborgarskap länsvis m m 1971 
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Immigrants and emigrants by citizenship by county 
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Tabell 6.6 Immigranter och emigranter efter kön, ålder och civilstånd 1971 
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Immigrants and emigrants by sex, age and marital status 
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Tabell 6.7 Immigranter och emigranter efter kön, civilstånd och länder 1971 
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Immigrants and emigrants by sex, marital status and by country 
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Tabell 6.8 Immigranter och emigranter efter kön, civilstånd och medborgarskap 
1971 
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Immigrants and emigrants by sex, marital status and citizenship 
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Tabell 6.9 Immigranter och emigranter efter kön, ålder och utvandrings- resp in-
vandringsland 1971 
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Immigrants and emigrants by sex, age and by country of out-migration and in-migra-
tion 
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Tabell 6.10 Immigranter och emigranter efter kön, ålder och medborgarskap 
1971 
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Immigrants and emigrants by sex, age and citizenship 
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Tabell 6.11 Immigranter och emigranter efter länder och medborgarskap 1971 
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Immigrants and emigrants by country and citizenship 
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190 6 FLYTTNINGAR 

Tabell 6.12 Immigranter och emigranter efter medborgarskap och samtliga länder 
1971 
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Immigrants and emigrants by citizenship and by all countries 
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Tabell 6.13 Personer som registrerats som både immigranter och emigranter 
under 1971 efter kön, civilstånd och medborgarskap 
Persons registered as both immigrants and emigrants during 1971 by sex, marital 
status and citizenship 
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Tabell 6.14 Personer som registrerats som både immigranter och emigranter 
under 1971 efter kön, ålder och medborgarskap 
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Persons registered as both immigrants and emigrants during 1971 by sex, age 
and citizenship 
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Tabell 6.15 Inrikes och utrikes flyttningar after kön och ålder 1971 
Internal and external migrations by sex and age 
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Tabell 6.16 Överförda från och till obefintligregistret efter kön, ålder och civil-
stånd 1971 
Persons transferred from and to the »residence unknown» register by sex, age and 
marital status 
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Tabell 6.17 Överförda från och till obefintligregistret efter kön och civilstånd 
länsvis m m 1971 
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Persons transferred from and to the »residence unknown» register by sex and 
marital status by county etc 
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Tabell 6.18 Överförda från och till obefintligregistret efter kön, civilstånd och 
medborgarskap 1971 
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Persons transferred from and to the »residence unknown» register by sex, marital 
status and citizenship 
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Tabell 6.19 Immigranter och emigranter efter kön och civilstånd 1851-1971 
Immigrants and emigrants by sex and marital status 

1) OGIFTA, ÄNKLINGAR, ÄNKOR OCH FRÅNSKILDA. - 2) FÖR AREN 1871-Wt GRUNDAR SIG UPPGIFTERNA OM IMMIGRANTER PA SKATT
NING. - 3) FÖR AREN 1851-1860 HAR APPROXIMATIONEN MÅST GÖRAS BETRÄFFANDE EN MINDRE DEL AV EMIGRATIONENS FÖRDELNING 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND. 
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Tabell 6.20 Immigranter och emigranter efter medborgarskap 1962—1971 
Immigrants and emigrants by citizenship 
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Tabell 6.21 Immigranter och emigranter efter länder 1962-1971 
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Immigrants and emigrants by country 

O VÄST- OCH ÖSTTYSKLAND. 
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Tabell 6.22 Överförda från och till obefintligregistret efter kön och medborgar-
skap 1962-1971 
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 1971 
Aliens becoming naturalized citizens by sex, age and marital status 
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Tabell 7.2 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, civilstånd 
och förutvarande medborgarskap 1971 
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Aliens becoming naturalized citizens by sex, marital status and previous citizenship 
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Tabell 7.3 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter förutvarande 
medborgarskap 1962-19711 

1) UPPGIFTERNA I DENNA TABELL GRUNDAR SIG PA STATISTIK. UTARBETAD AV STATENS INVANDRARVERK.. ANLEDNINGEN TILL SKILLNA
DEN MELLAN SIFFRORNA I TABELLERNA 7.1 OCH 7.2 A ENA SIDAN OCH TABELL 7.3 Â ANDRA SIDAN FRAMGÅR AV PUNKT 15.3 I IN
LEDNINGEN. 
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Aliens becoming naturalized citizens by previous citizenship 
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Utkom från trycket den 15 december 1972 

O UPPGIFTERNA I DENNA TABELL GRUNDAR SIG PÅ STATISTIK UTARBETAD AV STATENS INVANDRARVERK. ANLEDNINGEN TILL SKILL
NADEN MELLAN SIFFRORNA ! TABELLERNA 7.1 OCH 7.2 A ENA SIDAN OCH TABELL 7.3 Â ANDRA SIOAN FRAMC-AR AV PUNKT 15.3 1 
INLEDNINGEN. 
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