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SUMMARY 

The 1950 Census of Population comprises two 
parts, one total and one partial. The total Census 
is intended to establish the size of a population 
group by means of direct enumeration, and is 
especially used in cases where it is assumed that 
there will be a detailed classification from a 
regional, or some other point of view. On the basis 
of a representative sample of the population, the 
partial Census primarily aims at providing partic
ulars in a summary form at an early stage, before 
the tune-consuming analysis of the total material 
is available. 

The present report is a part of the total Census 
and provides data on the distribution of the 
population by sex, age and marital status, partly 
for the country as a whole and partly for several 
large or small regions, such as rural areas and 
towns (without subdivision), counties, and towns 
with at least 25 000 inhabitants which are classified 
individually. In addition, two of the tables on 
counties contain data on the number of inhabitants 
in population clusters and on the size of the agri
cultural population, with at the same time their 
distribution by sex, age and marital status. 

It can be seen that the age distribution has 
undergone a radical and marked change if its 
development is studied during a long period of 
time. Between 1910 and 1950, the ages under 25 
have been reduced by more than 25 %, while the 
population in the ages over 65 shows an increase 
with about 20 %. The median age which has risen 
steadily from 25,47 in 1910 to 34,23 in 1950, 
reflects the movements in the age structure. 

In order to gauge in absolute figures the changes 
in age structure, a comparison can be made be
tween the relative age distribution in the census 
year 1910, and the actual age distribution in the 
1920 Census of Population and the last two 
Censuses of Population in 1945 and 1950. By 1950 
the large deficit existing as early as 1920 in the 
ages under 15, had increased by no less than 
439 000 persons. In 1920, there was a surplus of 
145 000 persons in the working ages, 15—65. This 
increased to no less than 578 000 in 1945, only to 
sink again to 455 000 in 1950. Between 1945 and 
1950, the surplus in the ages over 65 increased 
by nearly 30 000 persons. In the same age a deficit 

of 2 000 persons in 1920 had been replaced by a 
surplus of 127 000 persons in 1950. 

The size of the age groups depends not only on 
the birth-rate but also on the reduction of annual 
births by deaths, and an increase or decrease 
due to external migration. If a calculation is made 
of the total reduction per 10000 live births for 
each year in five-year periods, in different age 
groups at each Census of Population from 1820 
onwards, it will be found that the number of sur
vivors in each five-year group up to 80 years old, 
is bigger in the 1950 Census of Population than 
in any former Census of Population. The im
provement is partly owing to the fact that net 
emigration has now been replaced by net immigra
tion, but is mainly due to the fall in mortality 
rates. The latter can be seen especially clearly in 
the ages, 0—5, where the number of survivors 
increased from 7 943 in 1870 to 9 747 in 1950. 

The above-mentioned net immigration, which 
has prevailed in Sweden since 1930, has played a 
considerable part in reducing losses by death in 
the working ages, especially during the last decade. 
During the ten-year period, 1941—50, the excess 
of inward migration has for instance neutralised 
no less than a good two-thirds of the losses from 
death for persons born between 1906—10. 

The age distribution in the towns differs from 
that in rural areas, in so far as that in 1950 all 
the five-year groups in the ages 20—50, and 
likewise the youngest five-year class, were more 
strongly represented in the towns than in the rural 
areas. 

The various towns do not differ from each other 
to an especially large extent, but on the other 
hand the percentages exhibit a characteristic 
trend. That is to say that the bigger the towns 
are, the more the ages under 15 decrease in num
ber. There is a completely opposite trend for the 
ages, 15—65. 

There were big differences between the various 
counties in 1950, as there have been in the past. 
In spite of a recent marked increase, the town of 
Stockholm still shows the lowest percentages in 
the ages, 0—15. Västerbotten and Norrbotten, 
the two most northerly counties, display the 
highest percentages in this group. In the working 
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ages, 15—50, on the contrary, the maximum 
percentages are recorded for Stockholm, in spite 
of a marked decrease since 1930 from 63,6 % to 
53,3 %. In the ages over 50, the counties of Norr
botten and Västerbotten display considerably 
lower percentages than do the other counties. 

There are big differences in the age distribution 
in densely and sparsely populated areas. They are 
biggest in the ages between 15 and 50, being 52,2 
% of those living in densely populated areas 
compared with 45,8 % of those living in sparsely 
populated areas. On the contrary, the opposite is 
true of the ages over 50. 

The number of women per 1 000 men has been 
constantly decreasing since 1910 when it amounted 
to 1 046 for the whole population, and in 1950 
it was only 1 008, which up to now is the smallest 
surplus of women in any Census of Population in 
Sweden. In 1950, the smallest number of women 
per 1 000 men in different ages was in the 0—5 
group, where there were 950, while the greatest 
number can be found in the ages over 80, where 
there were no less than 1 304. 

There is now a deficit of women in the rural 
population in all groups under 60. In the towns, 
on the contrary, women are more numerous in 
all the five-year groups except the three youngest. 
However, during the five-year period, 1946—50, 
the surplus of women in the towns has decreased 
from 1 118 to 1 089. 

Among the towns with at least 25 000 inhabit
ants, a large surplus of women has been reported 
for Stockholm (1 163 : 1 000). If the towns are 
combined, according to number of inhabitants, 
into three large groups with less than 25 000, 
25 000—75 000 and over 75 000 inhabitants, it 
will be found that the greater the size of the town, 
the greater the surplus of women. 

In rural areas in the different counties, women 
are in the minority throughout while the opposite 
is as a rule the case in the towns. The deficit of 
women in rural areas is largest in the working ages, 
15—65. 

In sparsely populated areas, women are very 
much in the minority, the figures being 907 women 
per 1 000 men, while in densely populated areas 
there is a surplus of women amounting to 65 for 
every 1 000 men. 

There are very big differences in the ratio of 
the sexes between the agricultural population, and 
the population engaged in other occupations. In 
the former, women are very strongly in the minor
ity throughout. The deficit is biggest in the ages 
between 15—30, where there are only 693 women 

per 1 000 men. In the latter, there is a pronounced 
surplus of women if children are disregarded. I t 
is biggest in the ages over 65, where there is a 
surplus of no less than 389 women for every 
1 000 men. 

The ratio between the sexes among single per
sons in the true marriage ages is of special interest. 
If a comparison is made between men in the ages, 
20—50, and women in the ages, 17—45, it is ap
parent that the previous large surplus of women 
has been decreasing successively, and from 1940 
onwards has been replaced by a deficit. In 1950 
there were accordingly in the above-mentioned 
ages, only 830 single women per every 1 000 men. 
Among the unmarried (single persons +- widowed 
and divorced) inhabitants in sparsely populated 
areas and in the agricultural population, the deficit 
of women is especially large. In 1950, in these 
two types of the population, there were only 
587 and 427 women respectively to every 1 000 
men. 

In 1950, about 46 %, or nearly half the total 
population, were married, while single adult per
sons and children each amounted to barely a 
quarter. The largest percentage increase since 1945 
was recorded for divorced persons, their number 
rising by no less than 37 %. If changes in the 
distribution by marital status (irrespective of 
juveniles under 15 years of age) are studied during 
a long period, the findings include the fact that 
the proportion of adult single persons has decreased 
from 44 % in 1920 to 31 % in 1950, while the per
centages for married people have at the same time 
increased from 47 % to 60 %. 

If a distinction is made in the distribution by 
marital status of the adult inhabitants in densely 
and sparsely populated areas, it is apparent that 
there are substantial differences for men. Single 
men accordingly make up 40 % of all the adult 
inhabitants in sparsely populated areas, while the 
corresponding percentage for densely populated 
areas is 29 %. The reverse is the situation for 
married men; they constitute a considerably larger 
proportion of the inhabitants in densely populated 
areas than in sparsely populated areas, the per
centages being 65 % and 54 %. 

During the last five-year period, the number 
of married persons, men as well as women, have 
increased by 9 % on an average. This increase is 
considerably larger for the ages over 40 than for 
the ages between 20—40. In the case of widowed 
and divorced persons, there has been an increase 
of about 6 % for men and 8 % for women. The 
increase is especially large in the ages under 40, 
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amounting to over 30 % for men and about 25 
% for women. 

In the different counties, and in towns with at 
least 25 000 inhabitants, there are large variations 
between the percentages for the different forms 
of marital status. In the towns, this is especially 
the case for women. If the towns are arranged 
according to size, it is apparent that the larger 

the town, the more sharply the proportion of 
divorced persons increases. In Stockholm, 4,6 % 
of the total adult female population were divorced. 

A forecast has been made for the population 
growth during the next twenty years. Table A 
contains data on the projections of the population 
by sex and age. 



I. INLEDNING 

Av redogörelsen för 1950 års folkräk
ning ha förut offentliggjorts fyra delar, 
av vilka den första, tredje och fjärde 
hänföra sig till den totala räkningen och 
den andra till urvalsundersökningarna. 
Folkräkningsredogörelsens första del in
nehåller huvudsakligen uppgifter om 
areal och folkmängd inom olika förvalt
ningsområden samt uppgifter om folk
mängden i tätorterna. I del II publice
ras resultaten av urvalsundersökningar 
avseende fördelningen efter kön, ålder 
och civilstånd samt efter yrke och dess
utom vissa familjestatistiska undersök
ningar. Den tredje delen innehåller upp
gifter om befolkningens fördelning efter 
kön och ålder i kommuner, församling
ar och tätorter, i städernas huvudorter 
med tillhörande förorter samt i olika 
församlingstyper enligt en vid folkräk
ningen upprättad gruppering, som är av
sedd att ersätta den förutvarande kom
mungrupperingen. Del IV lämnar upp
gifter om befolkningens fördelning ef
ter näringsgren i kommuner, försam
lingar och tätorter samt i städernas hu
vudorter med tillhörande förorter, och 
därjämte redovisas för varje kommun 
den förvärvsarbetande befolkningens 
fördelning efter yrkesställning och nä
ringsgren i kombination, antalet hus
håll och antalet förvärvsarbetande kvin
nor efter näringsgren, yrkesställning och 
ålder. Vidare ha utarbetats dödlighets-
och livslängdstabeller för årtiondet 1941 
—50, vilka dock ej ingå i serien av folk
räkningsberättelser. 

Föreliggande femte del tillhör den to
tala räkningen och innehåller uppgifter 
om befolkningens fördelning efter ålder, 
kön och civilstånd. Dessutom framläg-

ges en prognos rörande den framtida 
befolkningsutvecklingen. 

Tabellerna redovisa folkmängden den 
31 december 1950 men hänföra sig till 
rikets indelning den 1 januari 1952. Det 
har nämligen synts angeläget att ankny
ta redovisningen till den efter kommun-
indelningsreformen gällande indelning
en, och av denna anledning avse liksom 
i förut utgivna delar av folkräkningsre
dogörelsen de i denna berättelse publice
rade tabellerna indelningen vid en tid
punkt, som ligger ett år efter folkräk
ningstillfället. 

De i föreliggande berättelse offent
liggjorda uppgifterna förete vissa skilj
aktigheter från de i folkräkningsredo
görelsens första och andra delar publi
cerade. Anledningen härtill är att å ena 
sidan de i del I offentliggjorda uppgif
terna om folkmängden och dennas för
delning, såsom uttryckligen angavs, voro 
preliminära. Statistiken i del II å andra 
sidan utgjordes av approximativa be
räkningar, grundade på urvalsundersök
ningar, vilket förklarar avvikelserna 
från den nu föreliggande bearbetningen 
av folkräkningens totalmassa. 

I sistnämnda berättelse ha de för
skjutningar i fråga om fördelningen ef
ter ålder, kön och civilstånd, som ägt 
rum mellan åren 1945 och 1950 inom 
riket som helhet, blivit kommenterade. 
I allt väsentligt bekräftas de därvid 
framlagda, på urvalsundersökningar 
grundade iakttagelserna av de i denna 
berättelse offentliggjorda resultaten från 
den totala räkningen. Med hänsyn här
till har kommentaren i denna volym 
kunnat göras tämligen kortfattad. 



II. BEFOLKNINGENS FÖRDELNING EFTER ÅLDER 

Åldersfördelningen inom riket som hel
het. I tab. 1 meddelas uppgifter om be
folkningens fördelning efter ålder i ett-
och femårsklasser samt efter kön och 
civilstånd inom hela riket, landsbygden 
och. städerna. För att erhålla en över
siktlig bild av befolkningsutvecklingen 
under en längre tidsperiod lämnas i tab. 
A en fördelning av folkmängden i fem
årsklasser för samtliga folkräkningsår 
fr. o. m. år 1910. I tab. B återgivas mot
svarande relativa tal, varvid fördelning 
sker dels på 1 miljon av hela folkmäng
den, dels med talen för år 1910 satta 
= 1 000. På så sätt komma förändringar
na i tiden inom befolkningens ålders
fördelning att framträda tydligare. Fig. 1 

(sid. 4) åskådliggör åldersutvecklingen 
under den senaste femårsperioden. 

Av tab. B framgår tydligt den kraftiga 
och genomgripande förändring, som ägt 
rum i befolkningens åldersstruktur under 
den behandlade tidsperioden. Detta gäl
ler särskilt åldrarna mellan 35 och 65 
år, vilkas andel av befolkningen under 
perioden 1911—1950 ökade med cirka 
35 %. A andra sidan minskade under 
samma tid ungdomsåldrarna under 25 år 
med drygt 25 %, samtidigt som åldrar
na över 65 år ökade med cirka 20 %. 
De kraftiga förändringarna i befolkning
ens ålderssammansättning komma också 
till synes, om man beräknar median-
och kvartiltalen vid folkräkningarna 

Tab. A. Folkmängdens fördelning efter ålder, folkräkningsåren 1910—1950 
Distribution of population by age, in the census years between 1910—1950 
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Tab. B. Folkmängdens relativa fördelning efter ålder, folkräkningsåren 1910—1950 

Relative distribution by age in the census years between 1910—1950 
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Fig. 1. Åldersfördelningen på 1000 invånare, åren 1945 och 1950 

Distribution by age per 1000 inhabitants, in 1945 and 1950 
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fr. o. m. år 1910, såsom skett i ovanståen
de tablå. Nedre kvartilen, medianen och 
övre kvartilen beteckna den ålder, som 
underskreds av resp. en fjärdedel, hälf
ten och tre fjärdedelar av befolkningen. 

Medianåldern har som synes under
gått en tämligen jämn stegring sedan år 
1910. Den fram till år 1935 så gott som 
oavbrutet fortgående nativitetsminsk
ningen har satt tydliga spår, vilka här 
bl. a. framträda i en mycket kraftig ök
ning av talen för den nedre kvartilen 
fram till år 1940, varefter en sänkning 
inträtt på grund av nativitetsökningen. 
Kvartilavståndet (spridningen) har på 
sistone ökat till något över 1910 års ni
vå, men räknat i procent av medianen 
är skillnaden mellan siffrorna för de 
senaste tre folkräkningsåren obetydlig 
jämfört med den kraftiga nedgången se
dan år 1910. 

Fäster man sig särskilt vid de föränd
ringar, som inträffat mellan åren 1945 
och 1950, finner man följande procent
tal i de olika åldersklasserna: 

Man lägger här framför allt märke till 
den utomordentligt kraftiga ökningen i 
åldern 5—10 år, vilken ökning härleder 
sig från de mycket stora födelsekullarna 
under 1940-talets första hälft jämfört 
med dem under 1930-talets senare hälft. 

En ytterligare belysning av de sedan 
lång tid tillbaka pågående förskjutning
arna i befolkningens åldersstruktur läm
nas i tab. C, som innehåller en beräk
ning över hur åldersfördelningen skulle 
ha gestaltat sig, om fördelningen varit 
densamma som vid 1910 års folkräkning 
och hur den i stället utfallit i verklig
heten vid 1920 års folkräkning och vid 
de två senaste folkräkningarna. Som 
framgår av tab. C, voro vid slutet av år 
1950 samtliga femårsklasser under 25 år 
undertaliga och samtliga åldersklasser 
däröver övertaliga i jämförelse med 
förhållandena år 1910. I förra fallet kan 
man av skillnadstalen för år 1950 tyd
ligt avläsa gången i nativitetsutveckling
en under de senast förflutna 30 åren. De 
år 1950 jämfört med år 1945 mycket 
kraftigt ökade underskotten, i absoluta 
tal 155 000 personer, i åldern 15—25 år 
bero på den från och med 1920-talets 
andra hälft under ett decennium allt
mer accentuerade nedgången i födelse
talen. Ar 1920 fanns i denna ålder t. o. m. 
ett överskott av 28 000 personer. 

Ett med icke mindre än 108 000 per
soner minskat underskott i åldern 5— 
10 år är tydligen en följd av den starkt 
ökade nativiteten under första hälften av 
1940-talet. De under senare hälften av 
1940-talet ånyo sjunkande födelsetalen 
komina till synes i det kraftigt ökade 
underskottet i den lägsta åldersklassen. 
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Tab. C. Folkmängdens fördelning efter ålder åren 1920, 1945 och 1950, jämförd med 
fördelningen, sådan den skulle ha varit enligt relativa ålderssammansättningen år 1910 
Distribution of population by age in 1920, 1945 and 1950, compared with, the relative 
distribution by age in 1910 

I de arbetsföra åldrarna 15—65 år 
fanns år 1920 ett överskott av 145 000 
personer vid en jämförelse med fördel
ningen år 1910. Detta överskott ökade 
kraftigt till 578 000 år 1945 för att åter 
minska till 455 000 år 1950. Förskjut
ningen mot högre åldrar kommer bl. a. 
till uttryck i, att överskottet av perso
ner över 65 år ökat med nära 30 000 
mellan de båda senaste folkräknings
åren, medan ett underskott av 2 000 per
soner år 1920 i samma ålder förbytts i 
ett överskott av 127 000 personer år 
1950. De skiljaktigheter, som i övrigt 
framkomma vid en jämförelse mellan 
åren 1945 och 1950, framstå mot bak
grunden av ovanstående återblick som 
en naturlig följd av förskjutningen un
der en femårsperiod. 

Ojämnheten i de olika åldrarnas till

växt under olika perioder framträder 
tydligt i tab. D, som innehåller såväl 
absoluta som relativa tal för folkökning 
resp. -minskning i medeltal per år un
der de båda tioårsperioderna 1911— 
1920 och 1921—1930 samt under de föl
jande fyra femårsperioderna. Studerar 
man relativtalen för de två senaste fem
årsperioderna, finner man, hur nativi
tetsutvecklingen under 1940-talet satt 
tydliga spår i talen. Sålunda har den 
kraftiga ökningen åren 1941—1945 med 
638 per 10 000 i lägsta åldersklassen så 
gott som helt avstannat under den där
på följande femårsperioden. Man lägger 
vidare märke till de plötsligt och isole
rat uppträdande negativa talen under 
varje period med början vid 50—55-
åringarna under perioden 1911—1920 
och slut vid 80—85-åringarna under pe-
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Tab. D. Folkökning och -minskning i medeltal per år i de särskilda femårsklasserna, 
åren 1911—1950 
Increase and decrease of population in averages per year, in five-year groups, 1911—1950 

rioden 1946—1950. De bero på de jäm
förelsevis låga födelsetalen, den stora 
dödligheten och den kraftigt stigande 
emigrationen åren 1866—1870, i sin tur 
en följd av de svåra tiderna för det 

svenska jordbruket under dessa år. Den 
ojämnhet i tillväxten av de olika ålders
klasserna, som i övrigt framträder i ta
bellens tal, beror i första hand på den 
varierande storleken av de nya årskul-
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Fig. 2. Ålders- och civilstånds-
fördelningen i hela riket, åren 
1930, 1940 och 1950 
Distribution by age and marital 
status for the whole country, 
in 1930, 1940 and 1950 
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Fig. 3. Åldersfördelningen inom tät- och glesbebyggelse resp. jordbruksbefolkning 
och övrig befolkning, år 1950 

Distribution by age in densely and sparsely populated areas, 
for agricultural population and other population, in 1950 
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lar, som inträda i resp. klasser, jäm
förd med storleken av de årskullar, som 
utgå ur dessa för att inträda i närmast 
högre åldersklasser. 

En grafisk framställning över befolk
ningens åldersfördelning, den s. k. ål
derspyramiden, finnes återgiven dels 
för hela riket åren 1930, 1940 och 1950 
i fig. 2 (sid. 8), dels för tät- och gles
bebyggelse resp. jordbruksbefolkning 
och övrig befolkning år 1950 i fig. 3 
(sid. 9). 

I denna framställning, som visar för
delningen i absoluta tal, åskådliggöres 
för hela riket även civilståndsfördel
ningen. Vad som främst faller i ögonen 
vid en jämförelse mellan de tre folk
räkningsåren i fig, 2 är, hur pyramidens 
bas blivit alltmer undergrävd genom den 
starka nedgången i födelsetalen fram till 
år 1935, och hur den därefter åter bred
dats genom den ökade nativiteten un
der slutet av 1930-talet och början av 
1940-talet. 

Åldersklassernas storlek beror emel
lertid icke endast på nativiteten utan 
även på födelsekullarnas reducering ge
nom dödsfall och ökning eller minsk
ning genom utrikes omflyttning. Den to
tala reduceringen per 10 000 levande 
födda belyses i tab. E, som för varje 
femårskull innehåller uppgifter om an
talet kvarlevande personer i olika ål
dersklasser vid varje folkräkning fr. 
o. m. år 1820. Följer man tabellens tal i 
sned riktning uppåt, erhålles en över
sikt av relativa antalet kvarlevande per
soner i de olika kullarna vid en och 
samma folkräkning. Läser man tabellen 
i horisontell riktning, får man uppgif
ter om relativa antalet kvarlevande vid 
de olika folkräkningarna inom en och 
samma födelsekull. De vertikala rader
na åter utvisa den andel av de särskilda 
kullarna, som vid olika folkräkningar 

kvarlever inom en och samma ålders
klass. En jämförelse mellan talen i sam
ma vertikalrad visar måhända tydligast, 
hur ojämnt dödlighet och utrikes om
flyttning ha verkat på kullarna under 
olika tider. 

Av tabellen framgår, att relativa anta
let kvarlevande i varje femårsklass upp 
till 80 år är större vid 1950 års folk
räkning än vid någon tidigare folkräk
ning. Som nedan påvisas, beror förbätt
ringen delvis på att nettoemigrationen 
numera ersatts av nettoimmigration men 
har i övrigt sin grund huvudsakligen i 
minskade dödsrisker. I åldern 0—5 år, 
där höjningen i relativa antalet kvar
levande nästan uteslutande orsakas av 
nedgången i dödlighet, kan man av tab. 
E utläsa en sedan år 1870 oavbrutet fort
gående förbättring från 7 943 kvarlevan
de sagda år till 9 747 år 1950. Vid först
nämnda tidpunkt hade alltså de under 
föregående fem år födda barnen redu
cerats med 20,6 % mot endast 2,5 % 
år 1950. 

Vad ovan sagts om åldern 0—5 år gäl
ler också i stort sett om övriga ålders
klasser, ehuru i högre åldrar den ut
rikes omflyttningen får ökad inverkan. 
Den egentligen från och med åldern 
20—25 år begynnande utvandringen 
har sålunda under vissa årtionden åstad
kommit betydande reduceringar i vissa 
födelsekullar och därigenom för någon 
tid brutit utvecklingen. Man finner 
t. ex. beträffande åldersklassen 25— 
30 år att av motsvarande födelsekullar 
cirka 65 % kvarlevde i riket år 1850, 
60 % år 1870 och 52 % år 1890 men 
år 1910 ånyo 60 %. Här framträda 
tydligt emigrationens verkningar. Med 
nedgången i utvandringen har den sjun
kande dödligheten — förstärkt genom 
uppkomsten av ett inflyttningsöverskott 
—• fullt kunnat göra sig gällande, vilket 
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Tab. E. Antal inom landet kvarlevande vid folkräkningarna åren 1820—1950 av födelsekullarna fr. o. m. år 1816 
In the census years between 1820—1950 the survivors within the country of 10000 persons born in the five year periods indicated 



12 

framgår av att motsvarande siffra för år 
1950 uppgick till icke mindre än 93 %. 
Liknande, ehuru delvis mindre starkt 
framträdande, var förhållandet i fråga 

om övriga till den arbetsföra åldern hö
rande femårsklasser. 

För de sex mellan åren 1891 och 1920 
födda femårskullarna belyses ovan, hur 

Tab. F. Antalet personer över 90, 95 och 100 år, länvis, år 1950 
Number of persons over 90, 95 and 100 years of age, by county, in 1950 
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Tab. G. Befolkningens relativa åldersfördelning i Sverige och några främmande 
länder år 1950 eller 1951 
Relative distribution by age in Sweden and some foreign countries, in 1950 or 1951 

å ena sidan dödsfall och nettoöverfö
ring från och till boken över obefint
liga jämte brist i redovisningen, å andra 
sidan den utrikes omflyttningen inver
kat på födelsekullarnas reducering dels 
före, dels efter det att nettoemigratio
nen förbytts i nettoimmigration. 

Man kan här bäst studera verkningar
na av dödlighetens och den utrikes om
flyttningens växlande storlek genom att 
jämföra talen för de personer, vilka un
der de tre angivna decennierna befun
nit sig i samma ålder och alltså här
stamma från olika födelsekullar. Det är 
härvid lämpligast att välja åldersgrup
pen 20—35 år, eftersom den utrikes om
flyttningen främst brukar beröra perso
ner i denna ålder. Man finner då, att 
under årtiondet 1921—1930 nämnda ål

dersgrupp, härstammande från årskul
larna 1896—1900, reducerades med 88 
personer i medeltal per år och 10 000 
personer. Under det följande decenniet 
blev minskningen i denna åldersgrupp 
väsentligt svagare eller mindre än en 
fjärdedel av siffran för föregående de
cennium (—20) för att under det senaste 
decenniet förbytas i ett överskott ( + 8). 
Till denna utveckling har, som tydligt 
framgår av tablåns siffror, bidragit icke 
endast de fr. o. m. tioårsperioden 1931 
—1940 allt större immigrationsöverskot
ten utan även den under samma tid 
kraftigt sjunkande dödligheten. 

Som synes av tab. À, var absoluta an
talet personer över 85 år vid 1950 års 
folkräkning större än någonsin tidigare; 
detsamma gällde även relativt taget, me-
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Tab. H. Åldersfördelningen på 1000 invånare inom landsbygden och städerna, 
folkräkningsåren 1910—1950 
Distribution by age per 1000 inhabitants in rural districts and in towns, 
in the census years between 1910—1950 

dan maximum beträffande relativa anta
let kvarlevande uppnåddes, i fråga om 
åldrarna 85—90 år vid 1920 års folk
räkning och i fråga om åldern över 90 
år vid 1930 års folkräkning. I stort sett 
har, som tab. F visar, antalet personer 
över 90 år såväl absolut som relativt ökat 
fram till 1950 års folkräkning. 

För att åskådliggöra hur åldersfördel
ningen i Sverige ställer sig i jämförelse 
med motsvarande fördelning i utlandet, 
ha i tab. G sammanförts uppgifter för 
en del länder, utvisande fördelningen i 
procent för vartdera könet år 1950 eller 
1951. I åldern 0—25 år har Sverige för
hållandevis låga tal, i åldern 65—m år där
emot höga. Av särskilt intresse äro siff

rorna från Finlands senaste folkräkning. 
Åldern 0—25 år omfattar där 48,8 % i 
fråga om männen och 43,2 % i fråga 
om kvinnorna mot endast resp. 36,7 och 
35,1 % i Sverige. 

Åldersfördelningen inom olika områ
den. Tab. 2 redogör för fördelningen ef
ter kön, ålder i femårsklasser och civil
stånd för de olika länen med särskiljan
de av landsbygden inom varje län, me
dan tab. 3 lämnar motsvarande uppgif
ter om fördelningen efter kön och ålder 
i ettårsklasser. Tab. 4 och 5 innehålla 
uppgifter om fördelningen efter kön och 
civilstånd samt ålder i ett- och femårs
klasser för i den förra tabellen städer 
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med minst 75 000 invånare och i den se
nare, där åldersfördelningen inskränker 
sig till enbart femårsklasser, städer med 
mellan 25 000 och 75 000 invånare. I tab. 
6 lämnas uppgifter om tätortsbefolkning
en länsvis med särskiljande av lands
bygden inom varje län och med fördel
ning efter kön, ålder i femårsklasser och 
civilstånd. Tab. 7 meddelar motsvarande 
uppgifter om jordbruksbefolkningen. 

I tab. H lämnas en översikt av ålders
fördelningen i relativa tal på landsbyg
den och i städerna vid samtliga folk
räkningar fr. o. m. år 1910. Som fram
går av tabellen, voro år 1950 samtliga 
femårsklasser i åldrarna 20—50 år och 
dessutom även den yngsta femårsklas
sen starkare representerade i städerna än 
på landsbygden. Denna övertalighet i de 
arbetsföra åldrarna i städerna beror hu
vudsakligen på den oavbrutet pågående 
inflyttningen från landsbygden. En över
siktlig bild av åldersfördelningens ut
veckling sedan år 1910 erhålles av ta
len för några större åldersgrupper ne
derst i tabellen. Som synes ha starka 
förskjutningar inträffat i såväl lands
bygds- som stadsbefolkningens ålders
sammansättning. Detta gäller särskilt 
barnaåldrarna 0—15 år på landsbygden 
och åldrarna över 65 år i städerna. De 
förras andel av totalbefolkningen har 
minskat kraftigt eller med omkring en 
tredjedel fram till år 1940, varefter den 
ökade nativiteten åstadkommit en höj
ning av talen, som är särskilt utpräglad 
för städerna. Vad de senare åldrarna be
träffar, har en kraftig höjning inträtt, 
som uppgår till cirka 40 %. 

Utvecklingen under den senaste fem
årsperioden med särskiljande av män 
och kvinnor belyses av efterföljande 
tablå. 

I åldrarna 5—15 år har som synes en 
ökning ägt rum mellan åren 1945 och 
1950 både på landsbygden och i stä
derna, ökningen är ungefär dubbelt så 
stor i städerna som på landsbygden, vil
ket gäller såväl män som kvinnor. I åld
rarna 15—50 år har å andra sidan en 
ganska kraftig minskning inträtt, som 
vad kvinnorna beträffar är något större 
i städerna än på landsbygden. I åldrar
na mellan 50 och 80 år slutligen kon
stateras en ökning, som är störst på 
landsbygden särskilt för männens del. 

En fortsatt analys av befolkningens 
åldersfördelning i städerna kan ske ge
nom en uppdelning av städerna efter 
storlek, vilket utförts i tab. 1. För jäm
förelse ha även medtagits totalsiffror 
för landsbygden och städerna. 

Som synes äro i fråga om de relativa 
talen differenserna mellan de olika stor
leksgrupperna icke särskilt stora, men 
talen visa. å andra sidan en genomgåen
de tendens. Åldrarna under 15 år mins-
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Tab. I. Åldersfördelningen inom tre större grupper av städer, år 1950 

Distribution by age in three large groups of towns, in 1950 

Tab. J. Åldersfördelningen på 1 0 0 0 invånare, länvis, i större åldersgrupper, 
åren 1910, 1930 och 1950 

Distribution by age per 1000 inhabitants, by large age groups, by county 
in 1910, 1930 and 1950 
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ka nämligen i antal relativt starkare ju 
större städerna bli. För åldrarna mellan 
15 och 65 år råder motsatt tendens. 
Maximi- resp. minimitalen redovisas, 
som man kunde vänta, för Stockholm. 

I tab. J lämnas för varje län en över
sikt av åldersfördelningen i relativa tal 
för några större åldersgrupper. Skiljak-
tigheterna mellan de olika länen äro 
som synes stora år 1950 liksom tidigare. 
I åldern 0—15 år visa genomsnittstalen 
för hela riket en kraftig minskning med 
drygt en fjärdedel sedan år 1910. Under 
de två senaste decennierna har minsk
ningen avtagit något men är genomgå
ende för samtliga län utom Stockholms 
stad samt Stockholms och Gotlands län. 
Stockholms stad visar i stället en kraf
tig ökning från 15,3 till 20,2 %. Det 
stora underskott uppgående till bortåt 
10 %, som Stockholm tidigare uppvisat 
i förhållande till genomsnittstalen, har 

därför år 1950 minskat till mindre än 
hälften. Fortfarande redovisar emeller
tid Stockholm det lägsta relativtalet in
om denna åldersgrupp närmast följd av 
Värmlands, Göteborgs och Bohus samt 
Malmöhus län. Som vanligt förete de 
båda nordligaste länen de högsta talen 
inom denna åldersgrupp. Höga tal redo
visas också för Gotlands och Jämtlands 
län. 

De arbetsföra åldrarna förete en mera 
oenhetlig utveckling med kraftiga varia
tioner kring en medelnivå av 50 %. Ef
ter en betydande ökning av åldersgrup
pens andel av befolkningen år 1930 har 
en mindre tillbakagång ägt rum. Minsk
ningen sedan år 1930 är genomgående 
för samtliga län. Stockholm redovisar 
alltjämt det största relativtalet för den
na åldersgrupp med 53,3 % trots en 
mycket kraftig minskning från 63,6 % 
år 1930. I Norrbottens och Västerbot-

Tab. K. Relativa åldersfördelningen för städerna med 25000—75000 invånare, år 1950 
Relative distribution by age in towns with 25000—75000 inhabitants, in 1950 
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tens län är nedgången obetydlig. De 
lägsta talen inom denna åldersgrupp re
dovisas år 1950 liksom år 1930 för Got
lands län. 

Utmärkande för åldersgruppen över 
50 år är att dess andel av befolkningen 
under de senaste tjugo åren avsevärt 
ökat, nämligen från 22,4 till 26,5 %. ök
ningen är genomgående för samtliga län. 
För Stockholms stad är ökningen större 
än för flertalet av de övriga länen, vil
ket medfört att siffran för Stockholm 
numera ligger på nästan exakt samma 
nivå som genomsnittssiffran för hela ri
ket. Tidigare har huvudstaden redovisat 
betydligt lägre siffror än flertalet övriga 
län. Norrbottens och Västerbottens län 
uppvisa som väntat avsevärt lägre tal än 
övriga län. Detta gäller särskilt Norr
bottens län med procentsiffran 18,9. 

I tab. K lämnas en översikt av den re
lativa fördelningen på några större ål
dersgrupper inom städer med 25 000— 
75 000 invånare. Åtskilliga motsatser 
framträda mellan dessa städer med av
seende på åldersfördelningen. I åldrar
na 15—30 år uppvisa Linköping, Väs
terås och Uppsala de högsta talen. I ål
dersgruppen 30—50 år återfinnas de 
högsta talen för Karlskoga och Solna, i 
gruppen 50—65 år för Örebro och Sunds
vall. Den högsta åldersgruppen slutligen 
är starkast företrädd i Lund och Häl
singborg. 

De ovan gjorda jämförelserna mellan 
landsbygd och städer, län samt städer 

av olika storlek ha alla avsett admini
strativt avgränsade områden. Det kan 
emellertid vara av intresse att under
söka befolkningens åldersfördelning 
även inom naturligt avgränsade områ
den, där avgränsningen skett uteslutan
de med hänsyn till exempelvis bebyg
gelsens karaktär av tät- eller glesbebyg
gelse i enlighet med de grunder, som 
tillämpats vid 1950 års folkräkning, obe
roende av de administrativa gränserna. 
Det är att märka, att avgränsningen av 
tätorterna vid innevarande folkräkning 
utförts efter ändrade principer, för vil
ka redogjorts i 1950 års folkräkning, 
del I, kap. IV. 

I nedanstående tablå ha relativtal be
räknats för befolkningen inom tät- resp. 
glesbebyggelse, fördelad på några större 
åldersgrupper. Härvid har samtidigt 
skilts mellan landsbygd och städer så
väl beträffande tät- som glesbebyggelse. 
För jämförelse ha även medtagits siff
ror för landsbygd och städer utan upp
delning på tät- och glesbebyggelse. 

Såsom framgår av tablån äro olikhe
terna i åldersfördelning framträdande 
mellan tät- och glesbebyggelse. Olikhe
terna äro störst i åldrarna mellan 15 
och 50 år, vilka äro betydligt starkare 
representerade inom tätortsbefolkningen 
än inom glesbebyggelsens befolkning. 
Mot 52,2 % för den förra befolkningen 
svarar sålunda endast 45,8 % för den 
senare. I åldrarna över 50 år råder det 
motsatta förhållandet. Deras andel av 
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den totala tätortsbefolkningen är 24,9 % 
mot 29,7 % av glesbebyggelsens befolk
ning. Om man jämför de ovan nämnda 
differenserna mellan befolkningen inom 
tätorter och glesbebyggelse med motsva
rande differenser mellan befolkningen 

på landsbygden och i städerna, finner 
man att olikheterna genomgående äro 
skarpare markerade i förra fallet. Detta 
sammanhänger bl. a. med att de admini
strativt avgränsade områdena innesluta 
befolkningstyper av olika åldersstruktur. 
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III. FÖRDELNING EFTER KÖN 

Proportionen mellan könen inom oli
ka åldersklasser för varje folkräkning 
sedan år 1910 har beräknats i tab. L. 
Av totalsiffrorna för hela riket utan ål
dersuppdelning framgår, att kvinnornas 
övertalighet, som år 1910 uppgick till 
icke mindre än 1046 per 1000 män, 
därefter oavbrutet minskat och år 1950 
utgjorde 1 008, vilket är det hittills läg
sta kvinnoöverskottet vid någon folkräk
ning i Sverige. Orsakerna till denna 
nedgång äro främst att söka i att män
nens överdödlighet i förhållande till 
kvinnorna efter hand avtagit, varjämte 
återverkningarna från emigrationstiden 
med dess större utvandring av män än 
av kvinnor numera äro märkbara en
dast i de högre åldersklasserna. 

Av tab. L framgår emellertid också, 
att det föreligger betydande olikheter 

beträffande könsproportionen inom oli
ka åldersklasser. I samtliga femårsklas
ser under 45 år voro sålunda kvinnor
na undertaliga år 1950 med det lägsta 
talet 950 för 0—5-årsklassen, men där
emot övertaliga i samtliga åldersgrup
per däröver med det högsta talet 1 304 
i åldrarna över 80 år. Studerar man ut
vecklingen i tiden, finner man, att kvin
nornas undertalighet, som år 1910 en
dast omfattade de fyra yngsta ålders
grupperna, efter hand gripit över på de 
närmast högre åldersklasserna, samti
digt som kvinnornas övertalighet i de 
övriga åldersklasserna successivt mins
kat. 

Könsproportionen visar emellertid 
stora olikheter icke blott mellan olika ål
dersklasser utan också mellan olika re
gionala områden. För landsbygden och 

Tab. L. Antalet kvinnor per 1000 män inom olika åldersklasser, folkräkningsåren 
1910—1950 

Females per 1000 males in different age groups, in the census years between 1910—1950 
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Tab. M. Kvinnor per 1000 män i städer med minst 25000 invånare, år 1950 
Females per 1000 males in towns with at least 25000 inhabitants, in 1950 

städerna föreligga i tab. L uppgifter 
härom, från de två senaste folkräkning
arna. Som synes är landsbygdens kvin
nounderskott i huvudsak oförändrat se
dan år 1945. Motsvarande överskott i 
städerna har däremot kraftigt minskat 
under samma tid eller från 1 118 till 
1 089. Om man för dessa två regionala 
områden även jämför talen för de olika 
åldersklasserna, visar det sig, att det på 
landsbygden numera råder kvinnoun
derskott i samtliga åldersklasser under 
60 år samt dessutom i klassen 70—75 år. 
I städerna däremot äro kvinnorna tal
rikare företrädda inom alla femårsklas
ser utom de tre yngsta. Orsaken härtill 
torde huvudsakligen vara att söka i 
den starka tillströmningen av kvinnor 
till städerna. Inom barnaåldern, där 
dessa faktorer ej hunnit göra sig gällan-

3— S42491 

de, visar sig skillnaden vara obetydlig, 
men den tilltager med stigande ålder, 
fastän oregelbundet, och antager i de 
högsta åldrarna stora mått. 

Könsproportionens storlek i ytterliga
re några administrativa områden redo
visas i tab. M och 2V. Den förra avser 
städer med minst 25 000 invånare och 
den senare de olika länen. För varje 
stad resp. län lämnas dessutom uppgifr 

ter om könsproportionens storlek i någ
ra större åldersgrupper. 

Ett särskilt stort kvinnoöverskott re
dovisas för Stockholm, medan de tre 
övriga städerna med över 75 000 invå
nare ha avsevärt lägre tal, som till och 
med understiga genomsnittet för samt
liga städer i tab. M. I två andra städer, 
Lund och Uppsala, finnas också myc
ket stora kvinnoöverskott, i Lund upp-
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Tab. N. Kvinnor per 1000 män inom olika åldersklasser, länvis, år 1950 
Females per 1000 males in different age groups, by county, in 1950 

gående till icke mindre än 1 252 kvin
nor per 1 000 män, ett tal som till och 
med betydligt överstiger motsvarande 
siffra för Stockholm. Dessa höga tal tor
de till huvudsaklig del ha sin förklaring 
i förekomsten av betydande sjukhusan
läggningar med övervägande kvinnlig 
personal i dessa båda städer. Bland stä
der med minst 25 000 invånare redovisa 
endast Karlskoga och Västerås kvinno-
underskott; de till dessa båda städer för
lagda storindustrierna sysselsätta över
vägande manlig personal. 

Sammanför man städerna till tre stör
re grupper efter invånarantal med resp. 
under 25 000, 25 000—75 000 och minst 
75 000 invånare, finner man, att kvinno
överskottet kraftigt ökar med folkmäng
dens storlek såväl för samtliga åldrar 

tillsammantagna som för åldersklasser
na över 30 år. I 0—15-årsklassen är där
emot förhållandet det omvända. 

I tab. N lämnas uppgifter om antalet 
kvinnor per 1 000 män i de olika länen 
med samtidig uppdelning på tre större 
åldersgrupper inom varje läns landsbygd 
och städer. På länens landsbygd äro 
kvinnorna genomgående undertaliga, me
dan motsatsen med ett undantag, Väst
manlands län, är fallet i städerna. 

De relativt minsta kvinnounderskotten 
på landsbygden återfinnas i Stockholms 
län, Göteborgs och Bohus län samt Älvs
borgs län. De största kvinnounderskot
ten finnas i Kronobergs län, Jämtlands 
och Västerbottens län. I städerna är 
kvinnoöverskottet störst förutom i 
Stockholms stad i Gotlands, Uppsala och 
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Kronobergs län, medan Norrbottens län 
redovisar det lägsta överskottstalet. Som 
man kan vänta är kvinnounderskottet på 
landsbygden störst i de arbetsföra åld
rarna 15—65 år, där de lägsta talen re
dovisas av de tre förut nämnda norr
landslänen jämte Kronobergs, Blekinge, 
Hallands och Västmanlands län. Den 
kraftiga inflyttningen av kvinnor till 
städerna har å andra sidan medfört, att 
ett stort kvinnoöverskott uppstått där i 
samma åldrar. De högsta talen redovisas 
för Stockholms stad, Jämtlands, Krono
bergs, Uppsala och Gotlands län. 

Könsproportionen företer mycket oli
ka storlek icke blott inom de olika ad
ministrativt avgränsade områden, för 
vilka ovan redogjorts, utan också för oli
ka typgrupper av befolkningen, vilka av
gränsats från varandra med hänsyn an
tingen till bebyggelsens karaktär av tät-
eller glesbebyggelse eller till befolk
ningens näringsstruktur i varje särskilt 
fall utan avseende på de administrativa 
gränserna. I tablån nedan lämnas för 
några större åldersgrupper uppgifter om 
antalet kvinnor per 1 000 män för be
folkning inom tät- resp. glesbebyggelse, 
varvid samtidigt uppdelning skett på 
landsbygd och städer. Nederst i tablån 
redovisas dessutom uppgifter för lands
bygden och städerna enligt den admi
nistrativa indelningen. 

Av tablån framgår tydligt, att det med 
undantag för barnaåldrarna råder en 
väsentlig skillnad mellan tätbebyggel

sens och glesbebyggelsens befolkning i 
fråga om könsproportionen, vare sig 
man jämför talen för hela riket eller för 
landsbygden och städerna. Inom glesbe
byggelsens befolkning äro sålunda kvin
norna genomgående kraftigt undertaliga 
med siffran 907 kvinnor per 1 000 män 
inom hela riket utan åldersuppdelning, 
medan inom tätbebyggelsens befolkning 
det motsatta förhållandet är rådande 
med siffran 1 065 kvinnor per 1 000 
män. Inom tätbebyggelsen på landsbyg
den finnes dock ett obetydligt kvinno
underskott. Jämför man för vardera av 
tätbebyggelse och glesbebyggelse lands
bygden och städerna, finner man, att des
sa båda områden ha en helt olika struk
tur vad beträffar förhållandet mellan an
talet män och kvinnor, vilket är särskilt 
starkt markerat inom tätbebyggelsens be
folkning. Landsbygden visar här siffran 
998 kvinnor per 1000 män mot 1096 
kvinnor per 1000 män i städerna. För 
glesbebyggelsen äro motsvarande tal 906 
och 923. 

Undersöker man i ovan berörda avse
enden könsproportionens storlek i de 
olika åldersklasser, som anges i tablån, 
bekräftas i stort de ovan dragna slut
satserna rörande befolkningen i dess 
helhet. Av en jämförelse mellan de olika 
områdena och typerna av bebyggelse för 
varje åldersklass framgår, att skiljaktig-
heterna äro minst i den lägsta ålders
klassen och därefter i regel öka succes
sivt med stigande ålder, samtidigt som 
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antalet kvinnor per 1 000 män kraftigt 
ökar. 

Mycket stora skiljaktigheter i fråga 
om könsproportion råda också mellan 
de befolkningstyper, som avgränsas med 
hjälp av befolkningens näringsstruktur, 
såsom framgår av ovanstående tablå. 

Inom jordbruksbefolkningen äro som 
synes kvinnorna genomgående starkt 
undertaliga. Underskottet är störst i 15 
—30-årsåldern, där det endast finnes 
693 kvinnor per 1 000 män. Man lägger 
märke till att den visserligen fåtaliga 
jordbruksbefolkningen i städerna uppvi
sar ett betydligt mindre kvinnounder
skott i åldrarna över 50 år än landsbyg
dens jordbruksbefolkning. I förra fallet 
är sålunda antalet kvinnor per 1 000 
män 942 mot endast 832 i senare fallet. 
Om man bortser från barnaåldrarna, fin
ner man inom den befolkning, som hör 
hemma inom andra näringsgrenar än 
jordbruk med binäringar, ett utpräglat 
kvinnoöverskott. Xven inom denna del 
av befolkningen är antalet kvinnor per 
1 000 män väsentligt högre i städerna 
än på landsbygden, vilket här även gäl
ler åldrarna 15—30 och 30—50 år. I åld
rarna över 15 år är sålunda antalet 
kvinnor i städerna 1 142 per 1 000 män 
mot endast 1 047 på landsbygden. 

Ett särskilt intresse tilldrager sig pro
portionen mellan könen bland de icke 
gifta i den egentliga giftermålsåldern. Vad 
de ogifta beträffar, har man för sådant 
ändamål brukat jämföra män i åldern 20 
—50 år med kvinnor i åldern 17—45 år. 

Begränsar man åldersgrupperna på det
ta sätt, vilket naturligtvis alltid innebär 
något godtycke, blir resultatet för de 
senare folkräkningsåren följande: 

Mellan åren 1935 och 1940 har sålun
da det tidigare kvinnoöverskottet bland 
de ogifta i ifrågavarande åldrar förbytts 
i ett kvinnounderskott, som fram till år 
1950 betydligt skärpts. För landsbygden 
var år 1950 motsvarande tal så lågt som 
645 men för städerna 1 092. 

Bland de förut gifta (änklingar, änkor 
och frånskilda) kommo år 1950 1281 
kvinnor i åldern 17—45 år per 1 000 
män i åldern 20—50 år; för landsbyg
den utgjorde motsvarande tal 1197 och 
för städerna 1 321. 

Medtagas alla icke gifta i nämnda åld
rar, erhållas följande relativtal: 

På landsbygden har kvinnounderskot
tet ytterligare accentuerats. I städerna 
har kvinnoöverskottet reducerats pro
portionsvis ännu kraftigare. 

Mellan tätorter och glesbebyggda om
råden och mellan jordbruksbefolkning 
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och övrig befolkning liksom mellan de 
fyra största städerna förefinnas, som 
ovan visas, rätt stora skiljaktigheter. 

Man observerar här i första band det 
utomordentligt låga talet för jordbruks

befolkningen eller 427 kvinnor per 1 000 
män. Stockholm har som synes ett bety
dande kvinnoöverskott i dessa åldrar, 
medan detta är relativt litet i Göteborg. 
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IV. FÖRDELNING EFTER CIVILSTÅND 

Civilståndsfördelningen inom hela be
folkningen. Samtliga tabeller i tabellav
delningen med undantag av tab. 3 inne
hålla uppgifter om civilstånd i kombi
nation med kön och. ålder. Civilstånds
redovisningen sker med uppdelning på 
ogifta, gifta, änklingar resp. änkor och 
frånskilda. I tab. 2, 6 och 7 lämnas där
jämte uppgifter om antalet samboende 
gifta av båda könen. I nedanstående 
tablå lämnas en sammanfattande över
sikt av läget i slutet av år 1950 jämte 
uppgifter om förändringen sedan år 
1945. 

Omkring 46 % eller nära hälften av 
totalbefolkningen utgöres numera avgif
ta personer, medan de vuxna ogifta och 
barnen under 15 år upptaga vardera en 
knapp fjärdedel. De förut gifta uppgå 
till endast omkring 7 % av befolkning
en. De ökade födelsetalen under de se
naste femton åren ha som tidigare 
nämnts satt spår i talen för barnen un
der 15 år, vilka ökat kraftigt sedan år 
1945 eller med nära 15 %. Man lägger 
vidare märke till att antalet gifta ökat 
med nära 9 c/o under samma tid bero
ende på den ökade giftermålsfrekven
sen, medan de vuxna ogifta minskat med 
ungefär 8 %. Den största procentuella 
ökningen föreligger för de frånskilda, 
vilkas antal stigit med icke mindre än 
37 % sedan år 1945. 

I tab. O har den relativa civilstånds
fördelningen framräknats vid folkräk
ningarna fr. o. m. år 1910 med uteslu
tande av de minderåriga, d. v. s. barn 
under 15 år. Jämför man den relativa 
civilståndsfördelningen vid olika tid
punkter, finner man nämligen, att den
na fördelning i hög grad påverkas av 
den under tidernas lopp starkt växlan
de proportionen minderåriga, och då 
dessa ej kunna tillhöra annat civilstånd 
än ogifta, kan man lämpligen utesluta 
dem vid jämförelsen. 

Vad som här främst faller i ögonen är 
den sedan år 1920 oavbrutet fortgående 
minskningen av andelen ogifta och den 
under samma tid pågående kraftiga ök
ningen av relativa antalet gifta perso
ner. Det sagda gäller båda könen, fastän 
såväl ökning som minskning är propor
tionsvis starkast för kvinnorna. Räknat 
på båda könen har sålunda de vuxna 
ogiftas andel minskat från 43,8 % år 
1920 till 30,6 %, medan de gifta samti
digt ökat sitt procenttal från 47,4 till 
60,3. 

Beträffande grupperna änklingar och 
änkor resp. frånskilda har från år 1910 
den förra gruppen oavbrutet minskat sin 
andel eller från 8,7 % till 7,3 %, medan 
å andra sidan talen för de frånskilda 
förete en jämn och kraftig ökning från 
0,2 % år 1910 till 1,8 % år 1950 bero-
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Tab. O. Civilståndsfördelningen på 10000 av befolkningen över 15 år, 
folkräkningsåren 1910—1950 
Distribution by marital status per 10000 inhabitants over 15 years, in the census years 
between 1910—1950 

ende på det ständigt ökade antalet skils
mässor. 

Särskiljer man, som skett i tab. P, ci
vilståndsfördelningen bland den vuxna 
befolkningen inom tät- resp. glesbebyg
gelse med uppdelning på landsbygd och 
städer, framträda åtskilliga olikheter, 
vilka till en del bero på att tätortsbe
folkningens åldersfördelning är väsent
ligt annorlunda än befolkningens inom 
glesbebyggda områden. 

I fråga om männen äro som synes 
skiljaktigheter na betydande för de olika 
civilstånden. De ogifta upptaga cirka 
40 % av hela den vuxna befolkningen 
inom glesbebyggelse, medan motsvaran
de tal för tätortsbefolkningen endast är 
cirka 29 %. Beträffande änklingarna är 
förhållandet analogt med de avrundade 
procenttalen 6 resp. 4. De gifta och från
skilda männen utgöra däremot en vä

sentligt större andel av tätortsbefolk
ningen än av glesbebyggelsens befolk
ning. Av den manliga tätortsbefolkning
en äro sålunda cirka 65 % gifta mot en
dast omkring 54 % av glesbebyggelsens 
befolkning. För de frånskilda männen 
äro motsvarande siffror, 1,9 resp. 0,7 %. 

När det gäller kvinnorna, äro däremot 
differenserna mellan tät- och glesbe
byggda områden betydligt mindre. Det 
är egentligen endast de frånskilda kvin
norna, som redovisa en väsentligt större 
andel bland tätortsbefolkningen än 
bland glesbebyggelsens befolkning med 
talen 2,7 resp. 0,9 %. Skillnaden är 
här t. o. m. relativt större än för män
nen. Skiljaktigheterna i civilståndsfre
kvens i fråga om kvinnorna komma tyd
ligare till synes vid en jämförelse mel
lan landsbygdens och städernas tät- resp. 
glesbebyggelse. Sålunda äro exempelvis 
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Tab. P. Civilståndsfördelningen för befolkningen över 15 år inom tät- resp. glesbebyggelse, 
år 1950 
Distribution of the population over 15 years by marital status in densely and sparsely 
populated areas, in 1950 

de ogifta inom landsbygdens tätbebyg
gelse relativt färre än inom landsbyg
dens glesbebyggelse. Det motsatta för
hållandet är däremot rådande beträffan
de de gifta kvinnorna. 

I tab. Q har civilståndsfördelningen 
uträknats för två andra viktiga typgrup
per av befolkning, nämligen jordbruks
befolkning och övrig befolkning. Vad 
som ovan framhållits vid kommentaren 
till tab. P rörande olikheterna mellan 
tät- och glesbebyggelsens befolkning be
träffande männen gäller i stort sett även 

här både i fråga om differensernas all
männa riktning och storlek, om glesbe
byggelse utbytes mot jordbruksbefolkning 
och tätbebyggelse mot övrig befolkning. 
I fråga om kvinnorna är emellertid för
hållandet annorlunda. Kvinnornas ci
vilståndsfördelning är nämligen en helt 
annan inom jordbruksbefolkningen än 
inom den övriga befolkningen. Detta 
gäller särskilt de ogifta och frånskilda, 
för vilka differenserna i förevarande av
seende till och med äro större än för 
männen. Sålunda utgöres inom jord-
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Tab. Q. Civilståndsfördelningen inom jordbruksbefolkning och övrig befolkning 
(över 15 år), år 1950 
Distribution of agricultural population and other population (over 15 years), 
by marital status, in 1950 

bruksbefolkningen 21 % av ogifta mot 
icke mindre än 30 % inom övrig be
folkning. För de frånskilda äro motsva
rande siffror 0,4 resp. 2,6 %. Vad de 
ogifta kvinnorna beträffar äro olikheter
na särskilt stora mellan städernas jord
bruksbefolkning och övriga befolkning 
med procenttalen 16 resp. 30. 

Civilståndsfördelningen inom olika åld
rar. Antalet ogifta, gifta och förut gifta 
inom en viss ålder kan jämföras dels med 
folkmängden i dess helhet av alla åld
rar och civilstånd tillsammantagna, dels 
med den vuxna befolkningen (över 15 
år) , dels med folkmängden endast inom 
den förhandenvarande åldersgruppen. I 
första fallet ses förhållandet från syn
punkten av befolkningens sammansätt

ning i det hela, vilken i en del avseen
den är av viss betydelse att lära känna; 
i andra fallet tänker man enbart på den 
vuxna befolkningens fördelning, i det 
man från nämnaren i jämförelseledet 
utesluter barnen, som ej kunna välja ci
vilstånd; i tredje fallet åter vinnes en 
direkt föreställning om äktenskapens re
lativa frekvens inom varje åldersgrupp. 

Om man till en början gör en jämfö
relse med befolkningen i dess helhet, 
meddelas i tab. i? uppgifter om antalet 
ogifta, gifta och förut gifta inom olika 
åldrar på 1 miljon av hela folkmängden 
åren 1910, 1930 och 1950. Härav finner 
man att de ogifta i åldern 15—45 år, så
väl män som kvinnor, efter en mindre 
ökning mellan åren 1910 och 1930 kraf
tigt minskat i relativt antal mellan åren 
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Tab. R. Befolkningens fätdelning efter kön, ålder och civilstånd, på 1 miljon invånare, 
åren 1910, 1930 och 1950 
Distribution of population by sex, age and marital status per 1 million inhabitants, 
in 1910, 1930 and 1950 

1930 och 1950. Minskningen är särskilt 
betydande för kvinnorna, för vilka den 
uppgår till över 40 %. De gifta av båda 
könen ha å andra sidan starkt ökat sin 
andel eller med cirka 40 % under hela 
den behandlade perioden, en ökning som 
mellan åren 1930 och 1950 är särskilt 
kraftig i åldern 15—30 år, där den upp
går till över 50 % för männen och över 
40 % för kvinnorna. 

Med hjälp av tabellens siffror kan 
man bl. a. räkna fram antalet gifta kvin
nor i åldern 15—45 år i förhållande till 
hela folkmängden av båda könen. Nämn
da tal kan under förutsättning av att 
hela antalet kvinnor i sagda ålder ut

gjort en något så när konstant andel av 
totalfolkmängden sägas vara en mätare 
på äktenskapsfrekvensens storlek. Då 
åldern vidare praktiskt taget sammanfal
ler med kvinnans fruktsamhetsperiod, 
lämnar ifrågavarande tal också vägled
ning beträffande det antal födelser, man 
under förutsättning av en viss äkten
skaplig fruktsamhet kan vänta hos be
folkningen. 

I tab. S lämnas för samtliga folkräk
ningar sedan år 1910 uppgifter förutom 
om antalet gifta kvinnor i åldern 15— 
45 år även om samtliga kvinnor i denna 
ålder, i båda fallen i proportion till hela 
folkmängden samt om antalet gifta kvin-
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Tab. S. Relativa antalet gifta män i åldern 20—50 år, resp. gifta kvinnor i åldern 15—45 
år vid de senaste folkräkningarna samt för olika typgrupper av befolkning, år 1950 
Relative number of married men between 20—50 years of age, married women between 
15—45 years of age, at the most recent censuses, also for different types of 
population, in 1950 

nor i åldern 15—45 år i förhållande till 
samtliga kvinnor i samma ålder jämte 
motsvarande uppgifter om männen i ål
dern 20—50 år. Talen för år 1950 ha vi
dare uppdelats på några typgrupper av 
befolkning, nämligen befolkning inom 
tät- och glesbebyggelse resp. jordbruks
befolkning och övrig befolkning. 

Som framgår av tabellen, har relativ
talet för de gifta kvinnorna liksom för 
de gifta männen befunnit sig i en kraf
tig och oavbruten stegring ända sedan 
år 1910, vilken alltjämt fortsätter fastän 
i något långsammare takt under den se
naste femårsperioden jämfört med när
mast föregående. År 1910 fanns det så
lunda 87 gifta kvinnor i åldern 15—45 
år på 1 000 invånare av hela folkmäng
den mot icke mindre än 133 år 1950. 
Den höga giftermålsfrekvensen under 
senare tid har medfört en mycket kraf
tig höjning av antalet gifta män resp. 
kvinnor i åldrarna 20—50 resp. 15—45 

år i förhållande till samtliga män resp. 
kvinnor i samma åldrar. För kvinnorna 
har sålunda talet ökat från cirka 41 % 
år 1910 till icke mindre än 62 % 1950. 

Jämför man på samma sätt siffrorna 
för tät- och glesbebyggelse resp. jord
bruksbefolkning och övrig befolkning, 
framträda stora skiljaktigheter i samt
liga fall. Olikheterna komma i regel till 
uttryck däri, att talen för tätbebyggelse 
resp. övrig befolkning äro högre, i vissa 
fall väsentligt högre, än motsvarande tal 
för glesbebyggelse resp. jordbruksbe
folkning. Det är uppenbarligen den star
ka sedan lång tid tillbaka pågående in
flyttningen från den egentliga landsbyg
den till städer och tätorter i förening 
med den höga giftermålsfrekvensen, som 
åstadkommit dessa stora strukturskillna
der. 

Om man gör den andra av de ovan 
nämnda jämförelserna eller den mellan 
antalet ogifta, gifta och förut gifta inom 
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Tab. T. Antalet personer inom olika civilståndsgrupper på 1 miljon av den 
vuxna befolkningen (över 15 år), folkräkningsåren 1910—1950 
Number of persons in different groups of marital status per 1 million of the adult 
population (over 15 years), in the census years between 1910—1950 
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Tab. U. Relativa civilståndsfördelningen inom olika åldersgrupper, åren 1945 och 1950 
Relative distribution by marital status in different age groups, in 1945 and 1950 

en viss ålder och hela den vuxna be
folkningen (över 15 år) , får man de tal, 
som återges i tab. T. Det framgår härav 
bl. a., att antalet ogifta, såväl män som 
kvinnor, undergått en mycket kraftig 
minskning, vilken är särskilt utpräglad 
för kvinnorna. De senare ha sålunda un
der perioden 1911—1950 minskat från 
cirka 219 000 till cirka 144 000. Studerar 
man talen för de olika åldersklasserna 
finner man emellertid, att minskningen 
endast hänför sig till åldrarna under 45 
år, där den i stället är desto starkare 
särskilt mellan åren 1930 och 1950. I 
åldrarna över 45 år har å andra sidan 
inträffat en ökning, vilken är särskilt 
kraftig för de ogifta männen över 65 år. 
Talen för de gifta av båda könen visa 
däremot en stark ökning sedan år 1930 
både vad gäller totalsiffrorna och talen 
för samtliga åldersklasser, dock med un

dantag för de gifta kvinnorna i högsta 
åldersgruppen, vilkas antal endast ökat 
obetydligt. 

I motsats till talen för de ogifta och 
gifta utvisa icke talen för de förut gifta 
några större förändringar under den be
handlade perioden; särskilt gäller detta 
männen. Talen för båda könen ha vis
serligen fördubblats eller nästan för
dubblats i åldern 20—30 år men äro här 
små och därför något osäkra. 

I tab. U meddelas resultatet av den 
tredje och sista av de ovan nämnda jäm
förelserna mellan antalet ogifta, gifta, 
änklingar resp. änkor samt frånskilda 
inom en viss ålder och hela folkmäng
den av vartdera könet inom samma ål
der för åren 1945 och 1950. Som härav 
framgår, har andelen ogifta män och 
kvinnor i regel minskat i åldrarna un
der 65 år för män och 60 år för kvin-
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Tab. V. Den vuxna befolkningen åren 1945 och 1950 fördelad efter kön, ålder och 
civilstånd ävensom ökningen under åren 1946—1950 
Distribution of the adult population by sex, age and marital status in 1945 and 1950; 
also the increase during 1946—1950 
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nor men i regel ökat, fastän obetydligt, 
i åldrarna däröver. Minskningen är 
störst i åldrarna under 45 år. De gifta 
männen och kvinnorna ha å andra si
dan ökat sina relativa tal rätt kraftigt 
under femårsperioden, ökningen är vad 
männen beträffar genomgående i samt
liga åldersklasser utom den högsta. För 
änklingar och änkor visa för samtliga 
åldrar talen inga större förändringar, 
medan däremot de frånskilda ökat sina 
tal betydligt eller från 108 till 147 för 
männen och från 164 till 215 för kvin
norna, allt per 10 000 personer över 
15 år. 

De i det föregående beskrivna civil
ståndsförändringarna komma också till 
synes i tab. V, vilken för varje femårs
klass angiver antalet ogifta, gifta och 
förut gifta åren 1945 och 1950 samt ök
ningen eller minskningen under mellan
liggande tid. Dessa tal äro ägnade att 
belysa uppkomsten av de förskjutningar, 
som finnas påvisade i tab. U. Man läg
ger märke till att oaktat proportionen 
ogifta män minskat i åldrarna 40—70 
år tagna tillsammans enligt tab. U, har 
antalet ogifta män ökat i samma ålder 
enligt tab. V. Olikheterna i ökningspro
centen från årsklass till årsklass orsa
kas givetvis till stor del av de särskilda 
årskullarnas olika storlek från början 
ävensom av växlande giftermålsfrekvens 
och utrikes omflyttning under tidernas 
lopp. Man ser vidare, att antalet gifta män 
såväl som kvinnor ökat med i genom
snitt 9 % under perioden. Denna ökning 
är avsevärt större i åldrarna över 40 år 
än i åldrarna 20—40 år. I förra fallet 
är det tydligen de stora födelsekullarna 
från seklets första decennium som möj
liggjort ökningen, medan de fåtaligare 
och allt mindre födelsekullarna från 
1910-talets början icke kunnat bilda un
derlag för en lika stor procentuell ök

ning av antalet gifta i det senare fallet. 
Däremot är, som man i stället kunde 
vänta, ökningen av proportionen gifta 
betydligt större i åldrarna 20—40 år, så
som framgår av tab. U. Beträffande de 
förut gifta har deras anta] ökat kraftigt 
eller med 6,1 % för männen och 8,2 % 
för kvinnorna, ökningen är som synes 
särskilt stor i de yngre åldrarna under 
40 år, där den uppgår till över 30 % 
för männen och cirka 25 % för kvin
norna. Det är den starkt ökade skils
mässofrekvensen under senare tid, som 
här återspeglas. 

Civilståndsfördelningen inom olika om
råden. I tab. X anges den relativa civil
ståndsfördelningen för vartdera könet 
länsvis år 1950 med särskiljande av tät
bebyggelsen inom varje län. De ogifta 
ha i tabellen uppdelats på barn under 
15 år och vuxna ogifta. För barnagrup
pens växlande storlek inom länen har 
redogörelse tidigare lämnats. Talen fluk
tuera som synes kraftigt mellan de olika 
länen för samtliga civilstånd; särskilt 
är detta förhållandet för de jämförelse
vis små grupperna änklingar, änkor och 
frånskilda. De stora variationer, som 
framträda mellan länen, gälla emeller
tid icke endast siffrorna för hela länen 
utan också de tal, som i tabellen redo
visas för befolkningen inom länens tät
bebyggda områden. De olikheter, som 
alltså även komma till synes inom de 
senare områdena, få ses mot bakgrun
den av att civilståndsfördelningen bl. a. 
står i nära beroende av åldersfördel
ningen, vilken som tidigare nämnts är 
högst olika inom de olika länen. 

Vad tätbebyggelsen beträffar, redovi
sas de lägsta talen för de vuxna ogifta 
männen inom Stockholms, Söderman
lands och Uppsala län, medan maximi-
talen återfinnas inom Jämtlands, Krono-
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Tab. X. Civilståndsfördelningen på 10000 invånare av vartdera könet, länsvis, år 1950 
Distribution by marital status per 10000 inhabitants of both sexes, by county, in 1950 
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Tab. Y. Civilståndsfördelningen på 10000 invånare av vartdera könet i städer 
med minst 25000 invånare, år 1950 
Distribution by marital status per 10000 inhabitants of both sexes in towns with at least 
25000 inhabitants, in 1950 

bergs, Skaraborgs och Jönköpings län. 
De tre förstnämnda länen jämte Örebro 
län uppvisa de högsta talen för de gifta 
männen, medan minimitalen redovisas 
för de tre i tabellen sist upptagna Norr
landslänen jämte Gotlands län. Andelen 
frånskilda män är mycket stor i Stock
holms stad samt inom Göteborgs och 
Bohus, Malmöhus och Stockholms län, 
vilka län ju domineras av storstäder och 
deras förorter, medan den är jämförel
sevis liten inom Västerbottens, Skara
borgs, Kronobergs och Jönköpings län. 
Beträffande kvinnorna lägger man mär
ke till att en exceptionellt låg siffra 

4—342491 

redovisas för de vuxna ogifta inom Väst
manlands län. 

I tab. Y lämnas motsvarande uppgif
ter för de särskilda städerna med minst 
25 000 invånare. Även städerna förete 
sinsemellan stora variationer i fråga om 
civilståndsfördelningen, och särskilt gäl
ler detta kvinnorna. Så t. ex. redovisas 
den höga siffran 2 996 för de vuxna 
ogifta kvinnorna i Lund mot endast 
1 635 i Karlskoga. Dessa ovanligt stora 
skiljaktigheter sammanhänga främst med 
de båda städernas väsentligt olikartade 
näringsstruktur, såsom tidigare berörts 
i kapitlet om fördelningen efter kön. 
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Tab. Z. Civilståndsfördelningen i olika åldersklasser (över 15 år) inom tät- och 
glesbebyggelse, år 1950 
Distribution by marital status in different age groups (over 15 years) in densely and 
sparsely populated areas, in 1950 

I likhet med vad som ovan konstate
rats vid en jämförelse mellan de olika 
länen äro även för städerna differenser
na avsevärda i fråga om de frånskilda, 
männen såväl som kvinnorna, för vilka 
senare variationerna äro störst. De från
skilda kvinnorna äro sålunda endast 111 

per 10 000 i Karlskoga mot icke mindre 
än 456 i Stockholm eller mer än 4 gång
er så många. 

Som komplettering till uppgifterna rö
rande civilståndsfördelningen för be
folkningen inom tät- och glesbebyggda 
områden i tab. P lämnas i tab. Z mot-
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svarande uppgifter med uppdelning ef
ter ålder. Av de relativa talen framgår 
tydligt, att de tidigare påvisade stora 
olikheterna i civilståndsstruktur mellan 
tät- och glesbebyggelsens befolkning to
talt sett även bestå för de olika ålders
grupperna. Detta gäller dock liksom, i 
tab. P huvudsakligen männen. Beträffan
de de senare kan man lägga märke till 
att differenserna äro ojämförligt störst 
i den yngsta åldersklassen 15—30 år för 
de gifta samt i åldersklasserna 30—50 år 
och 50—65 år för de ogifta. Andelen gif
ta i nämnda åldersklass är sålunda nära 
dubbelt så stor inom tätbebyggelse som 
inom glesbebyggelse med procenttalen 
29 och 15, medan skillnaden mellan to
talsiffrorna som synes är väsentligt 
mindre markerad. Vad kvinnorna be
träffar, går det en skiljelinje vid 30-års-
åldern, i vad gäller de ogifta och gifta. 
I åldrarna under 30 år äro sålunda re
lativtalen för de gifta betydligt större 
inom tätbebyggelse än inom glesbebyg
gelse, medan det motsatta förhållandet 

genomgående är rådande i åldrarna över 
30 år. 

Till slut skall med några ord beröras 
en till omfånget föga betydande civil
ståndskategori, som emellertid befinner 
sig i stark stegring, och vilken brukat 
särskiljas vid de senaste folkräkningar
na, nämligen de ej samboende gifta. 
Uppgifter härom lämnas i tab. 2, 6 och 
7 i tabellavdelningen samt i tab. Z. Ett 
sammandrag av uppgifterna i dessa ta
beller återges i ovanstående tablå. 

De ej samboende gifta utgjorde såle
des sammanlagt 78 469 mot 63 026 år 
1945. Som synes äro de talrikast i stä
derna och särskilt i huvudstaden och 
förekomma framför allt i yngre ålders
klasser. Sistnämnda förhållande anty
der, att orsaken i många fall är att ge
mensam bostad ännu ej kunnat anskaf
fas. Andra orsaker kunna vara, att ma
karna i realiteten äro skilda, ehuru 
skilsmässa ej avkunnats, eller att de på 
grund av sin yrkesutövning äro bosatta 
på skilda håll. 
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V. DEN FRAMTIDA BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN 

De faktorer, som bestämma folkmäng
dens förändringar och framtida storlek, 
äro dels befolkningens sammansättning 
efter ålder och kön, dels dödligheten 
och fruktsamheten i de olika ålders
klasserna. Såsom en viktig faktor kom
mer därtill omflyttningen, den inrikes 
omflyttningen därvid inräknad, om pro
gnosen skall omfatta även utvecklingen 
inom delområden. 

Utgångsläget vid utarbetandet av en 
befolkningsprognos är befolkningens ak
tuella sammansättning i avseende på ål
der och kön, och genom framskrivning-
ar beräknas befolkningens storlek och 
sammansättning i framtiden. I den mån 
beräkningarna gälla enbart antalet kvar-
levande av den ursprungliga befolkning
en och dessas sammansättning efter ål
der och kön i landet som helhet, in
skränka sig de antaganden, som behöva 
göras, till att avse dödlighet samt in-
och utvandring. Om prognosen utvidgas 
till samtliga åldersklasser och sålunda 
innefattar även de framtida födelsekul
larnas samt barna- och ungdomsåldrar
nas numerär, måste man dessutom för
söka bedöma den framtida utvecklingen 
i fråga om giftermålsfrekvens och frukt
samhet. 

Den prognos, som här framlägges, ut
går från folkmängden den 31 december 
1950 enligt folkräkningen och fördel
ningen vid samma tidpunkt efter ålder, 
kön och civilstånd. Med hänsyn till de 
osäkerhetsmoment, som äro förknippa
de med prognoser på längre sikt, har 
den utarbetade prognosen begränsats till 
en tidrymd av 20 år framåt i tiden. 

Av befolkningsrörelsens olika faktorer 
får den utrikes omflyttningen antagas 

komma att spela en relativt underord
nad roll under de närmaste åren. Två 
alternativ synas kunna övervägas, an
tingen jämvikt mellan in- och utvand
ring eller ett visst invandringsöverskott. 
Särskilt under de första efterkrigsåren 
fanns ett betydande överskott av invand
rare, men därigenom att detta överskott 
för nästan varje år alltmer reducerats 
och under år 1953 uppgick till endast 
omkring 1 700 personer, synas övervä
gande skäl tala för att räkna med var
ken vinst eller förlust i folkutbytet med 
främmande länder. Eftersom invand
ringen i början av innevarande decen
nium var väsentligt större än nu, har 
dock vid beräkningarna hänsyn tagits 
till in- och utvandringen under åren 
1951—53, som resulterat i ett invand
ringsöverskott av c:a 28 000 personer. 

Vad dödligheten angår, föreligga upp
gifter i form av dödlighets- och livs
längdstabell för åren 1946/50. I en för
ut verkställd prognos, avseende den vux
na befolkningen över 20 år och publi
cerad i Statistisk Tidskrift 1954, häfte 
7, har denna dödlighetstabell använts 
vid beräkningarna. Under nämnda fem
årsperiod var dödligheten ej oväsentligt 
lägre än tidigare. Även om dödsriskerna 
numera äro mycket låga, synes det dock 
antagligt, att de komma att reduceras 
ytterligare i flertalet åldersklasser, och 
härvid har man stöd av nu föreliggande 
statistik från det innevarande decenniets 
första år. Med hänsyn härtill har dödlig
heten i åldrarna under 60 år i denna 
prognos antagits komma att sjunka suc
cessivt under den tid prognosen avser. 
Sålunda har här räknats med att döds
riskerna i åldrarna under 50 år komma 
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att för perioden 1951/55 utgöra 80 % av 
de för åren 1946/50 gällande för att un
der följande femårsperioder ytterligare 
reduceras till resp. 70, 65 och 60 %. I 
fråga om åldern 50—55 år har förutsatts 
något mindre reducering av dödsrisker
na (resp. 90, 80, 75 och 70 %) och i frå
ga om åldern 55—60 år ytterligare något 
mindre reducering (resp. 95, 90, 85 och 
80 % ) . 

Vid beräkningen av de framtida fö
delsekullarnas numerär har hänsyn ta
gits till giftermålsfrekvensen. Männens 
civilståndsfördelning och giftermålsfre
kvens har tagits som utgångspunkt vid 
beräkningen av det framtida antalet äk
tenskap. Beräkningarna av antalet i äk
tenskap födda barn ha utförts på grund
val av en antagen giftermålsfrekvens 
och en antagen fruktsamhet i olika du-
raiionsklasser. I fråga om giftermålsfre
kvensen har 1951 års giftermålsfrekvens 
i olika åldrar för i äktenskap för första 
gången inträdda män lagts till grund. 
Antalet omgiften har i fråga om från
skilda män beräknats med utgångspunkt 
från antalet skilsmässor, beträffande vil
ka vissa antaganden gjorts, som innebära 
en ej obetydlig ökning. Antalet omgifta 
änklingar har antagits ej komma att un
dergå några större förändringar under 
de närmaste tjugo åren. 

Den äktenskapliga fruktsamheten i oli
ka durationsklasser har antagits komma 
att ligga på samma nivå som under år 
1951. Antalet utom äktenskap födda barn 
har beräknats med utgångspunkt från 
fruktsamhetsförhållandena bland ogifta 
kvinnor i de yngre fruktsamhetsåldrar
na under nämnda år. Under dessa för
utsättningar har det årliga antalet födda 
barn beräknats till i runt tal 108 000 
åren 1951/55, 102 000 åren 1956/60, 
99 000 åren 1961/65 och 102 000 åren 
1966/70. Könsproportionen vid födelsen 
har antagits till 1 061 gossar mot 1 000 

flickor i enlighet med förhållandena un
der femårsperioden 1946/50. 

Resultatet av de under ovan angivna 
förutsättningar verkställda beräkningar
na framlägges i tab. Å. Enligt denna pro
gnos kommer folkmängden att fortsätta 
att tillväxa i antal under hela tjugoårs
perioden, ehuru folkökningen beräknas 
fortgå i betydligt långsammare tempo 
under periodens senare deL Den ökning 
av de ursprungliga årskullarnas nume
rär, som för vissa yngre åldersklasser 
kan iakttagas mellan åren 1950 och 1955, 
beror på att invandringen åren 1951— 
53 varit starkt koncentrerad till dessa 
åldersklasser, något som i främsta rum
met gäller kvinnorna. 

De största förändringarna under åren 
1951/70 äro att vänta i fråga om åld
ringarna, i det att gruppen över 65 år 
företer en oavlåtlig ökning under hela 
den tid prognosen omfattar och beräk
nas vara omkring 40 % större år 1970 
än år 1950. Även medelåldern 40—65 år 
företer ökning fram till omkring år 1965, 
då emellertid en mindre nedgång är att 
påräkna. 

Befolkningen i åldrarna mellan 20 och 
40 år beräknas komma att reduceras un
der 1950-talet för att sedan åter öka i 
antal, dock utan att år 1970 uppnå fullt 
samma numerär som år 1950. Barna-
och ungdomsåldrarna väntas först kom
ma att tillväxa i antal men under 1960-
talet åter reduceras. 

Inom de nämnda större åldersgrup
perna finnas dock betydande differen
ser. Sålunda beräknas antalet barn un
der skolåldern komma att sjunka fram 
till omkring år 1965. Antalet barn i ål
dern 10—15 år kan däremot väntas stiga 
under innevarande decennium för att 
därefter åter reduceras, medan ungdo
marna mellan 15 och 20 år öka i antal 
ännu ett stycke in på 1960-talet. Under 
detta är en ej obetydlig ansvällning att 
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Tab. Å. Beräknad sammansättning av befolkningen efter kön och ålder 
vid slutet av åren 1955, 1960, 1965 och 1970 
Projections of population by sex and age at the end of 1955, 1960, 1965 and 1970 
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förutse av femårsklassen 20—25 år. Be
träffande de tre närmast följande äldre 
femårsklasserna, som härstamma från 
de jämförelsevis små födelsekullarna 
från åren 1926—-1940, kommer däremot 
en ganska stark uttunning att inträda. 

De beräknade förskjutningarna i ål-
dershänseende åskådliggöras genom föl
jande median- och kvartiltal: 

Medianåldern beräknas sålunda stiga 
mellan åren 1950 och 1970 med över 
2 år. För den övre kvartilen är ökning
en betydligt större, cirka 5 år. 

Vad sexualproportionen angår, beräk
nas det nuvarande kvinnoöverskottet un
der 1960-talet förbytas i underskott. Är 
1970 kan överskott av män väntas i åld
rarna under 60 år, medan man i de 
högre åldrarna alltjämt har att räkna 
med ett betydande kvinnoöverskott. 
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Tab. 1. Folkmängden efter ålder i ett- och femårsklasser samt efter kön och civilstånd 
inom hela riket, landsbygden och städerna den 31 december 1950 
enligt indelningen den 1 januari 1952 

Population by age (one-year groups and five-year groups), sex and marital status in the whole 
country, in rural areas and in towns 



TAB. 1 (forts.) . FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETT- OCH FEMÅRSKLASSER SAMT 45 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND INOM HELA RIKET, LANDSBYGDEN OCH STÄDERNA 



46 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETT- OCH FEMÅRSKLASSER SAMT 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND INOM HELA RIKET, LANDSBYGDEN OCH STÄDERNA 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETT- OCH FEMÅRSKLASSER SAMT 47 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND INOM HELA RIKET, LANDSBYGDEN OCH STÄDERNA 



48 TAB. 1 (forts . ) . FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETT- OCH FEMÅRSKLASSER SAMT 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND INOM HELA RIKET, LANDSBYGDEN OCH STÄDERNA 



TAB. 1 (forts.). FOLKMANGDEN EFTER ÅLDER I ETT- OCH FEMÅRSKLASSER SAMT 49 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND INOM HELA RIKET, LANDSBYGDEN OCH STÄDERNA 



50 TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETT- OCH FEMÅRSKLASSER SAMT 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND INOM HELA RIKET, LANDSBYGDEN OCH STÄDERNA 



TAB. 1 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETT- OCH FEMÅRSKLASSER SAMT 51 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND INOM HELA RIKET, LANDSBYGDEN OCH STÄDERNA 



52 
Tab. 2. Folkmängden efter ålder i femårsklasser samt efter kön och civilstånd, länsvis 
(utom Stockholms stad), den 31 december 1950 enligt indelningen den 1 januari 1952 
Population by age (five-year groups), sex and marital status, by county exclusive of Stockholm 
Uppgifter rörande Stockholms stad publiceras i tab. 4. 



TAB. 2 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 53 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



54 TAB. 2 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 2 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 55 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



56 TAB. 2 (forts.) . FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 2 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 57 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



58 TAB. 2 (forts.) . FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 2 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 59 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



60 TAB. 2 (forts.) . FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 2 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 61 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



62 TAB. 2 (forts.) . FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 2 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 63 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



64 TAB. 2 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 2 (forts.) . FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 65 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



66 TAB. 2 (forts.) . FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 2 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 67 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 
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Tab. 3. Folkmängden efter ålder i ettårsklasser samt efter kön, länsvis, 
den 31 december 1950 enligt indelningen den 1 januari 1952 
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Population by age (one-year groups) and sex, by county 



70 TAB. 3 (forts.) . FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETTÅRSKLASSER SAMT EFTER 



KÖN, LÄNSVIS 71 



72 TAB. 3 (forts.) . FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETTÅRSKLASSER SAMT EFTER 



KÖN, LÄNSVIS 73 



74 TAB. 3 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETTÅRSKLASSER SAMT EFTER 



KÖN, LÄNSVIS 75 



76 TAB. 3 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETTÅRSKLASSER SAMT EFTER 



KÖN, LÄNSVIS 77 



78 TAB. 3 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETTÅRSKLASSER SAMT EFTER 



KÖN, LÄNSVIS 79 



80 TAB. 3 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETTÅRSKLASSER SAMT EFTER 



KÖN, LÄNSVIS 81 



82 TAB. 3 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETTÅRSKLASSER SAMT EFTER 



KÖN, LÄNSVIS 83 



84 TAB. 3 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETTÅRSKLASSER SAMT EFTER 



KÖN, LÄNSVIS 85 



86 TAB. 3 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETTÅRSKLASSER SAMT EFTER 



KÖN, LÄNSVIS 87 



88 

Tab. 4. Folkmängden efter ålder i ett- och femårsklasser samt efter kön och 
civilstånd i städer med minst 75000 invånare den 31 december 1950 
enligt indelningen den 1 januari 1952 

Population by age (one-year groups and five-year groups), sex and marital 
status in towns with at least 75000 inhabitants 



TAB. 4 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETT- OCH FEMÅRSKLASSER SAMT 89 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND I STÄDER MED MINST 7 5 0 0 0 INVÅNARE 



90 TAB. 4 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETT- OCH FEMÅRSKLASSER SAMT 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND I STÄDER MED MINST 7 5 0 0 0 INVÅNARE 



TAB. 4 (forts.) . FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETT- OCH FEMÅRSKLASSER SAMT 91 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND I STÄDER MED MINST 7 5 0 0 0 INVÅNARE 



92 TAB. 4 (forts.) . FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETT- OCH FEMÅRSKLASSER SAMT 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND I STÄDER MED MINST 7 5 0 0 0 INVÅNARE 



TAB. 4 (forts.) . FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETT- OCH FEMÅRSKLASSER SAMT 93 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND I STÄDER MED MINST 7 5 0 0 0 INVÅNARE 



94 TAB. 4 (forts.) . FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETT- OCH FEMÅRSKLASSER SAMT 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND I STÄDER MED MINST 7 5 0 0 0 INVÅNARE 



TAB. 4 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETT- OCH FEMÅRSKLASSER SAMT 95 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND I STÄDER MED MINST 7 5 0 0 0 INVÅNARE 



96 TAB. 4 (forts.) . FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETT- OCH FEMÅRSKLASSER SAMT 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND I STÄDER MED MINST 7 5 0 0 0 INVÅNARE 



TAB. 4 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I ETT- OCH FEMÅRSKLASSER SAMT 97 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND I STÄDER MED MINST 7 5 0 0 0 INVÅNARE 



98 

Tab. 5. Folkmängden efter ålder i femårsklasser samt efter kön och civilstånd i städer 
med 25000—75000 invånare den 31 december 1950 enligt indelningen den 1 januari 1952 

Population by age (five-year groups), sex and marital status in 
towns with 25000—75000 inhabitants 



TAB. 5 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 99 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND I STÄDER MED 2 5 0 0 0 — 7 5 0 0 0 INVÅNARE 



100 TAB. 5 (forts.) . FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND I STÄDER MED 2 5 0 0 0 — 7 5 0 0 0 INVÅNARE 



TAB. 5 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 101 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND I STÄDER MED 2 5 0 0 0 — 7 5 0 0 0 INVÅNARE 



102 TAB. 5 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND I STÄDER MED 2 5 0 0 0 — 7 5 0 0 0 INVÅNARE 



TAB. 5 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 103 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND I STÄDER MED 2 5 0 0 0 — 7 5 0 0 0 INVÅNARE 



104 TAB. 5 (forts.) . FOLKMÄNGDEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER SAMT 
EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND I STÄDER MED 2 5 0 0 0 — 7 5 0 0 0 INVÅNARE 



105 

Tab. 6. Folkmängden inom tätbebyggelse efter ålder i femårsklasser samt efter kön och 
civilstånd, länsvis, den 31 december 1950 enligt indelningen den 1 januari 1952 
Population in population clusters by age (five-year groups), sex and marital status, by county 



106 TAB. 6 (forts.). FOLKMÄNGDEN INOM TÄTBEBYGGELSE EFTER ÅLDER 
I FEMÅRSKLASSER SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 6 (forts.) . FOLKMÄNGDEN INOM TÄTBEBYGGELSE EFTER ÅLDER 107 
I FEMÅRSKLASSER SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



108 TAB. 6 (forts.) . FOLKMÄNGDEN INOM TÄTBEBYGGELSE EFTER ÅLDER 
I FEMÅRSKLASSER SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 6 (forts.) . FOLKMÄNGDEN INOM TÄTBEBYGGELSE EFTER ÅLDER 109 
I FEMÅRSKLASSER SAMT EFTEK KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



110 TAB. 6 (forts.). FOLKMÄNGDEN INOM TÄTBEBYGGELSE EFTER ÅLDER 
I FEMÅRSKLASSER SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 6 (forts.) . FOLKMÄNGDEN INOM TÄTBEBYGGELSE EFTER ÅLDER 111 
I FEMÅRSKLASSER SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



112 TAB. 6 (forts.) . FOLKMÄNGDEN INOM TÄTBEBYGGELSE EFTER ÅLDER 
I FEMÅRSKLASSER SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 6 (forts.) . FOLKMÄNGDEN INOM TÄTBEBYGGELSE EFTER ÅLDER 113 
I FEMÅRSKLASSER SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



114 TAB. 6 (forts.) . FOLKMÄNGDEN INOM TÄTBEBYGGELSE EFTER ÅLDER 
I FEMÅRSKLASSER SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 6 (forts.). FOLKMÄNGDEN INOM TÄTBEBYGGELSE EFTER ÅLDER 115 
I FEMÅRSKLASSER SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



116 TAB. 6 (forts.) . FOLKMÄNGDEN INOM TÄTBEBYGGELSE EFTER ÅLDER 
I FEMÅRSKLASSER SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 6 (forts.). FOLKMÄNGDEN INOM TÄTBEBYGGELSE EFTER ÅLDER 117 
I FEMÅRSKLASSER SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



118 TAB. 6 (forts.). FOLKMÄNGDEN INOM TÄTBEBYGGELSE EFTER ÅLDER 
I FEMÅRSKLASSER SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 6 (forts.). FOLKMÄNGDEN INOM TÄTBEBYGGELSE EFTER ÅLDER 119 
I FEMÅRSKLASSER SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



120 TAB. 6 (forts.). FOLKMÄNGDEN INOM TÄTBEBYGGELSE EFTER ÅLDER 
I FEMÅRSKLASSER SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 6 (forts.). FOLKMÄNGDEN INOM TÄTBEBYGGELSE EFTER ÅLDER 121 
I FEMÅRSKLASSEE SAMT EFTEB KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



122 

Tab. 7. Jordbruksbefolkningen efter ålder i femårsklasser samt efter kön och 
civilstånd, länsvis, den 31 december 1950 enligt indelningen den 1 januari 1952 
Agricultural population by age (five-year groups), sex and marital status, by county 



TAB. 7 (forts.). JORDBRUKSBEFOLKNINGEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER 123 
SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



124 TAB. 7 (forts.). JORDBRUKSBEFOLKNINGEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER 
SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 7 (forts.). JORDBRUKSBEFOLKNINGEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER 125 
SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



126 TAB. 7 (forts.). JORDBRUKSBEFOLKNINGEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER 
SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 7 (forts.). JORDBRUKSBEFOLKNINGEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER 127 
SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



128 TAB. 7 (forts.). JORDBRUKSBEFOLKNINGEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER 
SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 7 (forts.). JORDBRUKSBEFOLKNINGEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER 129 
SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



130 TAB. 7 (forts.). JORDBRUKSBEFOLKNINGEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER 
SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 7 (forts.). JORDBRUKSBEFOLKNINGEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER 131 
SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



132 TAB. 7 (forts.). JORDBRUKSBEFOLKNINGEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER 
SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 7 (forts.). JORDBRUKSBEFOLKNINGEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER 133 
SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



134 TAB. 7 (forts.). JORDBRUKSBEFOLKNINGEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER 
SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 7 (forts.). JORDBRUKSBEFOLKNINGEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER 135 
SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



136 TAB. 7 (forts.). JORDBRUKSBEFOLKNINGEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER 
SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



TAB. 7 (forts.). JORDBRUKSBEFOLKNINGEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER 137 
SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 



138 TAB. 7 (forts.). JORDBRUKSBEFOLKNINGEN EFTER ÅLDER I FEMÅRSKLASSER 
SAMT EFTER KÖN OCH CIVILSTÅND, LÄNSVIS 
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