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Dödlighets- och lifslängdstabeller 

för årtiondet 1891—1900. 

Såsom redan blifvit omnämndt i andra och tredje afdelnin¬ 
garne af Statistiska Centralbyråns befolkningsstatistiska berät
telse för år 1900, har i afseende på denna berättelse bl. a. vid
tagits den förändring, i jämförelse med motsvarande tidigare 
publikationer, att dödlighets- och lifslängdstabellerna för det 
gångna årtiondet utbrutits ur berättelsens tredje afdelning och i 
stället fogats som ett bihang till den fjärde afdelningen, hvilken 
behandlar befolkningsrörelsen under sagda tid. Till belysande 
af dessa tabeller meddelas här en kort framställning af metoden 
för deras utarbetande och af deras väsentligaste innehåll. 

Bihangets tabellafdelning inledes med en beräkning af me
delfolkmångden efter kön, ålder och civilstånd, åren 1891— 
1900. Uppgifter härom äro visserligen förut meddelade i be
rättelsens fjärde afdelning (Tab. 3), men upprepas här för att 
möjliggöra dödlighets- och lifslängdstabellernas afskiljande så
som ett helt för sig. Likaledes meddelas (i Tab. II) ånyo upp
gift å antalet döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, i 
hela riket, å landsbygden och i städerna samt i Stockholm och 
Göteborg, ehuru dylika uppgifter redan lämnats i berättelsens 
Tab. 21; här i bihangets tabell är emellertid det ringa antalet 
döda af okänd ålder — 310 på årtiondet — utproportioneradt 
på de olika åldrarne mellan 20 och 80 år, särskildt för lands
bygden och särskildt för städerna och med åtskiljande äfven af 
kön och af civilstånd. Härigenom komma siffrorna för antalet 
aflidna af olika åldrar att framträda sådana de användts i de 
följande dödlighets- och lifslängdstabellerna. 

15"/o*- Bih. till Fjärde afd. af Befolkningsstatistikm för år 1900. 

I jämförelse med motsvarande behandling af förhållandena 
under årtiondet 1881—1890 är denna gång den utvidgningen 
företagen, att beräkningarne, som i 1890 års berättelse gjordes 
för hela riket, för landsbygden och för städerna, nu utförts 
äfven särskildt för Stockholm och för Göteborg. Denna ökning af 
antalet undersökningsområden har därjämte medfört behofvet att 
i skilda tabeller belysa de olika ämnen — antal kvarlefvande, 
successivt aflidne, genomlefda år, år att genomlefva, återstående 
medellifslängd och sannolika återstående lifslängden — hvilka i 
1890 års berättelse (Tredje afdelningen, Tab. 19) voro samman
förda i en tabell. Likaledes äro observerade dödsrisker och 
(delvis) utjämnade dödsrisker nu meddelade i hvar sin tabell. 
För ett par olikheter i fråga om dödsriskernas beräknande blir 
tillfälle att redogöra här nedan, då Statistiska Centralbyrån nu 
går att lämna några kortfattade upplysningar angående utföran
det af de för dödlighets- och lifslängdstabellerna nödiga beräk
ningarne, hvartill fogas en öfversikt af resultatet under jäm
förelse äfven med motsvarande tabeller för äldre tider och 
särskildt för årtiondet 1881—1890. Beträffande åter anordnan
det af materialet, d. v. s. medelfolkmängden och antalet döde, är 
härför redogjordt i den egentliga Berättelsen, dit därför hän
visas. 

Beräkningen af dödsrisker eller inorialitetskoefflcienter. Med 
dessa namn har i den officiella svenska befolkningsstatistiken 
afsetts det begrepp, som på tyska numera vanligen benämnes 
Sterbenswahrscheinlichkeit, på franska probabilité de mourir, 

i 



II Beräkningen af dödsrisker. 

och som betecknar sannolikheten vid inträdet i ett åldersår att 
dö under loppet af året. Denna sannolikhet, som naturligtvis 
utgör ett egentligt bråk, plägar numera vanligen i stället ut
tryckas i den form, att det afser icke en utan 1,000 personer, 
och kan då betecknas med °/00, under hvilken beteckning mor-
talitetskoefficienten alltså afser det antal personer bland 1,000 i 
ett visst åldersår inträdande, som inom årets förlopp afgå genom 
döden. 

De i det föregående omnämnda medélfolkmängdsberäknin-
garna afse, eller äro åtminstone ämnade att afse, folkmängden i 
genomsnitt inom hvarje åldersår, hvilken folkmängd på samma 
gång kan anses åtminstone ungefärligen beteckna antalet per
soner, sorn passerat åldersårets midt, så att t. ex medelfolk
mängden i åldern 5—6 år ungefärligen (om ock ej i hvarje fall 
fullt exakt) sammanfaller med det antal personer, sorn pas
serat ålderspunkten 5 V2 år. Vid beräkningen af dödlighets
tabellerna ställer sig dock saken enklast, om man kan utgå 
från det antal personer, som fyllt, icke exempelvis 5 V2 år, utan 
5 år, d. v. s. om man kan räkna med det antal, som inträder 
i hvarje helt åldersår. För ernående af sistnämnda antal bör 
naturligtvis medelfolkmångden ökas med det antal personer, 
som aflidit i förra hälften af åldersåret, och detta antal kan i 
regel utan olägenhet antagas = hälften af dem som aflidit inom 
åldersåret i dess helhet. (Angående de särskilda förhållandena 
i första lefnadsåret redogöres här nedan.) 

För erhållande af antalet personer, sorn inträdt i hvarje 
särskildt åldersår, har alltså medelfolkmångden inom åldersåret 
ökats med halfva årliga antalet aflidne inom samma åldersår. 
Härmed är nämnaren färdig i det bråk, som uttrycker mortali-
tetskoefficienten. Täljaren utgöres naturligtvis af åldersårets hela 
årliga antal döde. 

Att emigrationen icke, såsom stundom påståtts, i afsevärd 
grad inverkar störande på dessa beräkningar, är uppvisadt i 
Tredje afdelningen af 1890 års Befolkningsstatistik, sid. LV— 
—LVI. 

Den allmänna formeln för mortalitetskoefficienternas be
räknande blifver, enligt förestående framställning, följande. Om 
jy — antalet aflidne i åldern x — (.r + 1) år, My

x = medelfolk
mängden i åldern x — (x + 1) år, och Ky = mortalitetskoefti-
cienten vid x års ålder, samtliga dessa storheter afseende ka
lenderåret y, så blifver: 

talet lefvande födde. Verkställda undersökningar gifva vid han
den, att af hela antalet i åldern .0—1 år aflidande tre fjärdedelar 
kunna anses vara mindre än ett hälft år gamla och endast en 
fjärdedel mellan ett hälft och ett år. Tager man i betraktande 
dels detta förhållande, dels att de barn, som födas under ett 
kalenderår, kunna i genomsnitt anses vara födda vid årets midt, 
så finner man, att inom en viss årskull 3/i af de dödsfall, som 
tima under första lefnadsåret, böra inträffa under födelseåret och 
blott i/i under det följande året. Häraf följer å andra sidan, 
att de dödsfall, som under kalenderåret y inträffa i första lef
nadsåret (Dl), utgöras dels af 3/i af de dödsfall, som i Törsta 
lefnadsåret inträffat bland de under året födde (F') dels af */* 
af de dödsfall, som inom första lefnadsåret inträffat bland de 
under året y—1 födde (JFV—i). Om nu dödligheten inom första 
lefnadsåret för bägge de årskullar, om hvilka här är fråga, an
tages vara Kr

0, blifva de båda ofvannämnda talen resp. f K* F» 
och \ K^ F*—1, hvarefter man omedelbart erhåller ekvationen 

Att formelns användbarhet icke upphäfves, om, såsom här 
sker, med y afses icke ett enstaka kalenderår utan genomsnittet 
för flere (tio) sådana, torde ganska lätt inses. 

Sagda formel är identisk med den, sorn användes vid be
räkningen af dödlighets- och lifslängdstabellerna äfven för år
tiondena 1871—1880 och 1881—1890. 

För de späda barnen gäller emellertid icke det allmänna an
tagande, som här ligger till grund, eller att antalet i ett ålders
år inträdande erhålles därigenom att medelfolkmängden i ålders
året ökas med halfva årliga antalet aflidne. Ojämnheten af död
lighetens fördelning inom ett och samma lefnadsår är nämligen 
med hänsyn till den spädaste åldern allt för stor, att ett dylikt 
antagande skulle kunna göras. Om antalet i första lefnadsåret 
inträdande har man emellertid direkt uppgift, nämligen uti an-

hvilken formel med tillämpning på årtiondet 1891—1900 innebär, 
att antalet under årtiondet aflidne i åldern 0—1 år divideras 
med antalet lefvande födde under åren 1891—1900, ökadt med 
1/i af de födde år 1890 och minskadt med V4 af de födde år 
1900. I fråga om de under år 1890 födda antages således V* 
af alla bland dem timade dödsfall i första lefnadsåret hafva in
träffat under år 1891, medan å andra sidan af de år 1900 födde 
1/i antages hafva gifvit sin tribut åt döden (före ett års ålder) 
först under loppet af år 1901. 

De på angifna sätt uträknade dödsriskerna meddelas i Tab. 
III, sid. 10—11, särskildt för båda könen tillsammantagna och 
för hvartdera könet for sig, samt såväl för riket i dess helhet 
som för landsbygden, för städerna, för Stockholm och för Gö
teborg. 

I dylika serier pläga, särskildt när de afse mindre områden, 
framträda vissa oregelbundenheter och språng, hvilka dels påtag-
ligen, dels med större eller mindre sannolikhet kunna betraktas 
såsom tillfälligheter, framkallade antingen af mera öfvergående 
förhållanden eller ock däraf, att observationsmaterialet för vissa 
ålders- och civilståndsgrupper är af alltför obetydlig omfattning. 
För undvikande af dylika oegentligheter brukar man låta de 
observerade mortalitetskoefficienterna undergå en matematisk 
utjämning. 

För utjämningens verkställande begagnades i 1890 års be-
folkningsstatistik den metod, som finnes af den finske matema
tikern L. Lindelöf framställd i hans arbete >Mortaliteten i Fin
land 1878—86>. Från utjämningen voro dock helt och hållet 
undantagna de båda första lefnadsåren, och då metoden i och 
för sig innebär att först den tredje behandlade termen förändras, 
blefvo äfven koefficienterna för tredje och fjärde året till sitt 
värde oberörda. Utjämningen upprepades i hvarje fall tvenne 
gånger. För de allra högsta lefnadsåren, där differenserna äro 
för stora att kunna lämpligen aflägsnas genom utjämning, blefvo 
talen fastställda på ett ungefär, med tillhjälp af grafiska me
toder. 

Vid bearbetningen har denna gång förfarits något annor* 
lunda. Att börja med hafva andra utjämningsmetoder, a. k. 



Dödsriskernas utjämning. III 

aritmetiska, användts. För hela riket, för landsbygden och för 
städerna har användts följande metod: man multiplicerar döds
koefficienten för ett visst, åldersår ined 3, lägger därtill koeffici
enterna för närmast högre och närmast lägre åldersår samt di
viderar summan med 5. För Stockholm och för Göteborg har 
användts en något afvikande metod, som verkar kraftigare i ut
jämnande riktning: koefficienten för ett visst åldersår adderas 
med närmast föregående och närmast efterföljande koefficient, 
hvarefter summan divideras med 3. Formeln blifver sålunda i 
förra fallet 

Jämsides med denna uträkning har emellertid för att visa 
huru stor skillnaden skulle blifva upprättats en annan serie med 
starkare utjämnade dödsrisker. Dessa serier framläggas parallellt 
i tab. A; serien B utgår från: 

för åldern 0— 9 år observerade koefficienter; 
» » 10—99 år tredje utjämningens koefficienter; 
» i 100 år och däröfver tredje utjämningens koeffi

cienter .för perioden 1881—1900, minskade ined 2 % före ut
jämningen samt anknutna genom trenne utjämningar. 

Det är att observera, att fr. o. m. åldern 85 år hafva i 
detta fall koefficienterna för båda könen beräknats ur koefficien
terna för mankön och kvinnkön enligt formeln 

ifall Kx betecknar den observerade koefficient, som skall utjäm
nas, Ä"jr_i och Kx + i närmast föregående och närmast efterföljande 
koefficienter samt K den utjämnade koefficienten. I den för 
Stockholm och Göteborg tillämpade utjämningsmetoden åter blir 
formeln: 

Bägge dessa metoder äro betydligt enklare att tillämpa än 
den Lindelöfska, ett förhållande, sorn innebär en afsevärd fördel 
vid de omfattande uträkningar, sorn här måst utföras. 

Från tillvägagångssättet i 1890 års berättelse har vidare af-
vikits i afseende på utjämningens tillämpning, i det att, hvad 
uppgifterna för hela riket angår, endast vissa åldersårs tal utjäm
nats. Anledningarne härtill hafva varit: 

1) principiellt är det ej skäl att verkställa en utjämning, 
ifall materialet är tillräckligt stort och godt; 

2) det är af intresse att visa, hur långt man i Sverige kan 
komina med delvis outjämnadt material. 

Ju mindre materialet är, dess mera framträder naturligen 
behofvet af utjämning. På grund häraf hafva siffrorna för lands
bygd och städer måst utjämnas mer än rikssiffrorna, och siffrorna 
för Stockholm och Göteborg allra mest. 

De i Tab. IV framlagda, delvis utjämnade dödsriskerna för 
åren 1891—1900 äro uträknade enligt dessa grundsatser med 
närmare tillämpning sålunda: 

A) Beträffande hela riket hafva användts följande koef
ficienter: 

för åldern 0—19 år observerade koefficienter; 
» > 20—44 år första utjämningens koefficienter; 
» » 45—84 år observerade koefficienter; 
» > 85—94 år första utjämningens koefficienter; 
> » 95—99 år tredje utjämningens koefficienter; 

för åldrarna 100 år och däröfver har förfarits så att — för 
att erhålla ett större material — de absoluta siffrorna å medel
folkmängd och antal döda för båda de sista årtiondena, således 
för åren 1881—1900, blifvit använda, mortalitetskoefficienterna 
utjämnade tre gånger och sedan minskade med 2 procent, enär 
en uträkning gifver vid handen, att man genom att använda 
dödssiffrorna för åren 1881—1900 öfver lag får 2 % högre död
lighet än hvad resultatet för enbart det sista årtiondet borde 
blifva. 

De sålunda erhållna koefficienterna hafva fogats till koef
ficienterna för de lägre åldersåren (t. o. m. 99 år) utan någon 
anknytning. 

där bokstäfverna ha följande betydelse: 
Km = dödlighetskoefficienten för män i en viss ålder; 
Kkv — dödlighetskoefficienten för kvinnor i samma ålder; 
Um = Fm + | Dm = antalet i det ifrågavarande åldersåret 

inträdande män; Fm är medelfolkmångden för män under året 
och Dm antalet aflidne män under året (jfr angående uträkning 
af dödlighetskoefficienter i allmänhet, sid. II); 

Ukv = antalet i det ifrågavarande åldersåret inträdande 
kvinnor; 

Kik = dödlighetskoefficienten för bägge könen i den ifråga
varande åldern. 

Erinras må än en gång, att för själfva utjämningen användts 
i alla dessa fall den förut omtalade formeln 

B) För landsbygden och för städerna hafva användts koef
ficienter utjämnade på samma sätt sorn i det senare alternativet 
för riket (serien B i tab. A); härvidlag bör påpekas, att landsbyg
dens egna siffror användts t. o. m. åldern 99 år, därefter hafva 
rikssiffrorna anknutits på så sätt, att de med 2 % minskade out
jämnade koefficienterna för perioden 1881—1900 medels tre utjäm
ningar anknutits vid de outjämnade landsbygdssiffrorna. Från och 
med åldern 85 år är dödiighetskoefficienten för båda könen (Ku) 
beräknad efter den formel, som angifvits här ofvan; därvid hafva 
for Um och Uiv landsbygdssiffror, resp. stadssiffror användts för 
åldrarna 85—99 år och rikssiffror för åldrarna 100 år och där
öfver. 

Tab. IV innehåller således för landsbygden och för städerna: 
för åldern 0—9 år observerade koefficienter; 
för åldern 10—99 år tredje utjämningens koefficienter; 
för åldern 100 år och däröfver rikssiffror, anknutna medels 

tre utjämningar. 
Utjämningsmetoden är enligt formeln 

Det må tilläggas, att man gjort den fiktionen, att beträf
fande landsbygden och städerna (såväl som beträffande Stock
holm och Göteborg) den äldste mannen och den äldsta kvinnan 
aflidit vid samma ålder som i hela riket; man har härigenom 
velat eliminera den tillfällighet, som på grund af det mindre 
materialet låter dödlighetstabellen sluta tidigare för en del af 
riket. 



IV Dödsriskernas utjämning. 

Därigenom att olika förfaringssätt användts i fråga om hela 
riket å ena sidan, landsbygden och städerna å den andra, händer 
det någon gång (exempelvis för åldrarna 10—14 år), att siffran 
för riket kommer att ligga på ena sidan om både landsbygdens 
och städernas siffror, hvilken oegentlighet icke torde få anses 

vara af väsentlig betydelse. — Af liknande anledning kominer 
undantagsvis siffran för hela mankönet eller hela kvinnkönet att 
ligga på ena sidan om siffrorna för de olika civilstånden (se 
nedan). 

Tab. A. Återstående medellifslängd, i år, i hela riket, enligt dödlighetsförhållandena under åren 1891—1900: A. Enligt tab. IX 
(på grundval af de endast delvis utjämnade dödsriskerna i tab. IV); B. På grundvalen af starkare utjämnade dödsrisker. 



Dödsriskernas utjämning. Öfriga uträkningar. v 

C) Beträffande Stockholm afviker materialets behandling från 
motsvarande för landsbygden eller för samtliga städer i följande 
afseenden: 

a) såsom redan nämnts är en annan utjämningsmetod an
vänd, enligt formeln * 

b) fr. o. m. åldern 90 år äro här outjämnade rikssiffror an
knutna medels tre utjämningar, d. v. s. i åldern 90—99 år ob
serverade rikssiffror för perioden 1891—1900 samt i åldern 100 
år och däröfver observerade rikssiffror för perioden 1881—1900, 
minskade med 2 % före anknytningen. Vid beräkningen af Khlc 

(se ofvan) äro beträffande Um och Utv Stockholmssiffror använda 
för åldrarna 85—89 år, men sedan rikssiffror. 

Tab. IV innehåller således för Stockholm: 
för åldern 0—9 år observerade koefficienter; 
för åldern 10—89 år tredje utjämningens koefficienter; 
för åldern 90 år och däröfver rikssiffror, anknutna medels 

tre utjämningar; för utjämningen är en kraftigt verkande formel 
använd. 

D) Beträffande Göteborg gäller detsamma som om Stockholm 
med det undantag, att vid beräkningen af Kbk äro for Um och 
Utv äfven i åldrarna 85—89 år använda rikssiffror, ej Göteborgs
siffror; de senare, hvilka grunda sig på ett litet material, hafva 
ansetts för svaga att därpå bygga vidare slutledningar. 

E) För olika civilstånd äro dödsrisker beräknade dels för 
hela riket, dels för landsbygden och för städerna. Observerade 
koefficienter föreligga t. o. m. åldern 89 år. Utjämningarna äro 
utförda efter formeln 

I serierna för landsbygd och städer äro rkssiffror anknutna f. o. m_ 
åldern 90 år, och den fiktionen är gjord, att dödlighetstabellerna 
for landsbygd och städer sluta med samma åldersår som för hela 
riket. Anknytningen har skett så, att de observerade rikssiffrorna 
medels tre utjämningar anknutits, nämligen för åldrarne t. o. m. 
99 år observerade koefficienter för åren 1891—1900 samt för 
åldrarna 100 år och däröfver observerade koefficienter för tjugo
årsperioden 1881—1900, minskade före utjämningen med 2 %. 
Dödlighetskoefficienten 1,000 är insatt för de åldersår, där den 
sista personen i hela riket (inom hvarje civilstånd) aflidit. 

Öfriga uträkningar. Efter erhållande af antagliga mortali-
tetskoefficienter — såsom sådana betraktas, enligt hvad i det 
föregående är visadt, i vissa fall de direkt observerade, medan i 
andra fall en större eller mindre utjämning ansetts af nöden — 
erbjuder de öfriga tabellernas uträknande icke några egentliga 

- svårigheter. Med användande af mortalitetskoefficienterna, eller 
egentligen i hvarje fall lifskoefficienten, d. ä., i °/oo räknadt, 
skillnaden mellan talet 1,000 och mortalitetskoefficienten, uträknas 
först antalet kvarlefvande i olika åldrar af en antagen kull af 
100,000 samtidigt lefvande födde (tab. V), hvilket sker genom 
en enkel multiplikation. Genom att jämföra antalet kvarlefvande 
i tvenne bredvidliggande åldersår erhåller man siffrorna för de 
successivt aflidne (tab. VI). 

Antalet af nyssnämnda 100,000 lefvande födde genomlefda 
år (tab. VII) är beräknadt under den förutsättningen, att hvarje 

i ett visst åldersår afliden person inom detta åldersår lefvat ett 
hälft år, hvadan i hvarje fall till antalet år, som genomlefvats 
af de kvarlefvande (ett helt år för hvarje), lägges halfva antalet 
under åldersåret aflidne. På detta sätt uppsummeras år för år 
antalet af de af 100,000 födde genomlefda åldersåren, tills den 
siste af dem afgått med döden, då, såsom af tabellerna synes, 
det sammanlagda antalet år uppgår till mer än 5 millioner. I 
tab. VIII är serien af dessa tal omvänd, så att vid hvarje ål
dersår angifves ej antalet hittills genomlefda år, utan antalet år 
utt genomlefva, eller det antal sorn återstår, när hela beloppet 
minskas med de år som redan (af kvarlefvande och aflidne) pas
serats. 

Från det ofvan omnämnda antagandet, att hvarje afliden 
person genomlefvat hälften af det åldersår, inom hvilket döden 
inträffar, har undantag ansetts böra göras med afseende å de 
båda första lefnadsåren. 

Beträffande dessa lefnadsår hafva detaljerade uträkningar 
af medelåldern förut endast kunnat ske för åren 1860—1866 
(på grundval af Fr. Th. Bergs undersökningar, i Statistisk Tid
skrift, haft. 23), men sedan återigen fr. o. m. det nu behand
lade årtiondet, därigenom att i årsberättelserna införts en sär
skild tabell öfver de i späd ålder aflidna, uppvisande ända till 
antalet lefnadsdagar för dem som dött i första månaden. En 
på denna statistik grundad uträkning af medelåldern gifver 
följande resultat. I genomsnitt har ett i åldern 0—1 år aflidet 
barn af mankön hunnit en ålder af icke ett hälft utan endast 
0'2990 år, ett barn af kvinnkön 03170 år samt ett barn 
utan hänsyn till kön 03069 år. Således hafva de 11,083 
i åldern 0—1 år aflidna gossebarnen, af 100,000 födda gossebarn 
i hela riket (tab. VI, kol. 7), sammanlagdt lefvat icke 5,542 
utan endast 3,314 år, de i samma åldersår aflidna 9,207 flicke
barnen sammanlagdt endast 2,919 år samt de 10,171 barnen af 
båda könen utan åtskillnad endast 3,122 år. För landsbygden är 
medelåldern af de i första lefnadsåret aflidna befunnen vara 
02942 år utan afseende å barnets kön, 0-2864 år för gosse
barn enbart och 03042 år för enbart flickebarn; för städerna 
blifva motsvarande tal resp. 03437 år, 0-3354 år och 0-3544 
år, och hafva dessa senare tal äfven användts för Stockholm och 
Göteborg. 

De barn åter, som aflida i åldern 1—2 år, hafva befunnits 
i genomsnitt uppnå icke halftannat år utan i medeltal för hela 
riket och båda könen 1-4240 år, gossebarn särskildt 1-4220 år 
och flickebarn 1-4262 år. A landsbygden blifva siffrorna: för 
barn utan åtskillnad af kön 1*4271 år, för gossebarn 1-4248 och 
för flickebarn 1-4297 år; i städerna äro motsvarande tal resp. 
1-4159, 1-4148 och 1-4171 år. Närmare upplysningar återfinnas 
i Tab. C. 

Återstående medellifslängden (tab. IX och XVI) uträknas för 
hvarje ålder genom att antalet vid årets början »kvarlefvande> 
(tab. V) divideras uti antalet »år att genomlefva» (tab. VIII). 
Med sannolika återstående lifslångden (tab. X) afses åter den 
tidrymd, som förflyter, till dess ett visst antal personer blifvit 
reduceradt till sin halfva numerär, så att af det ursprungliga 
antalet hälften redan aflidit och den andra hälften kvarlefver, 
då det således för en individ bland de ursprunglige är lika san
nolikt, att han tillhör antingen den ena gruppen eller den andra, 
d. v. s. antingen de dödes antal eller de lefvandes. Den san
nolika lifslängden uträknas alltså med begagnande endast af an-



Tab. B. Dödsriskerna, 0/00, för mankön och för kvinnkön, åren 1816—1900. 1) IV
 

D
ödsrisker 

åren 1816—
1900. 

1) De här af utrymmesskäl utelämnade siffrorna för åren 1871—1880 återfinnas i A) XXII: 3, tab. N:r 13, samt dessutom, sammanställda med dödsriskerna från andra perioder, i A) XXXII: 
8, tab. BB. 



Allmänna resultat. VII 

talet kvarlefvande i olika åldrar, med afseende hvarå i hvarje 
fall beräknas den tidpunkt, vid hvilken endast halfva antalet, 
från utgångspunkten räknadt, ännu befinner sig vid lif. 

Skillnaden mellan begreppen iraedellifslängd» och ssannolik 
lifslängd ligger kanske icke för alla i öppen dag. Följande 
exempel belyser åtminstone från en synpunkt denna åtskillnad. 
Om af 100,000 lefvande födde kvarlefva vid 63 års ålder, såsom 
fallet nu senast visat sig vara i Sverige, vid pass 50,000, så 
innebär detta, att sannolika lifslängden vid födelsen utgör unge
fär 63 år. Denna sista siffra rubbas icke, vare sig de åter
stående 50,000 samtliga aflida redan följande dag, eller de samt
liga kvarlefva till ett hundra års ålder. Vid beräkningen af 
»medellifslängden» däremot följes hvarje person till sin död, och 
resultatet grundas på allas sammanlagda lifslängd. 

Dödlighets- och lifslängdstabellernas allmänna resultat. 

Till belysning af de allmänna förändringar i dödlighetsför
hållandena, som under de senaste tre fjärdedelarna af det 
gångna århundradet ägt rum i riket, meddelas analogt med i 
föregående tioårsredogörelser bifogade Tab. B, angifvande döds
riskerna under olika delar af tidrymden 1816—1900. (Talen 
för perioden 1871—1880, hvilka af utrymmesskäl här ute
lämnats, återfinnas i Tredje delen af 1880 års Befolkningsstati
stik, sid. 106 och följ.). Såsom i föregående motsvarande 
berättelser påpekats, har visserligen beräkningssättet icke varit 
fullt likformigt, i det dels talen för årtiondena 1841—1850 och 
1851_1860 äro aritmetiska media af för femårsperioder utförda 
beräkningar, dels de för olika perioder använda utjämningsmeto
derna varit olika. Dock låter tabellen samtliga de viktigare 
förändringar framträda, hvilka kunna fastslås oberoende af 
mindre tillfälligheter. 

En öfverblick af densamma bekräftar visserligen i stort sedt 
ett fortskridande under det här behandlade decenniet af den all
männa sekulära' förbättring af rikets dödlighetsförhållanden, 
som, med undantag i viss mån för perioden 1851—1860, ägt rum. 
Följer man dödsriskerna för de olika åldersåren framåt i tiden, 
skall man, med ett par undantag som nedan skola påpekas, i 
allmänhet finna en fortsatt minskning. Af särskild vikt är här
vid, att äfven åldrarna 4—8 år, där, såsom i föregående tioårsredo-
görelse framhållits, dödligheten växlat rätt betydligt, under detta 
sista decennium visa en stark förbättring. 

Hvad den- allmänna förbättringen i dödligheten beträffar, så 
har den liksom förut fortskridit i en starkare progression i stä
derna än på landsbygden och sålunda åstadkommit en fortsatt 
utjämning dem emellan; och gäller detta äfven såväl de allra 
yngsta åldrarna som de ofvan nämnda åldersklasserna 4—8 år, 
där förbättringen varit starkast. 

Med afseende öfverhufvud å skillnaden mellan landsbygd 
och städer må för öfrigt erinras, att uträkningen allt igenom 
afser faktiskt förefunna förhållanden, och att således af stadsbe
folkningen i alla åldrar en betydande del tillbragt en större eller 
mindre del af sin lefnad å landsbygden, liksom omvändt en del 
af landsbygdens befolkning utgöres af personer, som under någon 
period af sitt lif varit stadsbor. 

För det föreliggande decenniet hafva, såsom redan nämnts, 
för första gången dödsriskerna i de olika åldersåren uträknats 
särskildt för Stockholm och Göteborg. Man kan iakttaga, huru
som Stockholm företer en större dödlighet än städerna i allmän
het, dock med undantag af åldern 15—25 år för mankönet samt 
12—39 år för kvinnkönet äfvensom af de höga åldrarna, där 
några skiljaktigheter knappast framträda (oafsedt att vid beräk
ningen af dödsriskerna i de allra högsta åldersåren rikssiffror 
blifvit, på sätt sorn förut nämnts, använda). Göteborg har att 
uppvisa en dödlighet, som är lägre än Stockholms och blott föga 
öfverstiger de öfriga städernas; i de yngre åldrarna 0—15 år 
samt i enstaka högre åldersklasser visar Göteborg utprägladt 
gynnsammare förhållanden än dessa. 

Vid en öfverblick öfver den allmänna riktning, i hvilken 
dödlighetsförhållandena i riket under decenniet i fråga utvecklat 
sig, kan man emellertid iakttaga tvenne tecken till försämring, 
hvilka under den närmast föregående tioårsperioden voro föga eller 
alls icke framträdande. Det första träffar de allra högsta ålders
grupperna, där ingen förbättring, utan fastmera oftast en stegrad 
dödlighet iakttages; emellertid är denna, som torde vara att till
skrifva de under decenniet uppträdande influensaepidemierna, af 
mindre betydelse. Det andra åter gäller en af de viktigaste förete
elser, som Statistiska Centralbyrån i denna berättelse har att på
peka: det är den redan tidigare i någon mån skönjbara, nu fort
satta stegringen af dödligheten i åldrarna mellan 15 samt 30 å 35 
år. För att belysa denna punkt meddelas nedanstående tabel
lariska öfversikt öfver dödsriskerna i nämnda åldrar under de 
senaste fyra decennierna: 

Dödsrisker för hela riket, °/oo. 

Det framgår häraf, huru dödligheten såväl för mankön som 
för kvinnkön under decenniet 1871—1880 stegrades i en hel del 
åldersår samt i vissa åldersår för kvinnkön äfven under decen
niet 1881—1890, tills under decenniet 1891—1900 försämringen 
för båda könen på nytt blifvit starkare. Nedanstående tablå 
angifver dödstalen (eller antalet döde på 1,000 af medelfolkmäng
den) för de ifrågavarande åldersgrupperna under de fyra decen
nierna, dels för landsbygden och dels för städerna: 



VIII Allmänna resultat. 

På grund af den jämförelsevis starka allmänna förbättringen 
i städernas dödlighetsförhållanden kan man visserligen öfver huf
vud där ej märka någon stegring men dock en långsammare för
bättring af de omhandlade dödstalen; på landsbygden åter och i 
synnerhet för kvinnkönet äro stegringarna i dödsriskerna tydligt 
framträdande. Jämför man de i tab. XI—XIV meddelade döds
riskerna för olika civilstånd med motsvarande siffror för det 
föregående årtiondet, så visar sig försämringen under 1890-talet 
för kvinnkönet vara tämligen genomgående, dock minst hos de 
gifta; för mankönet träffar den hufvudsakligen de ogifte. 

Den antagligaste förklaringsgrunden till den särskildt å lands
bygden stegrade dödligheten i omnämnda åldrar torde vara den, 
att med en fortskridande industrialism under de senare decen
nierna verkligen följt ogynnsammare levnadsförhållanden. Detta 
antagande stödes icke blott däraf, att det är i dessa unga åldrar 
som dödligheten i lungsot är störst (jfr Statistisk Tidskrift, häf
tet 136), men äfven af det observerade förhållandet, att dödlig
hetens stegring starkast och hufvudsakligen infallit under år
tiondena 1871-J880 och 1891—1900 med deras tider af starkt 
industriellt uppsving. Äfven det förhållandet, att kvinnkönet i 
högre grad än mankönet träffats af dödlighetsstegringen, står 
därmed ej i motsägelse; ej heller att åldrarna 15—25 år varit 
de hufvudsakligen utsatte. Slutligen bör tilläggas, att en ökad 
dödlighet af lungsot visserligen äfven kan förutsättas i sådana 
glest befolkade landskommuner, där om icke industrialismen så 
dock andra ogynnsamma hygieniska förhållanden kunna vara 
orsak. 

Af de tabeller (XI—XIV), som belysa dödsriskerna inom 
olika civilstånd, framgår, att dödligheten är afgjordt större bland 
ogifte män än bland gifte — ett förhållande sorn för öfrigt länge 
varit iakttaget. Det lilla undantaget i fråga om gifte män vid 
18 och 19 års ålder är af ingen betydelse, då antalet gifte män 
vid den åldern är så litet, att tillfälligheter lätt kunna spela in. 
Från och med åldern 20 år äro dödsriskerna för ogifte män 
högre, ofta mer än dubbelt så höga sorn riskerna för de gifte, 
och det är först i åldrarna öfver 84 år, som de giftes gynnsam
mare, ställning försvinner. Bland kvinnorna åter har dödsrisken 
förut plägat vara större hos den gifta kvinnan än hos den ogifta 
ända upp till 35 å 40 år. Under det nu behandlade årtiondet 
har denna öfverdödlighet för de gifta endast framträdt hos de 
allra yngsta åldersklasserna, och från och med 25 år hafva de 
ogifta större dödlighet. Angående orsaken till förändringen hän
visas till hvad här ofvan yttrats om den allmänna försämringen 

inom den yngre medelålderns dödlighetsförhållanden och öra in
dustrialismen såsom en möjlig orsak därtill. 

I ögonen fallande är den starka dödligheten bland yngre 
änkor. Som en förklaringsgrund härtill kan tänkas, att bland 
dem, som i yngre år blifva änkor, de friska och starka ofta ingå 
nytt äktenskap, medan de svaga och sjukliga kvarblifva i änke
ståndet. Dessutom bör ej lämnas obeaktadt, att särskildt änkor 
med barn ofta nödgas förtjäna sitt uppehälle under mycket 
ogynnsamma förhållanden. Äfven hos änklingar är i de yngre 
åldrarna, upp till inemot 40 år, dödligheten högre än hos de 
ogifte, möjligen af liknande orsak som här ofvan angifvits ifråga 
om änkorna. Från och med 40 år ligga dödsriskerna för änk
lingar mellan talen for de ogifte och för de gifte männen. 

Hvad som ofvan påpekats rörande dödsriskernas storlek och 
förändringar under decenniet i fråga, visas från en annan syn
punkt af Tab. V—VIII, hvilka angifva antalet kvarlefvande, 
successivt aflidne, genomlefda år och år att genomlefva, allt af 
100,000 lefvande födda. 

Nya beräkningar, som ej förekommit i föregående motsva
rande berättelser, framläggas i Tab. XV—XVI, som visa antalet 
kvarlefvande och återstående medellifslängd inom olika civilstånd; 
dessa tabeller, som utgå från ett antal af 100,000 femtonåringar 
inom hvarje civilstånd, torde vara enastående i de officiella 
statistiska publikationerna. — De gifta männens och kvinnornas 
fördelaktigare ställning framträder äfven från denna synpunkt, 
ehuruväl mindre starkt än man möjligen kunnat vänta. 

Beträffande medelåldern för do i de båda första lefnadså
ren aflidna innehåller Tab. C de för det sista årtiondet funna 
resultaten; talen äro sedan använda vid uträkningen af antalet 
genomlefda år (Tab. VII). Det visar sig att för de barn, som 
aflida inom det första lefnadsåret, är medellifslängden mindre å 
landsbygden än i städerna. Orsaken är sannolikt att finna i de 
långa afstånd, som ännu mångenstädes på landet försvåra åt
komsten af hjälp från läkare, barnmorska eller sjuksköterska; 
denna brist bör göra sig särskildt kännbar i fråga om de allra 
spädaste barnen. Bland dem åter, som dö under det andra lef
nadsåret, är medellifslängden större å landsbygden än i städerna, 
såsom förhållandet är öfverhufvud i olika åldrar; intill senaste 
tid har ju dödligheten varit större i stad än på landet. Nästan 
genomgående finner man (i Tab. C) en högre medelålder för 
flickor än för gossar. Det enda undantaget är, att hos oäkta 
födda mankönet uppvisar den högre medelåldern bland dem som 
aflida inom första lefnadsmånaden, och å landsbygden jämväl bland 
dem, som aflida inom återstoden af första lefnadsåret. Bland 
de under första månaden döde hafva de oäkta barnen en något 
högre medelålder än de äkta; skillnaden uppgår A städerna till 
mer än ett dygn. Det vill synas, som om dödligheten bland de 
oäkta barnen, hvilken redan från början är större än hos de 
äkta, i högre grad än hos de sistnämnda vore hopad kring en 
något senare del af den första lefnadsmånaden. Beträffande dem, 
som aflida under återstoden af första eller under andra lef
nadsåret, hafva de äkta barnen att uppvisa högre medelålder än 
de oäkta. • 

Hela det antal år att genomlefva (Tab. VIII), som enligt 
ifrågavarande dödlighetstabell tillkommer 100,000 lefvande födda, 
utgör för mankön 5,093,931 år, för kvinnkön 5,362,905 år, 
för bådadera i ett 5,229,513 år; mot resp. 4,855,494 år, 
5,146,950 år och 5,002,465 är under decenniet 1881—1890. 

Dödstal, %o. 
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Man har äfven här tillfälle att konstatera den fortskridande all
männa förbättringen i rikets dödlighetsförhållanden. Likaledes 
framträda här, vid jämförelse mellan könen och mellan land och 
stad, samt Stockholm och Göteborg, de skiljaktigheter, som redan 
här ofvan påpekats. Tab. IX angifver återstående medellifs-
längden samt Tab. X sannolika återstående lifslängden, enligt 
dödlighetsförhållandena under decenniet i fråga, och hafva dessa 
under foregående tidsperioder vid födelsen varit: 

Såväl den förra som den senare har, med undantag för ett 
afbrott under decenniet 1851—1860, varit stadd i tillväxt; den 
sannolika återstående lifslängden i den starkaste progressionen. 
Medan sålunda den återstående medellifslängden 1816—1900 
ökats, för mankön med 11-44 år, för kvinnkön med 10*07 år, 
för båda könen i ett med 10-87 år, har den sannolika åter
stående lifslängden under samma tid ökats med resp. 16-88 år, 
14-06 år, 15-88 år. Dock är att observera, att för bådadera till
växten under det senaste decenniet varit mindre än under de 
föregående, ett förhållande som sammanhänger med den ökade 

dödligheten i vissa åldersgrupper som ofvan framhållits; att åter 
den sannolika återstående lifslängden liar erfarit det jämförelsevis 
större afbräcket i sin tillväxt synes bekräfta hvad redan fram
hållits, nämligen att af decenniets tvenne ogynnsamma företeelser, 
den stegrade dödligheten af influensa i de högsta och af lungsot de 
yngre åldrarna, den senare varit af den mest ingripande betydelsen. 

Den återstående medellifslängden enligt senaste årtiondets 
dödlighetsförhållanden finnes, såsom redan blifvit omnämndt, ut
räknad med användande såväl af endast delvis utjämnade döds
risker som af en starkare utjämning, och framläggas resultaten 
parallellt i Tab. A. I det stora hela skall man finna skillnaderna 
mellan de båda serierna anmärkningsvärdt små, och detta för
hållande bör bekräfta den uppfattningen, att det material, som 
den svenska dödlighetsstatistiken erbjuder, är tillförlitligt nog 
att äfven med endast partiell och lindrig utjämning läggas till 
grund för lifslängds- och dylika beräkningar. Åldrar, där döds
riskerna stiga, äro emellertid flera än åldrar, där riskerna falla; 
och på grund häraf blifva vid utjämningen flera dödsrisker höjda 
än de som sänkas, hvilket naturligen i sin ordning måste med
föra, att vid starkare utjämning siffran för medellifslängden ut
faller något lägre. 

För båda könen räknadt är, enligt Tab. IX, återstående 
medellifslängden vid födelsen 5230 år. Då motsvarande beräk
ning för årtiondet 1881—1890 gaf till resultat 5002 år, blir 
ökningen under det senaste årtiondet 2-28 år. Tillväxten i den 
sannolika återstående lifslängden utgör 2-43 år. I 1890 års be
rättelse anföres, efter redogörelsen för den då vunna tillökningen 
i den sannolika lifslängden, att man måste fråga sig, huruvida 
gränsen för de möjliga framstegen härutinnan verkligen numera 
kunde vara synnerligen långt aflägsen. Så mycket mer anmärk
ningsvärdt är det, att under det sista årtiondet en ytterligare 
tillväxt kunnat vinnas af 2'43 år, en tillväxt, som visserligen 
är mindre än motsvarande under det närmast föregående decen-

Tab. C. Medelåldern för de i de båda första lefnadsåren aflidna, åren 1891—1900.1) 

1) Vid uträkningen af dessa tal hafva barn födda och döda samma datum ansetts lefva i medeltal ett fjärdedels dygn; barn, som dött dygnet efter födelsedatum. 
hafva ansetts i medeltal lefva 1 dygn o. s. v. 

1 5 1 2 / 0 4 . Bih. till Fjärde afd. af Befolkningsstatistiken för år 1900. II 
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niet (4.11 år), men i alla fall synnerligen afsevärd. Att lifsläng-
den icke kan växa i det oändliga, är utan vidare klart, men en
ligt nu vunnen erfarenhet synes förhoppningen om ytterligare för
bättringar, om ock smärre, icke vara utesluten. 

Under årtiondet 1881—1890 befann sig Sverige i fråga om 
medellifslängden främst bland alla länder, från hvilka uppgifter 

funnos; och denna framskjutna ställning har Sverige äfven denna 
gång, med sin medellifslängd af 52-30 år, kunnat bibehålla, närmast 
följdt af Norge, med 52*22 år, och af Danmark — för hvilket land. 
uträkningen egentligen afser de sex åren 1895—1900 — med un
gefär 51-75 år. 

Stockholm den 23 maj 1908. 

LUDVIG WIDELL 

e. f. 

E. Arosenius. 
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Tab. I. Medelfolkmängden efter kön, ålder och civilstånd, åren 1891—1900.1) 
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Tab. I. (Forts.) Medelfolkmängden efter kön, ålder och civilstånd, åren 1891—1900. 
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Tab. I. (Forts.) Medelfolkmängden efter kön, ålder och civilstånd, åren 1891—1900. 
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Tab. I. (Forts.) Medelfolkmängden efter kön, ålder och civilstånd, åren 1891—1900. 
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Tab. II. Antal döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, i ettårsgrupper, åren 1891—1900. 1) 
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Tab. II. (Forts.) Antal döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, i ettårsgrupper, åren 1891—1900. 
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Tab. II. (Forts.) Antal döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, i ettårsgrupper, åren 1891—1900. 
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Tab. II. (Forts.) Antal döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, i ettårsgrupper, åren 1891-1900. 
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Tab. II. (Forts.) Antal döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, i ettårsgrupper, åren 1891-1900. 
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Tab. III. Observerade dödsrisker, åren 1891—1900. 
[Siffrorna i kol. 2—16 äro dödsrisker i promille, jfr förklaringarna å sid. 33.] 
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Tab. III. (Forts.) Observerade dödsrisker, åren 1891—1900. 
[Siffrorna i kol. 2—16 äro dödsrisker i promille, jfr förklaringarna å sid. 33.] 
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Tab. IV. Delvis utjämnade dödsrisker, åren 1891—1900.1) 
[Siffrorna i kol. 2—16 äro dödsrisker i promille; jfr förklaringarna å sid. 33.] 
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Tab. IV. (Forts.) Delvis utjämnade dödsrisker, åren 1891—1900. 1) 
[Siffrorna i kol. 2—16 äro dödsrisker i promille; jfr förklaringarna å sid. 33.] 
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Tab. V. Kvarlefvande af 100,000 lefvande födde enligt dödlighetsförhållandena under åren 
1891-1900. 

[Uträkningarna grundade på de delvis utjämnade dödsriskerna sid. 12—13; jfr vidare förklaring å sid. 33.] 
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Tab. V. (Forts.) Kvarlefvande af 100,000 lefvande födde enligt dödlighetsförhållandena under 
åren 1891-1900. 

[Uträkningarna grundade på de delvis utjämnade dödsriskerna sid. 12—13; jfr vidare förklaring å sid. 33.] 
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Tab. VI. Successivt aflidne af 100,000 lefvande födde enligt dödlighetsförhållandena under 
åren 1891-1900. 

[Uträkningarna grundade på de delvis utjämnade dödsriskerna sid. 12—13; jfr vidare förklaring å sid. 33.] 
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Tab. VI. (Forts.) Successivt aflidne af 100,000 lefvande födde enligt dödlighetsförhållandena 
under åren 1891—1900. 

[Uträkningarna grundade på de delvis utjämnade dödsriskerna sid. 12—13; jfr vidare förklaring å sid. 33.] 
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Tab. VII. Genomlefda år af 100,000 lefvande födde enligt dödlighetsförhållandena under åren 
1891-1900. 

[Uträkningarna grundade på de delvis utjämnade dödsriskerna sid. 12—13; jfr vidare förklaring å sid. 33.] 
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Tab. VII. (Forts.) Genomlefda år af 100,000 lefvande födde enligt dödlighetsförhållandena under åren 
1891—1900. 

[Uträkningarna grundade på de delvis utjämnade dödsriskerna sid. 12—13; jfr vidare förklaring å sid. 33.] 
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Tab. VIII. År att genomlefva af 100,000 lefvande födde enligt dödlighetsförhållandena under åren 
1891—1900. 

[Uträkningarna grundade på de delvis utjämnade dödsriskerna sid. 12—13; jfr vidare förklaring å sid. 33.] 
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Tab. VIII. (Forts.) År att genomlefva af 100,000 lefvande födde enligt dödlighetsförhållandena under 
åren 1891—1900. 

[Uträkningarna grundade på de delvis utjämnade dödsriskerna sid. 12—13; jfr vidare förklaring å sid. 33] 
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Tab. IX. Återstående medellifslängden, i år, enligt dödlighetsförhållandena under åren 
1891-1900. 

[Uträkningarna grundade på de delvis utjämnade dödsriskerna sid. 12—13; jfr vidare förklaring å sid. 33.] 
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Tab. IX. (Forts.) Återstående medellifslängden, i år, enligt dödlighetsförhållandena under åren 
1891-1900. 

[Uträkningarna grundade på de delvis utjämnade dödsriskerna sid. 12—13; jfr vidare förklaring å sid. 33.] 
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Tab. X. Sannolika återstående lifslängden, i år, enligt dödlighetsförhållandena under åren 
1891—1900. 

[Uträkningarna grundade på de delvis utjämnade dödsriskerna sid. 12—13; jfr vidare förklaring å sid. 33.] 
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Tab. XI. Observerade dödsrisker för olika civilstånd och för hela riket åren 1891—1900. 
[Siffrorna i kol. 2—10 äro dödsrisker i promille; jfr förklaringen å sid. 33.] 
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Tab. XII. Observerade dödsrisker för olika civilstånd åren 1891—1900. Landsbygden och 
städerna. 

[Siffrorna i kol. 2—19 äro dödsrisker i promille; jfr förklaringen å sid. 33.] 
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Tab. XII. (Forts.) Observerade dödsrisker för olika civilstånd åren 1891—1900. Landsbygden 
och städerna. 

[Siffrorna i kol. 2—19 äro dödsrisker i promille; jfr förklaringen å sid. 33.] 
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Tab. XIII. Utjämnade dödsrisker för olika civilstånd åren 1891—1900. Hela riket. 
[Siffrorna i kol. 2—10 äro dödsrisker i promille; jfr förklaringen å sid. 33.] 
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Tab. XIV. Utjämnade dödsrisker för olika civilstånd åren 1891—1900. Landsbygden och 
städerna. 

[Siffrorna i kol. 2—19 äro dödsrisker i promille; jfr förklaringen å sid. 33.] 
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Tab. XIV. (Forts.) Utjämnade dödsrisker för olika civilstånd åren 1891—1900. Landsbygden och 
städerna. 

[Siffrorna i kol. 2—19 äro dödsrisker i promille; jfr förklaringen å sid. 33.] 
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Tab. XV. Kvarlefvande af 100,000 15-åringar inom olika civilstånd enligt dödlighetsförhål-
landena under åren 1891—1900. Hela riket. 
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Tab. XVI. Återstående medellifslängd inom olika civilstånd enligt dödlighetsförhållandena 
under åren 1891—1900. Hela riket. 
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Förklaring öfver tab. III—XVI. 

T a b . I I I och IV. 

Kol. 1. (Ålder.) Uppnådda lefnadsår [ = A]. 
Kol. 2—16. Dödsriskerna, %o (tab. I I I : observerade; tab. IV: utjämnade). San-

nolikheten, uttryckt i 1,000-delar, för en person vid A års ålder att 
dö inom ett år. 

Tab. V. 

Kol. 1. (Ålder.) Uppnådda lefnadsår [ = A]. 
Kol. 2—16. (Kvarlefvande.) Antalet af dem, som bland 100,000 lefvande födde 

upphinna åldern A [= B]. 

Tab. VI. 

Kol. 1. (Ålder.) Uppnådda lefnadsår [ = A]. 
Kol. 2—16. (Successivt aflidne.) Antalet af dem, som bland B A-åringar dö 

inom loppet af ett år, d. v. s. innan de uppnått A + 1 år. 

Tab. VII. 

Kol. 1. (Ålder.) Uppnådda lefnadsår [= A]. 
Kol. 2—16. (Genomlefda år.) Antalet år, som sammanlagdt genomlefvats af 

100,000 lefvande födde intill åldern A. 

T a b . VIII. 

Kol. 1. (Ålder.) Uppnådda lefnadsår [ = A]. 
Kol. 2—16. (År att genomlefva.) Antalet år som återstå att tillsammans genom-

lefva för B A-åringar. 

Tab. IX. 

Kol. 1. (Ålder.) Uppnådda lefnadsår [ = A]. 
Kol. 2—16. (Återstående medellifslängden.) Antalet år, som återstå att genom-

lefva för hvar och en A-åring, eller kvoten, som fås då kol. 2—16 i 
tab. VIII divideras med motsvarande kolumner i tab. V. 

Tab. X. 

Kol. 1. (Ålder.) Uppnådda lefnadsår [ = A]. 
Kol. 2—10. (Sannolika återstående lifslängden.) Det antal år, efter hvilkas för-

lopp A-åringarnas antal blir genom döden förminskadt till hälften, hvar-
vid således den tidpunkt är uppnådd, då sannolikheten för A-åringen att 
kvarlefva eller att vara afliden är densamma. 

T a b . X I - X I I . 

Tab. XI och XII innehålla för hvarje särskildt civilstånd, tab. XI beträffande hela 
riket och tab. XII beträffande landsbygden och städerna, samma beräk-
ningar sorn för motsvarande områden, men för alla civilstånd tillsamman-
tagna, finnas i tab. III. Kol. 2 i tab. XI motsvarar kol. 2 i tab. III, 
kol. 3 och 4 i tab. XI resp. kol. 7 och 8 i tab. III ; kol. 2, 3 och 4 i 
tab. XII motsvarar resp. kol. 3, 9 och 10 i tab. III; kol. 11, 12 och 13 
i tab. XII resp. kol. 4, 11 och 12 i tab. III. 

T a b . X I I I och XIV 

innehålla, för hvarje särskildt civilstånd, tab. XIII beträffande hela riket och tab. 
XIV beträffande landsbygden och städerna, samma beräkningar som för 
motsvarande områden finnas i tab. IV. 

Tab. XV. 

Kol. 1. (Ålder.) Uppnådda lefnadsår [ = A]. 
Kol. 2—9. (Kvarlefvande.) Antalet af dem, som bland 100,000 15-åringar inom 

olika civilstånd upphinna åldern A. [För åldrarna 0—15 år: antalet af 
dem, som bland 100,000 lefvande födde upphinna åldern A.] 

T a b . X V I 

innehåller för hvarje särskildt civilstånd, i hela riket, samma beräkningar som finnas 
i tab. IX. 

Exempel huru tabellerna böra läsas och uppfattas. 

Om man väljer talen för hela riket och för båda könen gemensamt, så upp-
lysa tabellerna: 
att af 1,000 nyfödda barn aflida inom första lefnadsåret 101.71 (tab. III, kol. 2), 

eller med andra ord att sannolikheten för ett nyfödt barn att dö före upp-
nådd ett års ålder utgör 101.71 tusendelar, eller 0.10171, hvadan således sanno-
likheten att öfverlefva samma år uppgår till 0.89829; 

att af 1,000 personer vid 5 års ålder aflida inom ett år, alltså före 6 års ålder: 
8.00; 

att af 100,000 lefvande födde aflida under första lefnadsåret 10,171, under andra 
lefnadsåret ytterligare 2,592 o. s. v. (tab. VI); 

att af dessa 100,000 finnas vid 63 års ålder ännu 50,803, eller något flere än 
hälften, kvar i lifvet (tab. V); 

att dessa 100,000, hvilka vid födelsestunden kunna sägas hafva genomlefvat 0 år 
(tab. VII) i följd af den för samtliga lefnadsåldrar gällande dödlighetsordnin-
gen hafva att gemensamt genomlefva 5,229,513 år (tab. VIII) intill den stund, 
då den sist kvarlefvande aflider; 

att om dessa 5,229,513 år tänkas lika fördelade mellan de 100,000 lefvande födda 
barnen, i medeltal på dem falla 52.29513 eller afrundadt 52.30 år, hvilka 
alltså utgöra den återstående medellifslängden (tab. IX) från födelsen räknadt; 

att efter förloppet af 63.64 år endast hälften af dem som födas finnes kvar i lifvet, 
hvadan alltså den sannolika återstående lifslängden, från födelsen räknadt, 
utgör för hvar och en af dessa 63.64 år (tab. X). 
Om man i tabellerna utväljer den rad, som motsvarar åldersåret 50, så upp-
lyses för båda könen och hela riket gemensamt: 

att sannolikheten för en 50-årig person att dö under loppet af 51:sta lefnadsåret 
utgör 0.01127 (tab. III eller IV) och således sannolikheten att få fylla 51 år 
0.98873; 

att af 100,000 lefvande födde uppnå i enlighet med gällande dödlighetslagar 62,546 
(tab. V) åldern 50 år, hvadan alltså 37,454 dessförinnan dö; 

att under loppet af det 51:sta lefnadsåret (50—51) bland nyssnämnda 62,546 fem-
tioåringar aflida 705 (tab. VI); 

att af 100,000 lefvande födde hafva, sedan 50 år gått förbi, de då kvarlefvande 
jämte de dessförinnan aflidna tillsammans genomlefvat 3,772,811 år (tab. VII); 

att de 62,546 personer, som af 100,000 lefvande födde, såsom nysa nämndes, 
uppnå 50 års ålder, hafva i utsikt att tillsammans ytterligare genomlefva 
1,456,702 år (tab. VIII); 

att dessa 1,456,702 år, om de lika fördelas på de 62,546 femtioåringarna, gifva 
för hvarje person vid 50 års ålder en återstående medellifslängd af 23.29 år 
(tab. IX); samt 

att de, som fylla 50 år, hafva lika stor sannolikhet för sig att ännu få lefva 24.37 
år (tab. X), som att dö dessförinnan. 

5 




	Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XLII: 4. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1900. Fjärde afdelningen: Befolkningsrörelsen i Sverige åren 1891-1900. Bihang. Dödlighets- och livslängdstabeller förårtiondet 1891-1900
	Inledning
	A. Befolkningsstatistik. Ny följd. XLII: 4. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1900. Fjärde afdelningen: Befolkningsrörelsen i Sverige åren 1891-1900. Bihang. Dödlighets- och livslängdstabeller förårtiondet 1891-1900
	Innehållsförteckning
	Text
	Inledning
	Beräkningen af dödsriskerna
	Tab. A. Återstående medellifslängd, uträknad på grundval såvälaf endast delvis utjämnade som af starkare utjämnade dödsrisker

	Öfriga uträkningar
	Tab. B. Dödsriskerna för mankön och för kvinnkön, åren1816—1900

	Dödlighets- och lifslängdstabellernas allmänna resultat
	Tab. C. Medelåldern för de i de båda första lefnadsåren aflidna


	Tabeller
	Tab. I. Medelfolkmängden efter kön, ålder och civilstånd, åren1891—1900
	Tab. II. Antal döde fördelade efter kön, ålder och civilstånd, iettårsgrupper, åren 1891—1900
	Tab. III. Observerade dödsrisker, åren 1891—1900
	Tab. IV. Delvis utjämnade dödsrisker, åren 1891—1900
	Tab. V. Kvarlefvande af 100,000 lefvande födda enligt dödlighetsförhållandenaunder åren 1891—1900
	Tab. VI. Successivt aflidna af 100,000 lefvande födda enligt dödlighetsförhållandenaunder åren 1891—1900
	Tab. VII. Genomlefda år af 100,000 lefvande födda enligt dödlighetsförhållandenaunder åren 1891-1900
	Tab. VIII. År att genomlefva af 100,000 lefvande födda enligt dödlighetsförhållandenaunder åren 1891—1900
	Tab. IX. Återstående medellifslängden, i år, enligt dödlighetsförhållandenaunder åren 1891—1900
	Tab. X. Sannolika återstående livslängden, i år, enligt dödlighetsförhållandenaunder åren 1891—1900
	Tab. XI. Observerade dödsrisker för olika civilstånd och för helariket åren 1891—1900
	Tab. XII. Observerade dödsrisker för olika civilstånd åren 1891—1900. Landsbygden och städerna
	Tab. XIII. Utjämnade dödsrisker för olika civilstånd åren 1891—1900. Hela riket
	Tab. XIV. Utjämnade dödsrisker för olika civilstånd åren 1891—1900. Landsbygden och städerna
	Tab. XV. Kvarlefvande af 100,000 15-åringar inom olika civilståndenligt dödlighetsförhållandena under åren 1891—1900.Hela riket
	Tab. XVI. Återstående medellifslängd inom olika civilstånd enligtdödlighetsförhållandena under åren 1891—1900. Helariket


	Table des matières
	Texte
	Introduction
	Méthode appliquée au calcul de la probabilité de mourir
	Tabl. A. Vie moyenne, d'après deux différents calculs: A.la série des nombres bruts n'ayant subi qu'un ajustementpartiel (= Tabl. IX); B. la série des nombres bruts étantajustée plus fortement

	D'autres calculs
	Tabl. B. Quotients de mortalité, en 1816—1900

	Discussion des résultats des calculs
	Tabl. C. Age moyen des enfants décédés avant 2 ans


	Tableaux
	Tabl. I. Population moyenne par sexe, par âge et par état civilen 1891—1900
	Tabl. II. Décès par sexe, par âge et par état civil, en 1891—1900
	Tabl. III. Probabilité de mourir, par sexe et par âge, en 1891—1900.Quotients de mortalité observés
	Tabl. IV. Id. Quotients de mortalité (partiellement) ajustés
	Tabl. V. Survivants à chaque âge sur 100,000 nés vivants, selonles quotients de mortalité en 1891—1900
	Tabl. VI. Décès survenus successivement, sur 100,000 nés vivants,en 1891—1900
	Tabl. VII. La somme des années qu'auront vécues, à l'âge A(col. 1), 100,000 nés vivants
	Tabl. VIII. La somme des années qu'auront encore à vivre, de100,000 nés vivants, ceux qui ont accompli l'âge A(col. 1). Selon les quotients de mortalité en 1891—1900
	Tabl. IX. Espérance de vie (vie moyenne), à chaque âge, en1891-1900
	Tabl. X. Vie probable, à chaque âge, en 1891—1900
	Tabl. XI. Quotients de mortalité observés, suivant l'état civil etl'âge, en 1891—1900, pour le royaume entier
	Tabl. XII. Id. pour la campagne et pour les villes
	Tabl. XIII. Quotients de mortalité ajustés, suivant l'état civil etl'âge, en 1891—1900, pour le royaume entier
	Tabl. XIV. Id. pour la campagne et pour les villes
	Tabl. XV. Survivants de 100,000 personnes de quinze ans, à chaqueâge et dans chaque état civil, selon les quotients demortalité en 1891—1900
	Tabl. XVI. Espérance de vie (vie moyenne) à chaque âge et danschaque état civil, en 1891—1900


	Förklaring öfver tab. III—XVI




