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Befolkningsstatistiken 
 

Folkmängden 

Äldre befolkningsstatistik utgavs för åren 1816-1850 i Tabellkommissionens berättelser 

för varje femårsperiod och för åren 1851-1910 i Bidrag till Sveriges officiella statistik, A, 

Befolkningsstatistik. 

Befolkningsstatistiken utgavs för åren 1911-1960 i Befolkningsrörelsen, för åren 

1961-1966 i Folkmängdens förändringar, för åren i 1967-1990 i Befolkningsförändringar 

19xx del 3 och från och med året 1991 i Befolkningsstatistik del 4. Samtliga utgivna i 

serien Sveriges officiella statistik. 

 

Befolkningsförändringar 

De äldsta publicerade uppgifterna om födda och döda i kommuner och församlingar finns 

i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik, där uppgifter 

lämnas för femårsperioderna 1851-1855 och 1856-1860 samt därefter för tioårsperioder 

till och med 1891-1900. 

För de därefter följande fem tioårsperioderna finns motsvarande uppgifter i 

Befolkningsrörelsen, översikt för åren 19xx-19yy. Den sista tioårsöversikten publiceras i 

Befolkningsförändringar 1961-1970. 

För åren 1911-1957 finns inga församlingsuppgifter och inga andra kommunuppgifter 

än för städerna. De publicerades i Befolkningsrörelsen och avsåg födda, döda och 

flyttningar. Från och med 1958 publiceras uppgifter för alla kommuner och även dessa 

uppgifter avser födda, döda och flyttningar och återfinns för åren 1958-1961 i 

Folkmängden inom administrativa områden. För åren 1962-1966 finns motsvarande 

uppgifter i serien Statistiska meddelanden (SM), nämligen i B 1963:6, B 1964:9, B 

1965:5, och i Be 1967:7. För församlingar, kommunblock och A-regioner finns uppgifter 

endast för 1966 och dessa redovisas för församlingar i Be 1967:7 samt för kommunblock 

och A-regioner i Be 1967:12. Från och med 1967 till och med 1972 har uppgifterna 

sammanförts i Befolkningsförändringar del 1. Dessa uppgifter baseras på de summariska 

folkmängdsredogörelserna. Från och med 1973 grundas uppgifterna i 

Befolkningsförändringar del 1 på aviseringar till RTB. Mellan 1991 och 1996 publiceras 

uppgifterna i Befolkningsstatistik del 1 och från 1997 i Befolkningsstatistik del 1-2. 
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Résumé. 

Depuis longtemps, le Bureau central de statistique de Suède a publié annuellement un rapport 
détaillé sur le mouvement de la population du royaume. Jusqu'à l'année 1910, inclus., ces rapports 
formaient part de la série Matériaux pour la statistique officielle de la Suède (»Bidrag till Sveriges 
officiella statistik», in — 4°). Dès 1911, les rapports analogues paraissent dans la nouvelle série 
Statistique officielle de la Suède (»Sveriges officiella statiBtik», in — 8°). Le présent volume, apparte
nant à cette série, donne un aperçu rétrospectif sur la période décennale de 1921—1930; il est dono fondé 
sur les données déjà publiées dans les rapports annuels de la même série. 

En général, les nombres absolus se trouvent dans les tableaux annexés, et les nombres relatifs dans 
les tableaux insérés dans le texte. 

La population de la Suède, à la fin de l'année 1920, était de 5 904 489; en 1930, elle avait atteint 
le chiffre de 6 142 191. L'accroissement a donc été de 237 702, ou 4.03 %. La population urbaine, for
mant 29-5 % de la population totale en 1920, a atteint, en 1930, la proportion 32"S % du total. Si 
l'on compte la population non seulement dans les villes administratives, mais encore dans les bourgs 
et les agglomérations dites »municipalsamhällen» et dans les autres agglomérations de population à la 
campagne, on aura un nombre d'habitants de 2 977 690, ou 48 "5 % de la population du payB. 

La nuptialité, ou le rapport du nombre des nouveaux mariages contractés au chiffre de la population 
totale, a été de 6"49 %0 annuellement: chiffre certainement bas, mais pourtant un pe J plus élevé 
que celui de la décade 1911—1920. Le taux de natalité a fléchi de 22'11 °/00 annuellement en 1911—1920 
à 17'51 "/a, en 1921—1930. La dépression de la natalité en Suède est due à deux causes spéciales: l:o 
depuis longtemps, la nuptialité est assez faible; 2:o pendant les dernières décades la fécondité matri
moniale a décliné. Le tableau O (pag. 41*) montre que l'affaiblissement de la fécondité apparaît surtout 
dans les âges supérieurs, tandis que parmi les jeunes femmes la fécondité est presque la même qu'au
paravant. 

Le taux de mortalité, lequel, dans la période décennale de 1911—1920, était de 14.29 pour mille an
nuellement, a baissé, en 1921—1930, à 12'07 °/00. La mortalité a diminué dans IOUS les âges (voir 
tabl. Å, pag. 67*). Pour les détails voir aussi les Tables de mortalité et de survie (»Dödlighets- och 
livslängdstabeller för årtiondet 1921—1930») qui sont déjà publiées dans la même série de statistique. 

Le nombre des émigrés monte à 128 645, celui des immigrés à 62 201. 



Redogörelserna för de allmänna folkräkningarna i riket, vilka avse befolk-
ningstillståndet vid slutet av ett årtionde, har statistiska centralbyrån plägat 
fullständiga genom en redogörelse för folkmängdens förändringar under den 
tid, som förflutit sedan närmast föregående räkning. Även i sammanhang 
med 1930 års folkräkning har en dylik översikt utarbetats för årtiondet 1921 
—1930 och utgives härmed som en berättelse för sig. Dödlighets- och livs
längdstabellerna för årtiondet ha, liksom vid närmast föregående folkräkning, 
utbrutits till en självständig publikation, vilken utkom av trycket i december 
1936. 

Den följande framställningen är fördelad i de sedvanliga kapitlen för be
folkningsrörelsens behandling, eller folkmängd och folkökning samt befolk
ningsrörelsens olika faktorer, särskilt giftermål, födelser, dödsfall, dödsorsa
ker och omflyttning, varvid i och för jämförelse även medtagits viktigare data 
för äldre tider. Liksom i motsvarande översikt för åren 1911—1920 har 
centralbyrån även denna gång ansett sig böra begränsa redovisningen av folk
mängdens förändringar till endast de större områdena, nämligen riket, lands
bygden, städerna och länen. Förutom av kostnadsskäl har denna inskränk
ning betingats av angelägenheten att undvika dubbelredovisning, vilket eljest 
skulle ha blivit följden, då vid Statistiska Institutionen i Lund tabeller nu
mera upprättas och offentliggöras rörande befolkningsrörelsen inom mindre 
områden såsom härader och bygder.1) 

I. F o l k m ä n g d o c h f o l k ö k n i n g . 

Folkmängden och dess tillväxt under vart och ett av åren 1921—1930 för 
riket i dess helhet, landsbygd och städer finnas angivna i tab. 1, medan tab. 
2 meddelar folkmängden likaledes för varje år i länen och tab. 3 i de större 
och medelstora städerna. 

Beräkningarna av medelfolkmängden ha inom statistiska centralbyrån vanli
gen utförts sålunda, att medelfolkmängden för ett år sättes = aritmetiska 
mediet av folkmängden vid årets slut och folkmängden vid nästföregående års 
slut. Medelfolkmängden för ett årtionde blir då tiondelen av summan av de 
tio årens medelfolkmängdssiffror. Vid beräkning av medelfolkmängden å 
landsbygd och i stad, ävensom för de särskilda länen och städerna, bör emel-

l) S. D. Wicksell. Befolkningsrörelsen i Sveriges härader, tingslag och städer 1911—1925 samt i 
Sveriges bygder 1901—1925. Malmö 1934. — S. D. Wicksell och C.-E. Quensel. Undersökning av de 
demografiska elementen i deras regionala variationer och sammanhang. Stat. offentl. utredn. 1938: 24. 
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lertid hänsyn tagas till nytillkomna städer samt överflyttningar från en kom
mun till en annan. Som dylika förändringar vanligen inträda vid början av 
ett kalenderår, beräknas medelfolkmängden i detta fall bäst såsom aritme
tiska mediet av folkmängden vid årets början och vid dess slut. I tab. 1, 4 
och 5 är medelfolkmängden å rikets landsbygd och i dess städer samt i de 
särskilda länen och städerna beräknad enligt denna metod. 

Medelfolkmängden efter kön, ålder och civilstånd inom hela riket, dess 
landsbygd och städer för tioårsperioden 1921—1930 har centralbyrån tidigare 
offentliggjort i »Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet 1921—1930» 
men finnes därjämte återgiven i tab. 6 i föreliggande berättelse. Rörande det 
tillvägagångssätt, som därvid kommit till användning, hänvisas till berättel
sen angående dödlighets- och livslängdstabellerna. För de särskilda länen 
och städerna ha ävenledes medelfolkmängdsberäkningar, som likväl med ute
slutande av civilståndet inskränka sig till en fördelning efter kön och ålder, 
blivit gjorda. Den härvid använda beräkningsmetoden finnes återgiven i ti
digare berättelser. Till följd av att approximeringar härvid måst företagas, 
främst med hänsyn till bristande kännedom om hur den numera mycket om
fattande inrikes omflyttningen fördelar sig efter ålder, äro likväl dessa me-
delfolksmängdsberäkningar behäftade med en viss osäkerhet. 

Rikets folkmängd, som vid 1920 års folkräkning befanns utgöra 5 904 489, 
hade vid slutet av år 1930 vuxit till 6 142 191 eller med 237 702. Årliga 
folkökningen har således i genomsnitt utgjort 23 770, motsvarande 393 pro
mille av medelfolkmängden, vilket sistnämnda tal är det lägsta iakttagna 
sedan 1801—1810. Motsvarande ökning under årtiondet 1911—1920 var 6'6f> 
promille, men denna torde siffermässigt sett vara c:a 1j2 promille för hög, 
beroende på en skenbar folkmängdstillväxt på grund av ändrade flyttnings
bestämmelser. Av liknande formella skäl, i detta fall gällande ändrade be
stämmelser rörande avförandet av obefintliga, är promilletalet för 1921—1930 
något fastän obetydligt för lågt. I tab. A lämnas i absoluta och relativa 
tal uppgifter om folkmängdstillväxten från årtionde till årtionde ända se
dan år 1750. 

Under 1700-talets senare hälft utgjorde den årliga folkmängdstillväxten 
549 %o, under 1800-talets förra hälft 8'14 °/oo och under dess senare hälft 
7-62 %o samt under 1900-talets tre första decennier 5'89 %o. 

I detta sammanhang må omnämnas, a t t folkmängden inom Sveriges nuva
rande område under hela perioden 1751—1930 ökat från 1780 678 till 
6 142 191 eller med över 4 1/3 mill, människor. Vid den svenska befolknings-
statistikens begynnelse uppgick folkmängden alltså blott till 29 % av vad 
den nu är. — Räknat från år 1751 befanns folkmängden fördubblad år 1854, 
således efter 103 år. Folkmängden år 1930 är dubbelt så stor som den av 
år 1836; den sista fördubblingen har alltså krävt en tid av 94 år. 

En översikt över befolkningens förändringar under tiden 1751—1930 fin
nes meddelad i tab. A. Nativitetens starka tillbakagång under de sista de
cennierna av denna period kommer till synes vid jämförelse mellan födelse-
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Tab. A. Folkmängdens förändringar i hela riket, åren 1751—1930.1) 

l) Folkmängden för äldre tider är här upptagen i enlighet med beräkningarna av G. Sundbärg i Statistisk tidskrift, häftet 129. Immigranternas 
antal är känt från och med 1875 och för åren 1871—74 upptaget på grund av uppskattning. För åren 1851—70 ingår därför hela (den uppgivna) 
utvandringen i kol. för »Nettoutvandringen». I kol. för »Annan vinst eller förlust» ingår även till och från boken över obefintliga överförda personer. 
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talens storlek: 258 %o under perioden 1901—1910, 221 %>o under 1911—1920 
och 175 %o under 1921—1930. Dödstalet har också sjunkit men icke i sam
ma grad, såsom jämförelsetalen 14-9 %o, 143 %o och 12 l °/oo utvisa, vilket 
har till följd att den naturliga folkökningen, d. v. s. skillnaden mellan födda 
och döda, starkt avtagit och för de tre nyssnämnda decennierna visar följande 
fallande serie (överskottet av födda därvid bestämt i årligt medeltal per 
1 000 av medelfolkmängden): 109, 78 och 54 °/o0- Förändringarna i absoluta 
antalet födda och döda betingas emellertid till en del av de förskjutningar 
i själva befolkningsmassans sammansättning, framför allt efter ålder, som 
är en naturlig följd av födelsekullarnas storlek, och dels av förändringar av 
fruktsamheten och dödligheten i egentlig mening. De allmänna födelse- och 
dödstalen och därmed också överskottstalen förmå endast giva ett ofullstän
digt uttryck för innebörden av dessa förändringar, eftersom de uträknas i 
förhållande till folkmängden i dess helhet. At t födelseöverskottet är så stort 
som ovan kommer till synes, kan till väsentlig del tillskrivas gångna tiders 
gynnsammare nativitetsförhållanden, varigenom befolkningen i mellanåldrar-
na är förhållandevis stor. Efter hand som denna befolkning når upp till de 
högsta åldrarna, kommer dödstalet att stiga utan att detta innebär någon 
försämring av dödlighetsförhållandena, samtidigt som födelsetalet, därest 
icke utvecklingen av fruktsamheten ändrar riktning, kommer att sjunka, vari
genom folkökningen förbytes i folkminskning. 

För at t åskådliggöra förhållandet mellan den nutida fruktsamheten och 
dödligheten, i vilket avseende födelse-, döds- och överskottstalen endast för
må återgiva utvecklingen i stora drag, har centralbyrån i sin årliga berättelse 
över befolkningsrörelsen brukat verkställa en beräkning av det s. k. nettore-
produktionstalet. Talet bygger på den tankegången, att för att befolkningens 
antal icke skall gå tillbaka, måste kvinnornas antal upprätthållas. Det an
tal kvinnor, som uppnår de fruktsamma åldrarna, måste m. a. o. föda så 
många döttrar, at t antalet kvinnor i de fruktsamma åldrarna icke minskas. 
I vad mån denna förutsättning under rådande fruktsamhets- och dödlighets-
förhållanden är för handen, avser nettoreproduktionstalet att lämna ett mått 
på. När talet understiger 1, innebär detta, att fruktsamheten är för låg för 
at1 befolkningens antal skall kunna upprätthållas. Såsom framgår av sam
manställningen härnedan, där de ur de årliga berättelserna hämtade netto-
reproduktionstalen för åren 1925—1930 finnas meddelade, var under dessa 
år reproduktionen otillräcklig. Talen bygga på fruktsamheten under resp. år 
och dödligheten enligt dödlighets- och livslängdstabellerna för åren 1921— 
1925. 

Emot 1 000 kvinnor i den äldre generationen svara efter förhållandena om
kring år 1930 endast något över 800 i nästa generation. Nettoreproduktions
talet ger en bild av utvecklingen, medan överskottstalet visar läget vid ett 
bestämt tidsmoment. 
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Omräknar man de allmänna födelse- och dödstalen med hänsyn tagen till 
rådande fruktsamhets- och dödlighetsförhållanden, förbytes också överskotts-
talet i ett underskottstal. Utgår man från ålderssammansättningen i en sta
tionär befolkning och därvid för enkelhetens skull med hänsyn till ovan
stående beräkningar rörande nettoreproduktionen väljer den, som framgår ur 
dödlighetsförhållandena under perioden 1921—1925, erhåller man det korri
gerade dödstalet för kvinnorna såsom inverterade värdet av medellivslängden 

för dessa, d. v. s. p^^T = 15'9 %o. Med användande av nettoreproduktions-

talet för år 1930 såsom mått på fruktsamheten blir på motsvarande grunder 
Agog . \ 000 

det korrigerade födelsetalet för kvinnorna = r^ci7.~"~ eller 13'2 %o, vilket 

innebär ett underskott av födda uppgående till 27 °/oo. Då åldersfördelningen 
emellertid är annorlunda än i den stationära befolkningen, förekom i stället 
åi 1930 ett överskatt av födda, utgörande 3'66 %o (tab. A ) . 

Nettoutvandringen utgjorde under årtiondet 1921—1930 i årligt medeltal 
1'10 °/oo och är något större än under närmast föregående decennium, vilket i 
huvudsak kan återföras till en förhållandevis stark utvandring under år 1923. 
Vid jämförelse med äldre tider utövar den utrikes omflyttningen numera icke 
något större inflytande å folkmängdstillväxtens storlek. 

Vid jämförelse med våra grannländer har Sverige under senare tid haft 
den minsta folkmängdstillväxten, såsom framgår av efterföljande tablå, som 
anger den genomsnittliga årliga tillväxten i %. 

För bedömandet av en mångfald frågor är det av vikt att i den mån så 
låter sig göra söka erhålla kännedom om den framtida befolkningens stor
lek och sammansättning, särskilt efter ålder och kön, och dylika förutbe-
stämningar av befolkningen ha också under senare år i olika sammanhang 
företagits. Man kan säga, att dessa befolkningsprognoser till sin innebörd 
äro av två slag, dels en framskrivning av den samtida levande befolkningen 
på grundval av antaganden rörande dödlighetens och omflyttningens storlek, 
dels en förutsägelse rörande de kommande födelsekullarnas storlek på grund
val av antaganden, huvudsakligen rörande fruktsamhetens och giftermåls
frekvensens storlek. I förra fallet rör man sig på ganska fast mark, efter
som dödlighet och omflyttning äro faktorer, som, därest icke oförutsedda 
händelser inträffa, visa tämligen små växlingar. Vida vanskligare ställa sig 
beräkningarna av antalet födda, då frånsett de förändringar i dessas antal, 
som härröra från förskjutningar i befolkningens ålders-, köns- och civilstånds
sammansättning fruktsamheten är beroende av ett flertal faktorer såsom be
folkningens sammansättning efter yrke, socialklass, inkomst m. m. samt in
ställningen överhuvudtaget till nativitets frågan, i vilket avseende föränd-

2—3S4369 
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Tab. B. Befolkningsrörelsens tal1) 

1) Giftermålstal, födelsetal o. s. v. beteckna årliga antalet giftermål, födelser o. s. v. på 1 000 invånare av 
minskning, som beror på områdesregleringar. — 3) Den inrikes omflyttningen borde naturligtvis för hela riket 
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i 0/00, länsvis, åren 1891—1930. 

medelfolkmängden. — 2) I inrikes omflyttningatalet (för landsbygd och städer) ingår även den ökning eller 
vara = 0; att så ej i verkligheten är fallet, torde i huvudsak bero på sättet för registreringen. 



8* FOLKMÄNGD OCH FOLKÖKNING. 

Tab. C. Folkmängdens förändringar i de 

ringarna äro svåra att förutspå och överblicka. De huvudresultat, till vilka 
dessa befolkningsprognoser leda, innebära en efter hand inträdande folkminsk
ning; för närmare uppgifter angående prognosernas innebörd hänvisas till den 
härutinnan utkomna litteraturen8). 

Storleksförhållandet mellan landsbygdens och städernas befolkning känne
tecknas av att den sistnämnda upptager en ständigt växande andel av rikets 
folkmängd. Belysande i detta avseende är, att städernas befolkning vuxit 
från 1 367 600 vid 1910 års slut till 1 743 111 vid 1920 års slut och 1 995 875 
vid 1930 års slut, motsvarande resp. 248, 295 och 325 % av hela landets be
folkning. Den starka tillväxten beror främst på, dels tillkomsten av nya stä
der, dels utvidgningen av redan befintliga sådana, dels dessutom den inrikes 

1) Härmed avses städer med minst 12 000 invånare (i medelfolkmängd åren 1921—1930). — 2) In-
4) Av samtliga födda. — 5) Av levande födda, — 6) Talen avse åren 1922—1930. — 7) Talen avse åren 
1926). — 1928 års pensionsförsäkringskommitté och organisationssakkunniga, Statens offentl. utr. 
årtiondena, Statens offentl. utredn. 1938: 24. 
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större städerna, åren 1901-1980.1) 

omflyttningen. Vid sidan av denna ökning av de officiella städernas befolk
ning är därjämte den befolkning, som å administrativa landsbygden är bosatt 
i tätorter av stadsliknande natur såsom köpingar, municipalsamhällen och 
agglomererade områden av annat slag stadd i ständig tillväxt. I avseende på 
dessa förhållanden hänvisas till första delen av redogörelsen för 1930 års 
folkräkning. 

Huru befolkningsrörelsens faktorer under olika tider gjort sig gällande 
i de särskilda länen, framgår av tab. B och D. 

Angående folkökningen under årtiondet i de särskilda större och medel
stora städerna hänvisas för absoluta tal till tab. 3 och 4 samt för relativa tal till 
tab. C. ökningen eller minskningen av folkmängden inom de särskilda kom-

räknat folkökning genom områdesregleringar (se not till tab. 3). — 3) Av samtliga levande födda. — 
1916—1930. — 8) Wicksell, Sveriges framtida befolkning under olika förutsättningar (Ekon. Tidskr. 
1930: 15. — S. D. Wicksell och O.-E. Quensel, Prognoser över Sveriges folkmängd under de närmaste 
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Tab. D. Länets folkmängd i % av rikets. Födelse-, döds- och 

munerna framgår genom jämförelse mellan siffrorna i tab. 1 av folkräknings
berättelsens första del för åren 1920 och 1930. En närmare undersökning 
av talen bekräftar det kända förhållandet, att folkmängden å landsbygden 
huvudsakligen tillväxer endast inom sådana områden, som innesluta förstads
bildningar, industriorter, stationssamhällen och liknande, medan i de rena jord
bruksdistrikten folkmängden som regel visar tillbakagång. Över befolknings-
rörelsens olika faktorer inom kommunerna finnas i centralbyråns arkiv ma
nuskripttabeller tillgängliga. 

II. Giftermål. 

Antal giftermål. Från och med år 1911 har vid sidan av den sedvanliga räk
ningen av vigslarna efter lysningsorten, d. v. s. den kvinnliga kontrahentens 
kyrkobokföringsort, jämväl verkställts en fördelning av de vigda männen ef
ter deras hemort. Av besparingsskäl inställdes den sistnämnda bearbetningen 
för åren 1921—1923 men har därefter återupptagits. Fördelningen efter kvin
nans kyrkobokföringsort har sin grund i att lysningen äger rum i kvinnans 
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överskottstalen i förhållande till hela rikets, åren 1816—1930. 

hemförsamling och att lysningsförsamlingen är rätt inskrivningsort för vigseln. 
Fördelningen efter männens hemort har största intresset, då därmed samman-
ställes de vigda männens fördelning efter yrke. Till följd av nyssnämnda 
inskränkning i bearbetningen avser redovisningen i de tabeller, som angiva de 
vigda männens fördelning efter deras egen kyrkobokföringsort, nämligen ta
bellerna 13 och 16, endast en del av tioårsperioden eller åren 1924—1930. 
Beträffande redovisningen av giftermålen må i övrigt uppmärksammas, att 
denna gäller sådana giftermål, då i Sverige kyrkobokförd kvinna under år
tiondet ingått äktenskap. 

Hela antalet dylika giftermål har under här behandlade tioårsperiod (tab. 9) 
uppgått till 392 340, motsvarande årligen 6-49 på varje tusental av medelfolk
mängden. En jämförelse med äldre tider lämnas i tab. E. Det allmänna gif
termålstalet, eller årliga antalet ingångna äktenskap på varje tusental av 
medelfolkmängden i dess helhet, uppgick under senare hälften av 1700-talet 
till i medeltal 8-48, under förra hälften av 1800-talet till 7"88 samt under dess 
senare hälft till 658. Under vart och ett av 1800-talets fem sista och 1900-
talets tre första årtionden ha ifrågavarande tal utgjort i ordning 7'61, 6'54, 681, 
6-26, 5'94, 600, 626 och 649. Minimum kommer alltså på 1890-talet, men sedan 
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Tab. E. Relativa antalet ingångna och upplösta äktenskap samt de vigdas 
förutvarande civilstånd. 

dess har den allmänna tendensen varit stigande. Den ej obetydliga stegringen 
under sista tioårsperioden faller i stor utsträckning på dennas senare hälft, 
femårsperioden 1926—1930, för vilken giftermålstalet uppgick till 6-67 emot 
6-31 under åren 1921—1925. Det må emellertid anmärkas, att detta tal i hög 
grad påverkas av förskjutningar i själva befolkningsmassans sammansättning, 
framför allt sådana som röra fördelningen efter ålder och kön. En stegring 
av giftermålstalet motsvaras sålunda icke alltid, såsom påvisas i det följande, 
av en samtidig stegring i giftermålsfrekvensen. 

Fastän giftermålstalet i Sverige numera något ökats, ter det sig dock fort
farande ganska lågt, om det jämföres med andra länders, såsom framgår av 
följande översikt: 

») För åren 1751—1830 har ingen frånräkning kunnat ske för genom skilsmässa upplösta äktenskap. 
2) ;pöre år 1910 ingå här endast sådana äktenskapsskillnader, för vilka skiljebrev utfärdats. 
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Av de i översikten redovisade länderna stå endast Irland och Norge lägre på 
skalan än Sverige. 

Det allmänna giftermålstalet å landsbygden och i städerna samt inom vart 
och ett av rikets län under de fyra senaste årtiondena redovisas i tab. B och 
beträffande var och en av de större städerna i tab. C. Efter vanligheten har 
giftermålstalet varit betydligt högre i städerna än å landsbygden. Sålunda 
finner man, att å landsbygden årliga giftermålstalet under sista decenniet varit 
588 °/oo och i städerna 786 0/00. I jämförelse med motsvarande tal för när
mast föregående årtionde innebära båda dessa siffror ökning, vilken särskilt 
för städernas vidkommande är förhållandevis stor. Vad angår de särskilda 
länens landsbygd, visar Västerbottens (6-71 °/00) den högsta siffran, Hallands 
(5'46 °/oo) den lägsta. Bland de större städerna företer Stockholm den av
gjort största frekvensen (9-67 °/00) ; siffran för Göteborg är 8-25, för Malmö 
7'78 och för Norrköping 7'92 °/00. Beträffande giftermålstalets storlek inom 
resp. län i deras helhet kan iakttagas, att utom huvudstaden Malmöhus,. Göte
borgs oöh Bohus, Västerbottens och Norrbottens län redovisade högre tal än 
riksmedeltalet (6-49 °/00). Vid jämförelse med föregående årtionde har stegring 
ägt rum i 16 län jämte huvudstaden, medan i 6 län (Uppsala, Södermanlands, 
Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Jämtlands) minskning ägt rum och i 
2 (Gotlands och Skaraborgs) ingen förändring inträtt. 

En jämförelse mellan giftermålens antal och folkmängden i dess helhet har 
sitt berättigande ur synpunkten, att befolkningen är att betrakta såsom 
en organism, som under normala förhållanden giver möjlighet för bildan
det av ett visst antal äktenskap per år, vilket antal bör stå i en icke alltför 
varierande proportion till hela folkmängden. En mera direkt föreställning 
om själva frekvensen vinnes emellertid, om giftermålens antal jämföres endast 
med numerären av den äktenskapslediga befolkningen i medelåldern. I Sverige 
har denna jämförelse i fråga om dem, som inträtt i sitt första gifte, plägat ske 
med folkmängden av ogifta män i åldern 20—50 år och med ogifta kvinnor i 
åldern 20—45 år. Man finner, att männens giftermålsfrekvens, på detta sätt 
räknad, utgjorde i medeltal för senare hälften av 1700-talet 100 promille år
ligen, för förra hälften av 1800-talet 90 promille och för dess senare hälft 
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72 promille årligen. Beträffande de åtta senaste årtiondena utfaller jämförel
sen i detalj på följande sätt: 

Den stegring av giftermålsfrekvensen under de senaste årtiondena, varom 
de allmänna giftermålstalen synas bära vittne, förbytes, såsom framgår av 
ovanstående uppgifter, i sin motsats, när ett känsligare instrument användes 
för att mäta denna frekvens. Beträffande såväl män som kvinnor visar näm
ligen frekvenstalet gifta en fortgående minskning. Förklaringen till denna 
skenbara motsägelse är icke svår att finna. Stegringen i den äktenskapslediga 
befolkningens antal bar varit starkare än ökningen i antalet giftermål. För
hållandet i fråga framträder tydligt om talen härovan över medelfolkmängd 
och giftermål omräknas med siffrorna för årtiondet 1891—1900, från vilket 
allmänna giftermålstalet visar ökning, såsom utgångsläge. 

Antalet äktenskapslediga män har såsom synes starkt ökats, särskilt under 
decenniet 1921—1930, och stegringen i antalet vigda män har icke varit till
räcklig att kunna utjämna den förra ökningen, som står i samband med de all
männa förskjutningarna i befolkningens åldersfördelning, innebärande en kraf
tig anhopning av befolkningen i mellanåldrarna. För kvinnornas vidkommande 
har denna utveckling, såsom siffrorna utvisa, varit mindre framträdande, och 
frekvenstalet vigda kvinnor företer icke heller en så starkt fallande serie som 
motsvarande tal för männen. 

Även den inbördes ställningen mellan landsbygden och städerna i avseende 
på giftermålsfrekvensen blir delvis en annan, när frekvensen mätes på här 
angivet sätt i stället för genom allmänna giftermålstalet. För 1900-talets tre 
första decennier ter sig ställningen på följande sätt : 
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Beträffande mannen kvarstår städernas försteg framför landsbygden, när 
giftermålsfrekvensen mätes på det nya sättet, medan i fråga om kvinnorna 
läget så förskjutes, att landsbygden uppvisar avgjort högre frekvenstal än 
städerna. Det är det förhållandevis stora antalet ogifta kvinnor i städerna vid 
jämförelse med motsvarande antal å landsbygden, som ger anledning till a t t 
giftermålstalen och de andra talen skenbart motsäga varandra. 

De vigdas förutvarande civilstånd. Absoluta antalet giften under årtiondet 
1921—1930 med skillnad mellan civilstånd och äktenskapets nummer i ord
ningen, angives för hela riket och vart och ett av periodens år i tab. 9 samt 
länsvis för hela årtiondet i tab. 10. Tab. F meddelar i absoluta och relativa 
tal en sammanfattning av dessa tabeller. Därvid har skillnad gjorts mellan 
dem, som icke förut varit gifta och dem, vilkas tidigare äktenskap upplösts 
antingen genom död (änklingar, änkor) eller genom skilsmässa (frånskilda). 
För varje civilståndsgrupp av männen har vidare i absoluta och relativa tal 
fördelning ägt rum efter kvinnans civilstånd och likaledes för varje civilstånds
grupp av kvinnor efter mannens civilstånd. 

Den viktigaste av alla kombinationer eller den, då båda kontrahenterna äro 
ogifta, omfattar under årtiondet i fråga 901 °/0o, därav å landsbygden 915 °/oo 
och i städerna 878 °/00. Tab. F ger vidare vid handen, att änkemän och frånskil
da relativt taget oftare än ogifta män gifta sig med änkor och frånskilda, och 
likaså dessa sistnämnda proportionsvis oftare än ogifta kvinnor med förut gifta 
män. Ytterligare må påpekas at t 43 l % av änkorna ingingo äktenskap med 
person, som tidigare varit gift, men blott 18-9 % av änklingarna; bland de från
skilda kvinnorna ingingo 337 % äktenskap med förut gift man, bland de från
skilda männen däremot endast 18'4 % med förut gift kvinna. 

Av relativtalen i tab. F framgår vidare, a t t 77 °/00 av de manliga men blott 
36 °/oo av de kvinnliga kontrahenterna förut varit gifta. Den betydligt större 



16* Tab. F. De vigdas civilstånd samt dessa 1 kombination, i absoluta och relativa 
tal, åren 1921-1930. 
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andel städerna vid jämförelse med landsbygden visa i fråga om frånskilda, 
som ingått omgifte, torde ha sin grund i att antalet frånskilda är långt större i 
städerna än på landsbygden. 

En jämförelse med de fyra närmast föregående årtiondena beträffande den 
relativa fördelningen av äktenskapen efter talrikbet inom de olika civilstånds
kombinationerna utfaller som följer: 

översikten visar, att den vanligaste kombinationen ogift man och ogift 
kvinna successivt ökats från att omfatta 871 %o av samtliga äktenskap under 
1880-talet till 901 %>o under decenniet 1921—1930, men att ökningen prak
tiskt taget avstannat under detta decennium. De kombinationer, som eljest 
visa stegring äro endast de, där endera eller bådadera parterna äro frånskilda, 
vilket bör ses mot bakgrunden av, att antalet frånskilda starkt ökats. 

önskar man utsträcka jämförelsen rörande äktenskapskontrahenternas ci
vilstånd längre tillbaka i tiden, kan man icke upprätthålla skillnaden mellan 
änklingar och änkor å ena sidan och frånskilda å den andra utan måste taga 
dessa civilstånd tillsammans, vilket emellertid har mindre att betyda, all-
denstund de frånskilda tidigare voro mycket få. Man finner då, att med hän
syn till inträde i första gifte eller i omgifte de vigdas antal av vartdera könet 
under olika tider procentiskt fördela sig på sätt, som framgår av tab. E . 
Man finner av denna, att från årtiondet 1801—1810 räknat fram till och 
med årtiondet 1921—1930 antalet i omgifte inträdda gått ned bland männen 
från 1700 % till 772 % och bland kvinnorna från 1260 % till 3'65 %. Denna 
sänkning i antalet omgiften är säkerligen till en del ett uttryck för en verklig 
ändring i sedvänjorna, men beror kanske också därpå, att änklings- och änke
ståndet till följd av minskad dödlighet numera inträder först i en högre ålder. 
Decenniet 1921—1930 visar likväl i förhållande till närmast föregående år
tionde icke några större förskjutningar. 
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Antalet omgiften under olika tider på en million av medelfolkmängden 
förut gifta män och kvinnor framgår likaledes av tab. E. För noggrannast 
möjliga fastställande av frekvensen bör dock antalet omgiften helst jämföras 
med folkmängden av änklingar, änkor och frånskilda inom de åldrar, där om-
giften förekomma. Bortsett från undantagsfall kan denna ålder anses om
fatta för männen grupperna under 65 år ooh för kvinnorna grupperna under 
55 år. Hela antalet vigda förut gifta män (änklingar och frånskilda) och 
kvinnor (änkor och frånskilda) i förhållande till medelfolkmängden förut 
gifta i nämnda åldrar har under olika perioder i medeltal årligen beräknats 
utgöra: 

Skillnaden mellan förr och nu i fråga om de förut giftas omgiftesfrekvens 
framträder tydligt, om också de båda senaste årtiondena för kvinnornas vid
kommande antyda en avstannad utveckling härutinnan. 

Å l d e r vid äktenskapets ingående. Allmänna giftermålstalets storlek inom etn 
befolkningsgrupp är beroende av en mångfald faktorer, exempelvis, förutom av 
relativa antalet barn och redan gifta personer i gruppen i fråga, av ålders-, 
yrkes- och inkomstfördelningen. Bland dessa orsaker spelar åldern utan tvi
vel den största rollen; ett blott summariskt angivande av giftermålstalet kan 
alltså vid jämförelse i tid och rum bliva missvisande, därigenom att olikhe
ter i två dylika giftermålstal lika väl kunna bero på olikheter i åldersfördel
ningen som på grund av olikheter i den faktiska giftermålsfrekvensen. På 
grundval av tab. 18 meddelas därför i tab. G dennas storlek inom olika åld
rar med särskiljande därvid av kön och civilstånd. 

Studerar man de absoluta talen i tab. 18 (dess ettårsklasser), visar det 
sig att de flesta giftermålen ingås av männen i åldern 26—27 år och av 
kvinnorna i åldern 23—24 år. Fördelningen av de vigdas antal är emellertid 
helt naturligt ingalunda symmetrisk kring dessa åldrar, utan karakteriseras 
av en betydande asymmetri, även om denna icke visar sig vara av lika 
komplicerad natur som vid motsvarande fördelning av de döda. Fördelningens 
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Tab. G. Årliga antalet vigda inom olika åldrar med fördelning efter kön och civilstånd 
på 10000 av motsvarande medelfolkmängd, åren 1921—1930. 

x) I de högsta och lägsta åldrarna äro de absoluta tal, som ligga till grund för vigseltalen, ganska 
små, varför vigseltalen ibland bliva något ojämna, men någon utjämning har dock icke företagits, då 
genom en sådan måhända vissa faktiska olikheter hade utplånats. 
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maximum, d. v. s. dess »typvärde» eller den ålder, i vilken de flesta äkten
skap ingås, är som nämnts omkring 26 år för männen och 23 år för kvin
norna, medan fördelningens medeltal eller genomsnittsåldern hos de vigda för 
männen utgör något mera än 30 och för kvinnorna nära 27 år, samt dess 
median, eller den ålder, över och under vilken halva antalet vigslar faller, 
befinnes vara för män och kvinnor resp. 28 och 25 år. 

I stora drag visar tab. G, att de ogifta både i fråga om män och kvinnor 
hava sin största giftermålsfrekvens i åldersklassen 25—30 år. Vidare iakt
tager man mycket stark stigning i frekvensen från de lägsta åldersklasser, 
i vilka äktenskap överhuvudtaget ingås, till dess detta maximum uppnås, och 
sedan med växande ålder något mera jämn nedgång, vilken nedgång emellertid 
är betydligt starkare för kvinnorna än för männen. Omkring 40-årsåldern 
är sannolikheten för att en ogift man ingår äktenskap dubbelt och efter 55 år 
minst tre gånger så stor som för en ogift kvinna i samma ålder. Däremot är 
i yngre ålder kvinnans giftermålsfrekvens långt större än mannens; detta 
gäller egentligen åldersklasserna under 25 år. 

Tabellen erbjuder även möjlighet till jämförelse mellan frekvensen hos 
ogifta ech hos förut gifta av samma kön. I fråga om männen framträder tyd
ligt det förhållandet, att frekvensen av giftermål i praktiskt taget samtliga 
ettårsklasser är vida större bland änklingar och frånskilda än bland ogifta 
män. Denna omständighet brukar bl. a. anses såsom ett vittnesbörd om de 
ekonomiska förhållandenas stora betydelse för äktenskapsfrekvensen, nämli
gen på så sätt, at t de ekonomiska betingelserna för omgiftet kunna anses 
vara ådagalagda genom det tidigare ingångna äktenskapet. I fråga om de 
förut gifta männen når det årliga vigseltalet maximum i åldern 32—33 år, 
där det utgör 155 %, beträffande de ogifta åter i åldern 29—30 år med 107 %. 
Redan i åldersgruppen 35—40 år befinnes de förut gifta männens äktenskaps
frekvens vara nära nog dubbelt så stor som de ogifta männens, och motsats
förhållandet skarpes i de högre åldersklasserna. 

Beträffande kvinnorna kan sägas, att skillnaden i giftermålsfrekvens mel
lan ogifta och förut gifta i allmänhet är mindre än för männen. 

Tab. G visar vidare, att från årtiondet 1911—1920 till årtiondet 1921— 
1930 en del förskjutningar inträtt i giftermålsfrekvensen inom de i detta 
avseende betydelsefulla åldersklasserna, vilka förskjutningar i allmänhet äro 
större för männen än för kvinnorna men i båda fallen innebära lägre frek
venstal i de yngre och högre frekvenstal i de äldre åldrarna. 

Giftermålsfrekvensen i olika femårsklasser och med skillnad mellan första 
gifte och omgifte framgår för de sista fem decennierna av tab. H. Jämfö
ras talen för här behandlade tioårsperiod med dem för närmast föregående 
årtionde, visa de ogifta männen ökad giftermålsfrekvens i åldrarna 30—40 
år men minskning i övriga. I fråga om de ogifta kvinnorna framträda icke 
några större förskjutningar och dessa hava icke heller någon bestämd inrikt
ning. •— Vid en sammanställning med äldre tider, exempelvis 1880-talet, trä
der för männens vidkommande i samtliga femårsklasser utom den yngsta en 
betydligt lägre giftermålsfrekvens numera till mötes och för kvinnornas del 
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Tab. H. Giftermålsfrekvensen inom olika kön, åldrar och civilstånd, åren 1881—1930. 

är förhållandet detsamma utom beträffande åldrarna under 25 år, där en 
stegring kan iakttagas. Omgiftesfrekvensen är numera vid jämförelse med 
äldre tider långt mindre, särskilt den, som avser de förut gifta männen. 

Även den relativa fördelningen av de vigda efter ålder är ägnad att be
lysa den nu behandlade frågan, om också fördelningen är beroende icke en
dast av giftermålsfrekvensen såsom sådan utan även av förskjutningarna i 
åldersgruppernas numerär. För 1900-talets tre första decennier utfaller för
delningen som följer. 

En jämförelse mellan sifferserierna för de tre årtiondena visar, att beträf
fande såväl männen som kvinnorna en förskjutning i riktning emot äldre vig
selåldrar ägt rum. Vid omgifte äro båda kontrahenterna givetvis betydligt 
äldre än vid första giftet. Bland de män, som inträtt i första äktenskapet 
under sist förflutna årtiondet, befinnas sålunda 642 % vara yngre än 30 år, 

3—384:169 
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Tab. I. Åldersfördelningen beträffande i första giftet inträdda män och 

bland dem, som inträtt i omgifte däremot blott 52 %; för kvinnorna äro mot
svarande tal resp. 792 och 172 %. 

Beträffande giftermålens fördelning efter ålder å landsbygd och. i stad 
samt i de olika länen hänvisas till de absoluta talen i tab. 13, 14 och. 18 och. 
de relativa talen i tab. I . Såsom förut anmärkts, begränsar sig därvid i 
tab. 13 och tab. I fördelningen efter männens kyrkoskrivningsort till åren 
1924—1930. 

I fråga om de vigda männens fördelning efter ålder äro motsättningarna 
mellan landsbygden och städerna icke så starkt framträdande som i fråga 
om de vigda kvinnorna. Dessa senare äro i genomsnitt betydligt yngre å 
landsbygden, där 51'4 % ännu ej fyllt 25 år mot i städerna blott 424 %. I 
Västmanlands läns landsbygd hade sålunda 580 % av kvinnorna ännu ej nått 
25-årsåldern, medan i Stockholms stad motsvarande andel utgjorde endast 
355 %; för de vigda männen äro motsvarande tal resp. 286 och 17'5 %. 

Medelåldern för de vigda finnes uträknad i översikten å sid. 24*. 
Den tendens till höjning av giftermålsåldern, som kunde spåras under de

cenniet 1911—1920, har under påföljande årtionde icke visat tecken till av-
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kvinnor, länsvis, åren 1911—1920 och åren 1924—1980, resp. 1921—1930. 

stannande, om också förskjutningen åtminstone för kvinnornas vidkommande 
är förhållandevis ringa till storleken. Vid jämförelse med förhållandena i 
främmande länder måste ifrågavarande ålder anses såsom ganska hög; sär
skilt gäller detta om kvinnorna. 

Åldersskillnaden mellan manliga och kvinnliga kontrahenten har under se
nare tider visat benägenhet att ökas. Om första giftet avses, utgjorde ifrå
gavarande skillnad under här behandlade årtionde i medeltal 2'88 år, emot 
261 under närmast föregående decennium och l-94 under 1890-talet. 

Tab. 19—21 innehålla fördelningar i absoluta tal av de under årtiondet 
ingångna äktenskapen efter kontrahenternas inbördes ålder och i tab. J 
hava dessa tal omräknats till relativa. Tabellen visar, att, när samtliga äk
tenskap avses, de vanligaste kombinationerna äro: mannen 25—30 år och 
kvinnan 20—25 år, vilken kombination omfattar 183 % av alla ingångna äk
tenskap, därnäst båda kontrahenterna 25—30 år (137 %) samt båda kon
trahenterna 20—25 år (132 %). övriga kombinationer komma betydligt ef
ter dessa i fråga om talrikhet. Vid jämförelse med åren 1911—1920 kan be
träffande såväl männen som kvinnorna en förskjutning emot högre åldrar 
iakttagas. 
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Begränsas jämförelsen till männens första giften, blir, såsom tab. J visar, 
koncentrationen till här ovan nämnda kombinationer ännu större (resp. 19G, 
147 och 14'3 %). Vid omgifte (mannens) äro.helt naturligt maximikombina-
tionerna andra, nämligen för mannen 35—40 år och kvinnan 25—30 och 30— 
35 år samt för mannen 30—35 år och kvinnan 25—30 år, varjämte koncentra
tionen icke är på långt när så utpräglad som i föregående fall. 

Yrkesfördelningen bland de vigda. Uppgiften angående yrkesfördelningen 
bland de vigda finnas meddelade i tabellerna 15—-16 rörande männen och i 
tab. 17 rörande kvinnorna. I båda fallen avser redogörelsen endast en del 
av årtiondet, nämligen åren 1924—1930. Medan för männens vidkommande 
orsaken härtill är en temporär inskränkning av bearbetningen, ha för kvin
nornas del yrkesuppgifterna först fr. o. m. år 1924 gjorts till föremål för be
arbetning. Ehuru dessa sistnämnda uppgifter avsevärt förbättrats, vilket var 
anledningen till at t överhuvud taget en bearbetning kom till stånd, äro de 
kvarstående bristerna betydande såsom bl. a. framgår därav at t kategorien 
»utan angivet yrke» för de år, redogörelsen avser, upptager mer än hälften 
av de kvinnliga kontrahenterna. Frånsett dessa omständigheter ha yrkes
uppgifterna, och detta gäller även för männens del, icke kvalitativt samma 
värde som exempelvis de i folkräkningsmaterialet ingående uppgifterna, till 
vilket hänsyn bör tagas vid bedömandet av resultaten. Vid yrkestabellernas 
upprättande ha en del omgrupperingar verkställts för att erhålla jämförbarhet 
med det vid 1930 års folkräkning använda yrkesschemat, men till följd av 
en del gränsfall har motsvarighet i alla detaljer icke kunnat åvägabringas. 

Hela antalet under åren 1924—1930 ingångna äktenskap fördela sig efter 
mannens yrke på sätt som framgår av tablån å sid. 26*. I syfte att vinna 

l) Talen för åren 18G1—1880 enligt de korrigerade beräkningarna av G. Sundbärg i Statistisk tid
skrift, haft. 143. 
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Tab. J. Relativa fördelningen av under åren 1921—1930 ingångna äktenskap efter makarnas 
kombinerade ålder. 
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en bättre överblick av yrkesfördelningen har därjämte verkställts en ap
proximativ fördelning av de mera obestämda femte och sjätte grupperna på 
de övriga yrkesgrupperna. Denna utproportionering har utförts efter de 
grunder, som tillämpats vid 1930 års folkräkning, varom uppgifter finnas 
meddelade i del I I I , sid. 17* och 18*. Då dessa siffror först komma till sitt 
rät ta uttryck genom ett sammanställande med medelfolkmängderna inom 
motsvarande yrkesgrupper lämnas i tablån uppgifter även härom, avseende 
åren 1924—1930. Utgångspunkterna vid beräkningen av medelfolkmäng
derna ha varit yrkesgruppernas numerär vid 1920 och 1930 års folkräkningar. 
Till följd av att under de mellanliggande åren några observerade tal rörande 
yrkesfördelningen icke föreligga, måste beräkningarna likväl bliva ganska 
ungefärliga. 

Såsom framgår av tablån, redovisar gruppen handel och samfärdsel det 
högsta giftermålstalet eller 783 °/oo varefter följa industri och hantverk med 
761 %o, allmän förvaltningstjänst och fria yrken med 695 %o samt därefter 
jordbruk med binäringar med lägsta giftermålstalet eller 501 %o. Ordnings
följden mellan grupperna är, såsom synes, densamma som under tioårsperio
den 1911—1920, men de förskjutningar, som inträffat, ha skärpt motsatsför
hållandet mellan å ena sidan jordbruket och å andra sidan övriga närings
grenar. Giftermålstalet är till sin storlek likväl beroende av såväl ålders
fördelningen som relativa antalet ogifta i yrket, varför olikheterna beträf
fande det nyssnämnda talets storlek icke behöva innebära lika stor olikhet 
i fråga om giftermålsfrekvensen, beräknad i förhållande till antalet äkten-
skapslcdiga. När t. ex. industrien visar ett mycket högre giftermålstal än 
jordbruket, så beror kanske detta främst därpå, att industrien omfattar en 
talrikare befolkning i ungdomsåldrarna än vad jordbruksnäringen gör. 

För att ytterligare belysa de vigdas fördelning efter ålder ha i tab. K sam
manförts uppgifter, vilka bl. a. visa, hur den relativa fördelningen efter ål
der utfaller inom olika yrkes- och socialklasser. Redovisningen avser män, 
som inträtt i första giftet under åren 1924—1930, och har i fråga om upp
delningen efter yrke och socialklass endast kunnat göras mera summarisk. 

Åtskilliga skilj aktighe ter träda i dagen vid en jämförelse mellan talen för 
de olika yrkena. Bl. a. framgår, att arbetarna i allmänhet gifta sig vid 
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Tab. K. Vigda män i första giftet med relativ fördelning efter ålder inom olika yrken 
åren 1924—1930. 
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yngre år än företagarna. Bland jordbruksarbetarna äro sålunda 3/4 under 
30 år vid äktenskapets ingående, medan bland gods- och hemmansägarna 
motsvarande antal endast utgör 4/10. Butikspersonalen redovisar ännu högre 
procentandel vigda män under 30 år än jordbruksarbetarna, och samma är 
förhållandet med försvarsväsendets personal tillhörande lägre grader. För
hållandevis sent infallande giftermålsålder återfinnes för tjänstemän inom 
statlig och kommunal förvaltning samt bland fabrikörer och disponenter m. fl. 
Det må emellertid betonas, att sambandet mellan social ställning och gifter
målsålder, sådant detta samband kommer till uttryck genom dessa tal, icke 
får fattas såsom ett i varje särskilt fall givet orsakssammanhang. Den under
ordnade ställningen i samband med ett vid unga år ingått äktenskap bör ses 
mot bakgrunden av att inom många yrken den sociala ställningen förskjutes 
med åldern. 

Tab. K lämnar även upplysning om frekvensen av omgiften i olika yrken. 
I medeltal för samtliga yrken uppgår omgiftenas antal till 7'4 % av hela an
talet giften, men i enskilda fall såsom bland hotell- och restaurangägare, fabri
körer, disponenter m. fl. kan en avsevärt större frekvens iakttagas. 

Beträffande yrkesfördelningen bland de vigda kvinnorna hänvisas till tab. 
17. I betraktande av det stora antal kvinnor, för vilka yrke icke angivits, 
och osäkerheten i fråga om bestämningen av medelfolkmängderna, skulle ut
räknandet av frekvenstal i dessa avseenden icke lämna några betryggande 
resultat. 

Årstiden för äktenskapets ingående. Antalet giftermål fördelar sig ganska 
olika över årets olika tider, vilket närmare framgår i absoluta tal av tab. 11 
och 12 och i relativa tal av tab. L. —- Beräknas antalet inom varje månad 
ingångna äktenskap per år och 1 000 invånare, befinnes för årtiondet 1921— 
1930 och tidigare årtionden resultatet bliva följande: 

Arets tre sista månader och särskilt julmånaden, ävensom juni månad, ha 
långt flera giftermål att uppvisa än några av de andra. Detta förhållande har 
i vårt land kunnat iakttagas sedan långa tider tillbaka och var i äldre tider 

') Månaderna reducerade till lika längd. 
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Tab. L. De ingångna äktenskapens relativa fördelning efter månad, länsvis, 
åren 1911-1920 och 1921-1930. 

beträffande de tre sista månaderna ännu skarpare utpräglat. Närmast dessa 
månader följer april. Minimum faller numera på januari, fordom till och med 
1860-talet på augusti. — Landsbygd och städer ha med avseende på gifter
målens fördelning månadsvis icke så obetydligt avvikit från varandra, men i 
detta hänseende liksom i så många andra synes skillnaden mellan land och stad 
alltmera utjämnas. Landsbygden utmärkes dock fortfarande därav, att juni
maximet är starkare utpräglat än i städerna; dessa senare kännetecknas åter 
av en större anhopning av giftermålen till april och till årets sista kvartal. 

För riket i dess helhet falla av alla giftermål ingångna under åren 1921— 
1930 371 % på årets sista kvartal, men växlingarna härutinnan äro ganska 
stora mellan länen med jämförelsevis höga tal för Mälarlänen och låga särskilt 
för Kronobergs (30-6 %) och Jämtlands län. Av sista kvartalets trenne må
nader visar oftast december de högsta siffrorna; bland de mera framträdande 
undantagen härifrån äro Stockholms stad, Södermanlands och Östergötlands 
län, där maximum i stället är förlagt till oktober. Decembermaximum har 
sedan gammalt varit särskilt starkt utpräglat i Kristianstads och till en del 
även i Blekinge län. Dylika regionala motsatser, som ofta kunna konstateras 
sedan flera årtionden tillbaka, torde hava sin grund i olika folkseder inom 
skilda landsändar. 
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Tab. M. Ingångna och upplösta äktenskap, länsvis, åren 1921—1930. 

Borgerliga äktenskap. Kontrahenternas konfessionella förhållanden. Gällande 
bestämmelser medgiva i de allra flesta fall valfrihet i avseende på kyrklig 
eller borgerlig vigsel. Sålunda är stadgat, att kyrklig vigsel må äga rum: 
1) inom svenska kyrkan, om båda de trolovade äro medlemmar av kyrkan 
eller den ene är medlem därav och den andre tillhör annat kristet trossamfund; 
och 2) inom främmande trossamfund, om Konungen förklarat dess präster
skap äga att förrätta vigsel samt antingen båda de trolovade äro medlemmar 
av samfundet eller, där samfundet är kristet, den ene är medlem därav och 
den andre av annat kristet trossamfund. 

Konungen äger förordna, att medlem av utländskt evangeliskt-lutherskt tros
samfund skall hava samma rätt till kyrklig vigsel som medlem av svenska 
kyrkan. 

Med tillämpning av det sist anförda momentet har Kungl. Maj:t förordnat, 
att medlem av danska folkkyrkan, norska statskyrkan, Finlands evangelisk-
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lutherska kyrka eller evangelisk-lutherska Augustanasynoden i Amerika skall 
hava samma rätt till vigsel inom svenska kyrkan som medlem av denna. 

De främmande trossamfund, åt vilkas prästerskap rät t medgivits att förrätta 
vigsel med laga verkan äro följande: metodist-episkopalförsamlingen, nya Jeru
salems eller nya kyrkans svenska församling i Stockholm, romersk-katolska 
kyrkan, franska reformerta församlingen i Stockholm, anglikanska kyrkan, 
mosaiska församlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö samt nya kyrkans 
äldsta församling i Stockholm. 

Enligt den äldre lagstiftningen var borgerlig vigsel ovillkorligen föreskriven 
i ett icke obetydligt antal fall, men enligt ovannämnda, från och med år 1916 
gällande bestämmelser begränsa sig dessa fall till att avse äktenskap mellan 
kristen och icke kristen trosbekännare samt till det fåtal fall, då ingendera 
av kontrahenterna tillhör vare sig svenska kyrkan eller något av de främmande 
trossamfund, som äga vigselrätt. 

Uppgifter om antalet borgerliga äktenskap med skillnad mellan valfria och 
obligatoriska sådana meddelas i tab. 9 och 10, i den förra för vart och ett av 
åren 1921—1930 och i den senare för hela tioårsperioden sammantagen men 
med fördelning länsvis. Här nedan återgives i absoluta och relativa tal en 
översikt för åren 1911—1920 och 1921—1930, varvid med hänsyn till att från 
och med år 1916 ny lagstiftning tillämpats uppdelning ägt rum i femårsperio
der. 

Av hela antalet under åren 1921—1930 ingångna äktenskap, tillsammans 
392 340, blevo 27 185 avslutade inför borgerlig myndighet, vilket motsvarar 
6'93 % av samtliga ingångna äktenskap. För decenniets första femårsperiod är 
motsvarande procenttal 6-67 och för sista femårsperioden 717. Under femårs
perioden 1916—1920, med vilken jämförbarhet i detta avseende föreligger, var 
de borgerliga äktenskapens antal något större, upptagande 810 % av samt
liga. 

Tablån visar vidare, att landsbygden och städerna skilja sig avsevärt åt i 
fråga om de borgerliga äktenskapens antal. Den förra redovisar sålunda för 
perioden 1921—1930 ett så lågt frekvenstal som 3'57 % medan för de senare 
detsamma uppgår till 12'53 %. överhuvudtaget framstår, såsom tab. M ger 
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vid handen, fördelningen av de borgerliga äktenskapen å olika landsdelar såsom 
ganska ojämn. Iögonenfallande är särskilt det stora antalet dylika äktenskap 
i huvudstaden. Procentandelen borgerliga äktenskap är där nämligen icke 
mindre än 2435. I motsats härtill uppvisa Västerbottens och Kronobergs län 
så låga tal som resp. T42 och l-46. 

Sedan numera såväl kyrklig som borgerlig vigsel gjorts tillgänglig för nästan 
alla, har man anledning antaga, att anteckningarna i vigselboksutdragen om 
främmande trosbekännelse och andra konfessionella förhållanden hos dem, som 
ingått äktenskap, lida av ganska stor ofullständighet. Med ledning av de 
uppgifter, som förefinnas, framlägges emellertid i tab. 23 en fördelning av 
giftermålen efter konfession. Bland de såsom obligatoriskt borgerliga redo
visade vigslarna ingå även ett antal, som avslutats inför borgerlig myndighet 
i utlandet. På grundval av denna tabell har nedanstående översikt över de 
kombinationer, som ifrågakommit beträffande kontrahenternas trosbekännelse, 
ävensom förekomsten i detta sammanhang av kyrklig eller borgerlig vigsel, 
utarbetats. 
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Man kan här bl. a. iakttaga, att medan 7 % av samtliga under tioårsperioden 
ingångna äktenskap ägde rum inför borgerlig myndighet, voro motsvarande 
andelar bland de 1158 manliga och 865 kvinnliga kontrahenter, som ej till
hörde svenska kyrkan, resp. 38 och 30 °A. Av tablån framgår vidare, att de 
främmande trosbekännarna i allmänhet gifta sig antingen med kontrahenter 
tillhörande svenska kyrkan eller med sådana tillhörande samma samfund men 
däremot mera sällan med personer, som tillhöra annat främmande trossam
fund. 

Upplösta äktenskap. Hela antalet. Antalet under olika tidsperioder upplösta 
äktenskap framgår av efterföljande sammanställning. 

Sammanräknas antalet under åren 1921—1930 genom dödsfall och skils
mässa upplösta äktenskap, befinnes detta uppgå till 272 321 eller årligen 4 505 
på varje million av medelfolkmängden. Då de ingångna äktenskapens antal 
var 392 340, utgjorde sålunda överskottet av ingångna icke mindre än 120 019. 
Mot varje tusental ingångna svarade 694 upplösta, överskottet av ingångna 
utgjorde i genomsnitt årligen 1 986 på varje million av medelfolkmängden. 
Detta tal är ett av de högsta, som kunnat konstateras för någon tioårsperiod, 
såsom framgår av de uppgifter, som meddelas i tab. E. Vid jämförelse med 
årtiondet 1911—1920, vilket årtionde med hänsyn till spanska sjukan ur död
lighetssynpunkt intager en ogynnsam ställning, har antalet genom dödsfall 
upplösta äktenskap minskats, medan skilsmässornas antal nära nog fördubblats. 

Till de äktenskap, som upplösas genom död eller skilsmässa, böra även läggas 
de, som om också ej formellt så dock i verkligheten bliva upplösta, därigenom 
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att endera av makarna (vanligen mannen) avflyttar till utlandet. I många 
av dessa fall återförenas väl makarna om ett eller annat år, men det finnes 
dock numera alltid i vårt land flera tusen gifta kvinnor, vilkas män utflyttat 
-— motsvarande alltså lika många äktenskap, som äro på detta sätt upplösta. 
Vid 1930 års folkräkning funnos sålunda i hela riket 1103 180 gifta män och 
1110 405 gifta kvinnor. Kvinnornas överskott utgjorde följaktligen 7 225; 
motsvarande överskott vid 1910 års folkräkning var 10 0O5 och vid 1920 års 
räkning 6 648. 

Vad särskilt angår äktenskap, som upplösts genom endera makens frånfälle, 
uppgå dessa äktenskap, såsom kan inhämtas av översikten å föregående sida, 
till 254 191, av vilka 142 099 upplösts genom mannens död och 112 092 ge
nom kvinnans. På varje million invånare upplöstes årligen 4 205 äktenskap 
genom döden. Såsom framgår av tab. E, är detta det lägsta tal, som för något 
decennium iakttagits i vårt land. 

Relativa antalet äktenskap, som upplösts genom endera makens frånfälle, är 
ganska olika å landsbygden och i städerna samt i skilda län. Medan såsom 
tab. M visar, inom riket i dess helhet 421 äktenskap, räknat per 10000 inv., 
årligen upplöstes genom döden, var motsvarande tal å landsbygden 43-7 och 
i städerna 38-4 samt å Gotland 53-0 och i Norrbottens län 377. — Sätter man de 
genom döden upplösta äktenskapen i relation till de ingångna, bliva motsatserna 
ännu större, nämligen på 1 000 ingångna å landsbygden 744, i städerna 488, 
å Gotland 879 och i Stockholm 400. Anledningen till dessa motsatser äro i 
främsta rummet olikheter i äktenskapsfrekvens och i de giftas åldersfördel
ning. 

Äktenskapsskillnader och hemskillnader. Den svenska skilsmässostatistiken om
fattade under en lång- följd av år endast genom skiljebrev upplösta trolov
ningar och äktenskap. Från och med år 1910 tillkommo de äktenskapsskill
nader, för vilka inga skiljebrev kunde ifrågakomma, nämligen då äktenskapet 
ingåtts antingen genom vigsel av präst inom främmande trossamfund, vars 
prästerskap äger att med laga verkan förrätta vigsel, eller ock inför borgerlig 
myndighet. Däremot voro alltjämt sådana fall icke medräknade, då ingen
dera av tvenne makar, vilka hänvisats till domkapitel för undfående av skilje
brev, ställt sig denna föreskrift till efterrättelse. Först från och med år 1914 
kan skilsmässostatistiken sägas vara fullständig. 

Skilsmässostatistiken omfattar numera hemskillnader och äktenskapsskillna
der, sedan genom 1915 års äktenskapslagstiftning redovisningen av genom 
skiljebrev upplösta trolovningar bortfallit. 

Antalet hemskillnader är, såsom framgår av efterföljande översikt, i raskt 
stigande. Under femårsperioden 1916—1920 uppgick antalet till 5 079, mot
svarande 17'5 på 100 000 av medelfolkmängden, medan femårsperioden 1926—• 
1930 utvisar ett mex än dubbelt så stort antal eller 11 273 (37'0). Den större 
frekvensen i städerna än å landsbygden träder i stark dager, genom att t. o. m. 
absoluta antalet är avsevärt högre i de förra än å den senare. Motsättningen i 
detta avseende skarpes helt naturligt, när de relativa talen, som för femårspe-
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rioden 1926—1930 äro resp. 802 och 16'9, sammanställas. — Hemskillnaden 
har, såsom framgår av tablån, i det övervägande antalet fall avkunnats efter 
yrkande av kvinnan. Härutinnan har under årens lopp en förskjutning in
träffat, innebärande en skärpning av detta förhållande. Under åren 1916—• 
1920 uppgingo de hemskillnader, som avkunnats efter yrkande av kvinnan, till 
1 624, medan för åren 1926—1930 motsvarande tal är 3 750. 

Antalet äktenskapsskillnader utgjorde under tioårsperioden 1921—1930 till
sammans 18 130. I förhållande till medelfolkmängden och de ingångna äkten
skapen framgå för äktenskapsskillnaderna följande relativa tal för de senare 
årtiondena, ävensom för vart och ett av redogörelseperiodens år : 

Under en ganska lång följd av år kunde icke märkas någon egentlig steg
ring i skilsmässofrekvensen, men så mycket hastigare har densamma ökats 
under de senaste årtiondena. Även om man tager i betraktande, att skils
mässostatistiken först fr. o. m. år 1914 kan sägas vara fullständig och att 
sålunda en viss ofullständighet vidlåter uppgifterna för åren dessförinnan, 
kvarstår intrycket av en språngartad utveckling härutinnan. Numera skiljas 
på ett enda år nära nog lika många personer som under två årtionden tillsam
mans under mitten av 1800-talet. För tioårsperioden 1921—1930 är karak
teristiskt, att periodens första och sista år redovisa resp. 1 444 och 2 218 skils
mässor. 

Frekvensen av äktenskapsskillnader i rikets olika delar framgår av tab. M. 
Medan för riket i dess helhet årliga antalet äktenskapsskillnader på varje 
100 000-tal invånare utgör 30-0, är motsvarande tal för städerna 63'7 men å 
landsbygden endast 14-9; störst har frekvensen varit i Stockholm med 118-3 och 
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lägst i Västerbottens län med 10'7. Av hela antalet skilsmässor i riket under 
åren 1921—1930 komma icke mindre än 5 319 eller 29-3 % på huvudstaden. 

Angående de olika författningsrum, enligt vilka äktenskapsskillnaderna kom
mit till stånd, finnas uppgifter meddelade i tab. 24 och 25. Med hänsyn till 
förändringar i lagstiftningen begränsa sig möjligheterna till en mera exakt 
jämförelse i fråga om skilsmässoorsakerna till åren efter 1915. I samman
drag för femårsperioder ter sig utvecklingen i detta avseende under tiden 1916— 
1930 på följande sätt : 

Såsom synes intager antalet fall, då jämlikt 3 § giftermålsbalken äkten
skapsskillnad kommit till stånd, sedan makarna efter vunnen hemskillnad 
levat åtskilda ett år, en alltmera framträdande plats. 

önskar man jämföra skilsmässoorsakerna för längre tider tillbaka, vilket 
likväl, såsom förut antytts, är förenat med vanskligheter, är det lämpligast 
att såsom härnedan sammanföra dem till större grupper: 

a) Slöseri, dryckenskap, våldsamt sinnelag eller stridighet i lynne och tänkesätt (Kungl. Maj:ts 
tillåtelse till äktenskapets upplösning); 1915 års lag 6: 3, 4 och 12 (nya giftermålsbalken 11: 3, 4, 12). 
— 2) Gamla giftermålsbalken 13: 4; 1915 års lag 6: 5 (nya giftermålsbalken 11: 5). 
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Före år 1916 framstår »egenvilligt övergivande» såsom den oftast före
kommande skilsmässoorsaken men har sedermera till följd av förändringar i 
lagstiftningen sjunkit tillbaka i betydenhet. Bekant är också, att ett for
mellt »övergivande» tidigare ofta tillgreps såsom den bekvämaste utvägen 
att åstadkomma äktenskapets upplösning. I övrigt må i detta sammanhang 
framhållas, att de åberopade grunderna icke alltid sammanfalla med de verk
liga orsakerna till skilsmässan. 

Av tab. 26 kan inhämtas, att barnantalet inom de 18 130 äktenskap, som 
upplöstes under åren 1921—1930, utgjorde 29 245, samt vidare huru dessa 
äktenskap fördela sig efter barnantalet. I efterföljande tablå lämnas en över
sikt i detta hänseende beträffande de tre sista femårsperioderna, varjämte till
lagts uppgifter, utvisande huru de vid 1930 års slut bestående äktenskapen 
fördela sig efter barnantalet. För att erhålla ett mått på skilsmässofrekven
sens storlek inom äktenskap med olika barnantal ha talen för åren 1926— 
1930 sammanställts med motsvarande uppgifter om de bestående äktenskapen 
1930, ehuru med hänsyn till olikheter i tidsbestämningen och angivandet av 
barnantalet jämförbarheten i viss mån förryckes. 

Relativa andelen upplösta äktenskap är såsom synes störst inom de barn
lösa äktenskapen och sjunker därefter successivt med växande barnantal. 
Ifrågavarande förhållande behöver emellertid icke innebära, att de båda före
teelserna stå i omedelbart orsakssammanhang. 

Barnantalets storlek inom äktenskapen är sålunda bl. a. beroende av den tid, 
äktenskapet varat, och skilsmässofrekvensen visar sig också vara beroende av 
denna faktor, nämligen på så sätt att den är störst i de äktenskap, som varat 
mellan 5 och 10 år, och därefter sjunker kontinuerligt. 

Äktenskapens fördelning efter tiden mellan vigsel och äktenskapsskillnad 
finnes meddelad i tab. 26. Sättas däri meddelade tal i relation till de be
stående äktenskapens antal inom resp. varaktighetsgrupper, varvid detta antal 
bestämmes såsom ett medeltal mellan de vid 1920 och 1930 års slut observerade 
talen, befinnas äktenskapsskillnaderna årligen utgöra följande andel per 
10 000 av de bestående äktenskapen. 

4—384369 
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Anmärkningsvärd är den starka stegring i upplösningsfrekvensen, som kom
mer till synes' vid jämförelse mellan grupperna 0—5 och 5—10 år. 

Angående de frånskilda makarnas ålder innehåller tab. 27 detaljerade upp
gifter, av vilka bl. a. kan inhämtas, att i 5 329 fall eller 29-4 % av samtliga 
hustrun var äldre än mannen. Denna proportion är något större än motsva
rande bland samtliga bestående äktenskap, vilken vid folkräkningen år 1930 
befanns utgöra 23-0 %. 

Slutligen finnes i tab. 28 mannens yrke vid skilsmässan angivet. Av denna 
synes bl. a. framgå, att skilsmässofrekvensen är större bland de socialt bättre 
ställda klasserna av befolkningen. 

III. Födelser. 

A. Barnaföderskor. 
Antal barnaföderskor. Hela antalet barnaföderskor under årtiondet 1921— 

1930 framgår av tab. 29 och 30, av vilka den förra avser tioårsperioden i dess 
helhet och anger fördelningen länsvis, medan den senare lämnar redovisning 
för vart och ett av de särskilda åren. Tab. N utvisar den relativa frekven
sen för varje årtionde ända sedan 1750, såväl i förhållande till hela folkmäng
den som särskilt till antalet kvinnor i åldern 20—45 år. 

Under decenniet 1921—1930 uppgick barnaföderskornas antal till 1 069 938, 
vilket per år räknat motsvarar 17'70 på varje tusental av medelfolkmängden 
och 95-3 på varje tusental kvinnor i åldern 20—45 år. Ifrågavarande relativa 
tal är o lägre än under något föregående årtionde ända sedan vår befolknings
statistiks begynnelse. 

Frekvensen av födelser är mycket varierande inom olika åldrar av den kvinn
liga folkmängden (tab. 31). Oaktat dessa variationer i främsta rummet äro 
beroende av de giftas varierande proportion inom olika åldersgrupper, har det 
sin betydelse att jämföra födelsernas antal med hela den kvinnliga folkmäng
den i olika åldrar, oavsett civilstånd. En sådan jämförelse utfaller på föl
jande sätt för de senaste årtiondena: 
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Tab. N. Relativa tal angående barnaföderskorna och deras fördelning, åren 1751—1930. 

>) För landsbygden och städerna åren 1821—1870 avse talen antalet levande utom äktenskap födda barn i % av samtliga levande födda, 
vilken proportion naturligtvis icke mycket avviker från den för följande år uträknade, eller antalet barnaföderskor med barn födda utom äkten
skap i % av samtliga barnaföderskor; jfr tab. T. — ') För åren 1781—1890 är åldersfördelningen känd blott för femårsgrupper, vilket naturligtvis 
gör beräkningen av medelåldern något osäker. 
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Barnaföderskorna äro alltså numera relativt mest representerade i åldern 
25—30 år; deras antal utgör dock blott 11/9 % av samtliga kvinnor i denna 
ålder. Relativa antalet barnaföderskor bar vid jämförelse med närmast före
gående årtionde minskats i var och en av de särskilda åldersklasserna och 
därvid i allmänhet högst väsentligt. Den tidigare stegringen i åldersklassen 
15—20 år, som pågått en längre följd av år, har .förbytts i minskning, och i 
åldersklassen 20—25 år, som intill ett par årtionden sedan utvisade ökning, 
har förskjutningen i nedåtgående riktning varit betydande. 

De procentiska andelar, med vilka varje särskild åldersgrupp ingår uti det 
samfällda antalet barnaföderskor, framgå av följande tal. 

Vid jämförelse med tidigare år finner man, att utvecklingen gått i den rikt
ningen, att de yngre åldrarnas andel ökats. Under de tre sista decennierna har 
antalet barnaföderskor under 30 år i % av samtliga barnaföderskor utgjort 
resp. 48-6, 50-9 och 539 %. Också har medelåldern, vilken, enligt vad tab. N 
visar, under tidrymden 1851—1880 översteg 32 år, numera nedgått till 29'9 
år, varvid å landsbygden 30'1 år och i städerna 29 2 år. 

Barnaföderskornas ålder vid nedkomsten har i tab. O angivits i ettårsklas
ser. Det största antalet påträffas i de tre åldersåren 25—-28 år med ungefär 
59 000 för vartdera. På ömse sidor om dessa åldersår är serien avtagande, till 
att börja med relativt långsamt men sedermera i allt yngre, resp. äldre åldrar 
betydligt hastigare. Åitt antalet är störst i åldern 25—28 år förklaras därav, 
a t t i denna ålder en betydande del av kvinnorna redan blivit gifta och förhål
landevis många av dem dessutom äro relativt nygifta. Åldrarna under 16 år 
redovisa under hela årtiondet tillsammans 498 eller i medeltal 50 årligen och 
åldrarna över 50 år tillsammans 39 eller 4 årligen. 

Barnaföderskornas civilstånd. Huru barnaföderskorna under åren 1921—1930 
fördela sig efter civilstånd, framgår av tabellerna 29 och 30. En retrospek
tiv översikt återfinnes i tab. N, som bl. a. visar förändringarna i relativa an
talet barnaföderskor med barn utom äktenskap från årtionde till årtionde. Ut
vecklingen i detta avseende har såtillvida varit ensartad, att de utomäkten-
skapliga födelsernas procentuella.andel av samtliga födelser företett en nästan 
oavbruten stegring. Talen för enstaka år kunna dock helt naturligt visa smärre 
avvikelser. Stegringen i deras relativa antal under senare tid har icke sin 
orsak i en ökning i deras absoluta antal utan däri, att nativitetsminskningen 
starkare berört de gifta än de ogifta mödrarna. 
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Tab. O. Absoluta och relativa antalet barnaföderskor, med fördelning efter 
ettårsklasser. 

1) Talen äro uträknade i °/00 av medelfolkmängden, d. v. s beträffande fruktsamheten i äktenskap 
i °/oo av antalet gifta kvinnor i resp. ålder och beträffande fruktsamheten utom äktenskap i "/„„ av 
antalet ogifta och förut gifta kvinnor i resp. ålder. Härvid har alltså bortsetts från det förhållandet, att 
exempelvis under åren 1921—1930 inalles 929 änkor nedkommit med äkta barn och 685 gifta kvinnor 
med barn utom äktenskapet. 
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Tab. F. Inom- och utomäktenskapliga födelsetalet åren 1816—1930, ävensom 

Hela antalet barnaföderskor med barn utom äktenskap uppgick under årti
ondet 1921—1930 till 165 836 eller 15-50 % av samtliga barnaföderskor. Mot
svarande tal för årtiondet 1911—1920 voro resp. 192 984 och 1544 % 

Proportionen å landsbygden (13-81 %) är lägre än inom riket i dess helhet, 
men företer eljest samma utveckling. Städernas tal (20-28 %) är betydligt hög
re än landsbygdens; för årtiondet 1921—1930 kan för de förras vidkommande 
en sänkning iakttagas, vilket innebär ett avsteg från den närmast föregående 
utvecklingen. 

Tab. P visar, at t bland de särskilda länen har Stockholms stad den största 
proportionen barnaföderskor utom äktenskapet eller 27'1 %, närmast följt av 
Gävleborgs och Jämtlands län (resp. 24-6 och 22-9 %); lägsta proportionen 
åter förete Jönköpings och Västerbottens län med resp. 8-94 och 913 %. 

Barnaföderskor med barn inom äktenskap. Antalet barnaföderskor med barn 
inom äktenskap utgjorde under decenniet 1921—1930 i medeltal per år räknat 
90 410. Sättes detta antal i relation till medelfolkmängden gifta kvinnor i 
åldern 15—45 år erhålles såsom mått på det äktenskapliga fruktsamhetstalet 



43* FÖDELSER. 

barnaföderskornas relativa fördelning efter civilstånd, länsvis, åren 1921—1930. 

155-4, vilket är det lägsta i den serie av fruktsamhetstal för olika decennier, 
som härnedan återgives. 

Intill 1880-talet höll sig fruktsamheten, såsom framgår av ovanstående över
sikt och tab. Q, tämligen oförändrad, om man undantager perioden 1866— 
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Tab. Q. Barnaföderskor på tusen kvinnor (gifta och ej gifta) inom olika åldrar, åren 1751—1930.1) 

1) Direkt kända äro talen i denna tabell endast för åren 1871—1930. För åren 1751—1870 äro de resultatet av approximativa beräkningar, 
angående vilka se Statistisk tidskrift, haft. 143. — 2) Talen för de olika åldrarna av föderskor med barn atom äktenskap (tabellens å t ta sista kol.) 
avse endast åren 1868—1870. Talet i kol. »20—45 år» för dessa tre år var 35-4 promille (motsv. talet 37-1 för hela årtiondet). — 3) Hela antalet barna
föderskor med barn i äktenskap på tusen gifta kvinnor i åldern 15—45 år. — 4) Hela antalet med barn utom äktenskap nedkomna barnaföderekor 
på tusen ej gifta kvinnor i åldern 20—45 år. 
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1870, dâ nedgången berodde på mera tillfälliga orsaker, nämligen missväxt 
med därav förorsakad utvandring och låg giftermålsfrekvens. Efter 1880-
talet vidtog en period med ständigt sjunkande fruktsamhetstal, i det tidigare 
skedet mindre framträdande men efter hand antagande en alltmera utpräg
lad karaktär. Betecknande för utvecklingen under decenniet 1921—1930 är, 
att under femårsperioden 1921—1925 fruktsamhetstalet utgjorde 1738 men 
att under perioden 1926—1930 detsamma sjönk till 1380. 

Särskiljas landsbygden och städerna, har äkta fruktsamhetstalet under de 
fem sista årtiondena ställt sig sålunda: 

Nedgången i fruktsamheten under de fem sista årtiondena är mindre å 
landsbygden, där den utgör 40 %, än i städerna, där den uppgår till 60 %. 

Barnaföderskorna med barn i äktenskap äro av naturliga skäl nära nog 
samtliga gifta; den ringa återstoden utgöres av änkor, och uppgick dessas 
antal under årtiondet till 929, motsvarande 0102 % av hela antalet. 

Den äktenskapliga fruktsamheten inom olika åldrar under det senaste de
cenniet och dess särskilda år framgår av tab. Q, som även lämnar tillfälle 
till jämförelse med längre tillbaka liggande tider. Utvecklingen är i stort 
sett densamma, som kunnat iakttagas i fråga om samtliga barnaföderskor. 
Man lägger märke till, att under sista decenniet liksom under närmast före
gående den äktenskapliga fruktsamheten visar en avgjord tillbakagång i alla 
åldrar. 

Tab. O möjliggör en jämförelse mellan de tre sista årtiondena beträffan
de den äktenskapliga fruktsamheten i varje särskilt åldersår. Om man bort
ser från de numeriskt sett tämligen betydelselösa yngsta åldrarna, är också 
i varje särskilt åldersår en tillbakagång i fruktsamheten iakttagbar. 

Nedgången i den äktenskapliga fruktsamheten kan mätas förutom genom 
fruktsamhetstalens differenser även genom deras kvot, d. v. s. genom att, om 
utvecklingen under de fyra senaste decennierna avses, sätta fruktsamheten för 
varje femårsklass under 1880-talet lika med 100 och beräkna talen för de 
senare årtiondena i proportion härtill. Man finner då följande uttryck för 
den procentuella förändringen: 
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Tab. R. Antalet barnaföderskor med barn inom och utom äktenskap med relativ för
delning efter ålder, länsvis, åren 1921—1930. 

Nativitetsminskningen växer, såsom synes, i intensitet med stigande ålder 
för barnaföderskorna. 

Av hela antalet barnaföderskor, som nedkommit med barn i äktenskap, 
upptaga de olika femårsgrupperna följande procentuella andelar: 

Även bär kommer förskjutningen till förmån för de yngre åldrarna till 
synes. Under sådana förhållanden är det tydligt, at t medelåldern för barna
föderskorna med barn i äktenskap måste befinna sig i sjunkande. För 1870-
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Tab. S. Relativ fördelning av barnaföderskor med barn i äktenskap efter tiden mellan 
äktenskapets ingående och nedkomsten samt efter ålder, åren 1921—1930. 

') För de barnaföderskor under 20 år, vilka nedkommit med barn i äktenskap inom ej uppgiven t id 
efter vigseln, är denna givetvis alltid mindre än 5 år. 
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talet uppgick denna medelålder till 326 år, men under årtiondet 1921—1930 
utgjorde den 30'8 år. 

Uppgifter om fruktsamheten inom olika åldrar länsvis kunna icke medde
las, beroende på att tillförlitliga beräkningar icke kunna göras rörande medel
folkmängden inom olika län, fördelad efter kön, ålder och civilstånd. I tab. 
K, återfinnas emellertid uppgifter, som visa huru barnaföderskorna inom de 
olika länen fördela sig procentuellt efter ålder. 

I tab. 32 och. 33 lämnas en redogörelse för huru barnaföderskorna fördela 
sig efter tiden mellan äktenskapets ingående och nedkomsten, men till följd 
av besparingsskäl utarbetades icke någon statistik häröver för åren 1921— 
1923, och redogörelsen avser fördenskull endast åren 1924—1930. Den först
nämnda tabellen redovisar fördelningen länsvis, medan den sistnämnda tabel
len för hela riket, landsbygden och städerna återger en kombination mellan 
barnaföderskornas fördelning efter nyssnämnda tid och efter deras ålder. 
I tab. S framlägges i relativa tal huvudresultaten av dessa undersökningar. 

E t t särskilt intresse erbjuda de födslar, som tillkommit under första äk-
1 enskapsåret. Av de 596 804 barnaföderskor, som statistiken omfattar, hade 
117 353 eller 19'7 % nedkommit inom ett år efter äktenskapets ingående. 
Motsvarande procentandel för åren 1911—1920 utgjorde 172, och förskjut
ningen uppåt i detta avseende bör ses mot bakgrunden av den fortgående 
nativitetsminskningen, som särskilt beskurit omföderskornas antal. Fördelar 
man nyssnämnda 117 353 barnaföderskor, som nedkommit inom ett år efter 
vigseln, mera ingående efter tiden, befinnas 42438 (362 %) ha nedkommit 
inom 3 månader, 34 998 (298 %) inom 3—6 månader, 15 464 (132 %) inom 
6—9 månader samt 24 453 (20'8 %) inom 9—12 månader. Sammanlagt hade 
sålunda 92 900 barnaföderskor eller 792 % av första äktenskap s årets barna
föderskor nedkommit inom 9 månader efter vigseln, och för 77 436 eller 660 % 
inträffade nedkomsten inom blott 6 månader efter äktenskapets ingående. 

I dessa avseenden hava förskjutningar inträffat vid jämförelse med näst 
föregående tioårsperiod, vilka förskjutningar måhända komma bäst till synes 
genom at t såsom i efterföljande tablå endast siffrorna angående första äkten
skapsårets barnaföderskor sammanställas. 

Man kan här urskilja, at t av första äktenskapsårets barnaföderskor under 
perioden 1924—1930 c:a 80 % nedkommo inom loppet av äktenskapets 9 förs
ta månader, medan motsvarande tal för åren 1911—1920 är 75 %. Denna 
stegring återfaller på gruppen 0—3 månader, där den återfinnes oberoende 
av åldersklassen. 

De yngre åldrarna förete såsom synes en förhållandevis starkare anhop
ning av barnaföderskorna under äktenskapsårets första månader än de äldre 
åldrarna. 

Talen angående barnaföderskornas fördelning efter nedkomsttiden kunna 
också sammanställas med antalet nyingångna äktenskap. Man finner då, att 
för åren 1924—1930 och för riket i dess helhet 278 % av de ingångna äk
tenskapen redovisa barn inom 6 månader efter vigseln och 33'4 % inom 9 må
nader. 
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För de särskilda länen samt för landsbygden och städerna te sig siffrorna 
på följande sätt: 

Tabellen ger vid handen, att den ifrågavarande proportionen är avgjort 
högre å landsbygden än i städerna, vilket bl. a. bör ses mot bakgrunden av 
att nativiteten är större å landsbygden än i städerna. Särskilt höga tal redo
visa inom 6-månadersgruppen Värmlands, Kopparbergs och Hallands län. 
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Barnaföderskor med barn utom äktenskap. Vid belysandet av de utomäkten-
skapliga födelserna och deras förekomst bruka olika jämförelsetal komma till 
användning, varvid de demografiska element, till vilka antalet dylika födelser 
sättas i relation, lämpas efter den sida av företeelsen, som i förekommande fall 
är ställd under observation. 

Från ren frekvenssynpunkt bör antalet nedkomster utom äktenskapet jäm
föras med antalet ioke gifta kvinnor inom ungdoms- och. medelåldern. För 
Sveriges 'del har därvid brukat väljas åldersklasserna 20—å5 år, varvid man 
bortser från det förhållandet, att bland mödrarna med barn utom äktenskap 
finnas åtskilliga undeT eller över dessa åldersgränser, ävensom en del gifta 
kvinnor. Nämnda jämförelse utfaller för de sju senaste decennierna på följan
de sätt: 

Såsom framgår av denna översikt och tab. Q, har utvecklingen intill den 
sista tiden här varit en annan än beträffande den äktenskapliga fruktsamheten. 
Intill femårsperioden 1871-—1875 visade frekvensen utom äktenskapliga födel
ser i stort sett stegring, varefter inträdde en återgång under ett tiotal år för 
att fortsättas av en så gott som oavbruten stigning till åren 1911—1915. Iögo
nenfallande är den därpå inträdande nedgången, som för femårsperioden 1926— 
1930 kännetecknas av ett så lågt tal som 28"2 °/oo. 

E t t annat sätt att mäta den utomäktenskapliga födelsefrekvensen är att 
låta hela folkmängden ingå såsom grundtal vid beräkningarna. Jämförelsetalen 
av detta slag finnas återgivna i tab. N och P. Vidare pläga de utomäkten
skapliga födelserna sammanställas med hela antalet födelser, och relationen i 
detta avseende har berörts i samband med behandlingen av barnaföderskornas 
civilstånd i en föregående avdelning. Det förhållandet, at t såsom framgår 
av tab. N, de utomäktenskapliga barnaföderskornas relativa andel av samtliga 
barnaföderskor stegrats även under den tid (tiden efter 1911—1915), som i av
seende på de utomäktenskapliga barnaföderskornas frekvens, uträknad på i 
tablån härovan angivet sätt, visar en tydlig minskning, innebär icke någon 
motsägelse, utan får sin förklaring av att de gifta mödrarnas antal minskats 
hastigare än de ogiftas. 
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De utomäktenskapliga mödrarnas fördelning efter civilstånd under olika tider 
framgår i relativa tal av tab. N samt för sista årtiondet i absoluta tal av tab. 
29 och 30 samt i relativa tal av tab. P . Under åren 1921—1930 voro bland 
samtliga barnaföderskor med barn utom äktenskap 41 292 eller 24-9 % trolo-
vade, 685 eller 0-4 % gifta, 4 865 eller 29 % änkor eller frånskilda och det stora 
flertalet 118 994 eller 71-8 % ogifta. 

Frekvensen utomäktenskapliga barnaföderskor inom olika åldrar finnes för 
äldre och nyare tider angiven i tab. Q. Inom åldersgrupperna över 25 år har 
en lång följd av år en minskning i frekvensen kunnat iakttagas, som blivit 
allt kraftigare med åren. I de båda femårsklasserna under 25 år har däremot 
en stegring gjort sig märkbar, men (denna har under perioden 1921—1930 be
träffande åldersklassen 20—25 år förbytts i minskning och en ganska bety
dande sådan. Granskas det utomäktenskapliga fruktsamhetstalet ettårsvis, 
såsom kan ske i tab. O, och inskränkas jämförelsen till de två isenaste årtion
dena, så visar sig åldersklassen 18—19 år vara den äldsta, inom vilken £re-
kvenissiffran stigit. 

Utvecklingen har också medfört förskjutningar i fråga om de utomäkten
skapliga barnaföderskornas relativa fördelning efter ålder. 

Under åren 1871—80 voro blott 39-3 % av dessa barnaföderskor under 25 år, 
men åren 1921—30 ej mindre än 64-4 %. För landsbygden är motsvarande tal 
65.3 % och för städerna 62-8 %. Tab. R visar, att den yngsta åldersklassen är 
förhållandevis talrikast företrädd i Gotlands, Södermanlands och Västmanlands 
län. 

Jämföres åldersfördelningen bland barnaföderskorna inom och utom äkten
skapet, visar det sig, att för de gifta barnaföderskorna maximum ligger i ål
dersklasserna 25—30 och 30—35 år, vilka tillsammans omfatta något mera än 
hälften av samtliga, att c:a 10 % äro över 40 år och omkring 2 % yngre än 20 aT. 
Annorlunda är förhållandet beträffande de icke gifta. Bland dessa är ålders
klassen 20—25 år den utan jämförelse starkast företrädda med över 2/5 av 
samtliga; icke mindre än 21 % hava ännu ej fyllt 20 år, medan föga mer än 2 % 
äro över 40 år. Av samtliga barnaföderskor under 20 år, tillsammans 50 107, 
nedkommo icke mindre än 34 738 eller över 2/3 med barn utom äktenskap. 
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Tab. T. Flerbördernas, utomäktenskapliga födelsernas, dödfödslarnas och goss-
födslarnas frekvens i hela riket, åren 1751-1930. 

Barnaföderskor och födda barn. Hela antalet barnaföderskor under åren 1921 
—1930 utgjorde 1069 938 och antalet av dem födda bara 1085 821. Mot 
varje tusental barnaföderskor svarade sålunda 1014-84 födda barn. Såsom tab. 
T utvisar, är sistnämnda siffra något lägre än medeltalen för de närmast 
föregående tjugo åren. Högst är proportionen (tab. U) i Kristianstads län 
(1 017-4), lägst i Stockholms stad (1012-9). 

Frekvensen av flerbörder kan i viss mån mätas eller uttryckas genom det tal, 
som angiver antalet födda på 1 000 barnaföderskor. Det överskott av födda 
barn, som uppstår genom flerbörderna och som kommer till uttryck i fre
kvenstalet, om det mätes som ovan, blir emellertid mer än uppvägt genom död-
födslarna. Antalet levande födda barn är därför alltid lägre än antalet barna
föderskor. Mot varje tusental av de sistnämnda ha sålunda under sista år
tiondet svarat 989-21 levande födda barn och 2563 dödfödda. På 1860-talet, 
när denna proportion var som lägst, utgjorde motsvarande siffra för de le-

') För åren 1801—1830 torde uppgifterna om de dödfödda vara ofullständiga. — •) Korrigering av 
tidigare offentliggjort tal. 
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Tab. U. Flerbördernas frekvens samt atom äktenskapet födda i % av samtliga 
levande födda, länsvis, åren 1891—1930. 

vande födda endast 981'24. Variationerna under sista årtiondet mellan de olika 
länen äro icke stora; maximum företer Malmöhus län (996'6) och minimum 
Jämtlands län (983-4). 

B. Fäder till inom äktenskap födda barn. 

Under årtiondet 1921—1930 har i likhet med förhållandet under närmast 
föregående decennium beaibetning skett av uppgifterna om fäderna till inom 
äktenskap födda barn. Denna bearbetning har omfattat ålder och yrke (tab. 
35 och 36) samt kombination mellan fädernas och mödrarnas ålder (tab. 34). 
Av besparingsskäl ägde likväl för åren 1921—1923 ingen fördelning efter yrke 
rum, varigenom tab. 3G endast avser perioden 1924—1930. 

Åldersfördelning. Åldersfördelningen bland fäderna har utfallit på följande 
sätt, varvid talen även sammanställts med resp. medelfolkmängder av gifta 
män. 

b—381369 
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Frånsett åldersgruppen 15—20 år, där till följd av fallens numerära obe
tydlighet bestämningen är osäker, kan en minskning i frekvensen iakttagas i 
var och en av de särskilda åldersgrupperna. Förändringarna i den relativa 
fördelningen efter ålder äro vid jämförelse med närmast föregående årtionde 
mycket obetydliga. 

Kombinationen av fädernas och mödrarnas ålder finnes i absoluta tal meddelad 
i tab. 34 och i relativa tal i tab. V. 

Yrkesfördelning. För åren 1924—1930 meddelas uppgifter om fädernas yrke 
i tab. 36, varjämte i efterföljande tablå i absoluta och relativa tal en samman
fattning på huvudgrupper av yrke återfinnes. Därvid återgivas även upp
gifter, vari de mera obestämda femte och sjätte gruppernas yrken utpropor-
tionerats på övriga grupper på sätt som skett, när fråga var om de vigda 
männen. 

Dessa tal angiva antalet fäder, vilkas hustrur (eller änkor) nedkommit 
med barn inom äktenskap. Såsom synes innebär förskjutningen sedan när-
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Tab. V. Föräldrarna till under åren 1921—1930 i äktenskap födda barn, med relativ 
fördelning (per 100000) efter kombinerad ålder i femårsklasser. 

mast föregående årtionde främst en försvagad ställning för den jordbruks-
idkande befolkningen. 

Reduceras nyssnämnda tal genom proportionering till slutsummorna för 
antalet i äktenskap levande födda barn, erhållas i kol. 1 här nedan återgivna 
tal. Sammanställas dessa med resp. medelfolkmängder, så befinnes antalet i 
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äktenskap årligen levande födda på varje tusental personer inom resp. yrkes
grupper utgöra: 

Det må uttryckligen betonas, att dessa relativtal, såväl med hänsyn till 
•kesuppgifternas kvalitet i allmänhet som vanskligheten i beräkningarna av 
•kesgruppernas medelfolkmängd, icke göra anspråk på att vara exakta utan 
idast avse att giva en ungefärlig föreställning om den äktenskapliga fö-
ilsefrekvensen inom olika yrkesgrupper. 
Ordningen mellan yrkesgrupperna i det avseende, det här gäller, är såsom 
•nes densamma som tidigare, men förskjutningen till allt lägre födelsetal är 
kså ett karakteristiskt drag. 

C. Födda barn. 

Levande födda barn. Hela antalet under åren 1921—1930 födda barn upp
gick till 1 085 821, varav 1 058 401 levande födda och 27 420 dödfödda, såsom 
närmare framgår av tab. 37 m. fl. tabeller. 

Allmänna födelsetalet eller antalet levande födda per år och tusental av 
medelfolkmängden uppgick i medeltal för halvseklet 1751—1800 till 336, för 
halvseklet 1801—1850 till 322 och för halvseklet 1851—1900 till 300 samt 
för här behandlade årtionde till blott 1751. Enligt vad tab. A närmare ut
visar, är detta tal det lägsta, som iakttagits för något helt årtionde ända 
sedan vår befolkningsstatistiks begynnelse. 

Födelsetalets sjunkande är en företeelse, som kan iakttagas i ett flertal 
länder, men Sverige intager i detta hänseende en särskilt ogynnsam ställ
ning, såsom närmare framgår av nedanstående översikt. 
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Tab. X. Relativa frekvensen av dödfödda samt de föddas fördelning efter kön, länsvis. 

Födelsetalets växlingar inom olika delar av landet framgå av tab. B. Un
der flera .årtionden fr. o. m. 1860-talet plägade städernas födelsetal vara hög
re än landsbygdens. I detta förhållande inträdde emellertid så småningom 
en omkastning, och under årtiondet 1921—1930 var landsbygdens tal (18-76) 
väsentligt högre än städernas (1472). 

Ännu under 1890-talet hade alla de norrländska länen att uppvisa födelse
tal av 30 promille och däröver, men efter hand har födelsefrekvensen sjunkit 
även inom dessa län, så att under perioden 1911—1920 endast Norrbottens 
och under perioden 1921—1930 icke något av dessa län nådde upp till nyss
nämnda tal, men länen i fråga representera likväl alltjämt den högsta nati
viteten. Lägst på skalan står Stockholms stad (1212) och Örebro län (14/97). 
— De särskilda större städerna uppvisa, såsom framgår av tab. C, liknande 
utveckling som länen, d. v. s. genomgående minskning i nativiteten. 

Det behöver här knappast framhållas, att födelsernas antal i hög grad på
verkas av befolkningens åldersfördelning och att skillnaden i det allmänna 
födelsetalets storlek mellan olika delar av landet icke utan vidare utgör be
lägg för en motsvarande olikhet i avseende på fruktsamheten. 
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Dödfödda barn. Tab. 37 och tab. T upplysa, att . under årtiondet 27 420 el
ler 2525 %o av samtliga födda barn voro dödfödda. Som vanligt är denna 
proportion lägre bland dem i äktenskap födda (24-83 %o) än bland dem utom 
äktenskap födda (3030 %o). Tab. T visar vidare, att den minskning i pro
portionen dödfödda bland de inom äktenskapet födda, som kunnat iakttagas 
sedan 1870-talet, under årtiondet 1921—1930 förbytts i ökning. Hur pro
portionen dödfödda växlar inom de olika länen, framgår av tab. X. 

Proportionen dödfödda är avgjort högre bland gossebarn (275 %o) än bland 
flickebarn (22-9 °/00) samt likaledes bland tvillingar (76'4 °/00) och trillingar 
(129 %o) än bland ensamfödda (237 %o) . 

Inom och utom äktenskapet födda barn. Antalet under årtiondet 1921— 
1930 inom äktenskap födda barn utgjorde 917 908 och antalet utom äkten
skap födda 167 913. Av de levande födda voro 895 575 födda inom och 
162 826 utom äktenskap, bland de dödfödda resp. 22 333 och 5 087, såsom i 
detalj närmare framgår av tab. 37. Årliga antalet levande födda på varje 
tusental av folkmängden med fördelning på inom- och utomäktenskaplig börd 
har i medeltal för varje årtionde ända sedan vår befolkningsstatistiks begyn
nelse varit följande: 

De iakttagelser, som i dessa avseenden kunna göras, äro helt naturligt 
av väsentligen samma innebörd, som gäller om de i det föregående behand
lade barnaföderskorna. Beträffande de utomäktenskapliga barnens relativa 
andel av hela antalet födda hänvisas i fråga om den temporära utvecklingen 
till tab. T och i fråga om de regionala växlingarna till tab. U. För vart 
och ett av rikets län, dess landsbygd och städer meddelas vidare i tab. P upp
gifter om antalet under åren 1921-—1930 levande födda barn dels inom, dels 
utom äktenskap på varje tusental av medelfolkmängden. Det inomäkten
skapliga fruktsamhetstalet har minskats i samtliga län, och samma är för
hållandet med det utomäktenskapliga med undantag för två län, Kronobergs 
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och Västerbottens. De (högsta jämförelsetalen i avseende på de utomäkten-
skapliga födelserna förete Jämtlands, Gävleborgs och. Västernorrlands län 
samt de lägsta Hallands län, de småländska länen samt Älvsborgs och Skara
borgs län. 

Proportionen mellan könen bland de födda. Bland samtliga födda åren 
1921—1930 svara 1 061 gossar emot 1 000 flickor (tab. T ) . Denna propor
tion är något lägre än under de närmast föregående årtiondena, men eljest 
förhållandevis hög. Detsamma gäller även motsvarande proportion bland de 
levande födda, där talet utgör 1 056. Bland de dödfödda är gossarnas över
talighet alltid vida större; under här behandlade årtionde svara beträffande 
dem 1 276 gossebarn mot varje tusental flickebarn eller en något större pro
portion än under årtiondet 1911—1920. — För de olika länen finnes sexual-
proportionen vid födseln för ett antal årtionden angiven i tab. X. 

Proportionen mellan könen vid flerbörderna är särskilt ägnad att tilldraga 
sig uppmärksamhet, och denna har under nedanstående årtionden visat sig 
vara följande (antal gossar på 1 000 flickor) : 

Den övertalighet för mankönet, som är ett karakteristiskt drag för de en
samfödda, återfinnes också vid tvillingfödslarna men är dock icke så accen
tuerad. Vid födslar, avseende trillingar eller större barnantal, är mankönet 
i allmänhet undertaligt. At t talen för enstaka årtionden härifrån visa un
dantag torde bero på att de absoluta talens litenhet gör bestämningen osäker. 

Även vid börd inom och utom äktenskap har man stundom trott sig kun
na spåra en olikhet i fråga om könsproportionen. 

De skiljaktigheter, som här komma till synes, äro alltför små för att 
kunna betraktas såsom utslagsgivande i ena eller andra riktningen och äro 
för övrigt av växlande innebörd. 
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Barn födda vid flerbörder (tab. 38). Under åren 1921—1930 inträffade 
15 564 tvillingbörder, 155 trillingbörder och 3 fyrlingbörder eller tillsam
mans 15 722 flerbörder, motsvarande 147 % av samtliga börder. Under förra 
årtiondet var procenttalet 149 och under 1900-talet 150. Den relativa fre
kvensen flerbörder har som vanligt varit mindre utom äktenskapet (124 %) 
än inom detsamma (1'51 %). Av samtliga barn, som föddes under årtiondet, 
härflöto 31 605 eller 2'9 % från flerbörder, därav bland de levande födda 
28 % och bland de dödfödda 89 %. 

Vid tvilling födslarna under vart och ett av de fem sista decennierna var 
kombinationen av barnens kön i absoluta och relativa tal följande: 

Storleksförhållandet i avseende på de tre kombinationernas förekomst visar 
sig praktiskt taget vara konstant från årtionde till årtionde. Tvillingfödslar, 
bestående av barn av olika kön, äro något vanligare än de båda andra kombi
nationerna, där enbart gossfödslar ha en svag övervikt över enbart flickfödslar. 

En tvillingfödsel kan vara resultat av befruktning antingen av två olika ägg, 
i vilket fall de tre möjliga könskombinationerna kunna väntas inträffa i pro
portionen 1: 2: 1, eller av ett enda ägg, vilket alltid giver tvillingar av sam
ma kön. Av sistnämnda faktum förklaras, att enbart gossfödslar och enbart 
flickfödslar vid tvillingbörder var för sig förekomma i mera än 25 % av fallen, 
vilket de tydligen kunde väntas göra om tvillingarnas kön vore oberoende av 
varandra. — I vårt lands officiella statistik kombineras icke tvillingarnas kön 
med moderns ålder, men dylik statistik i en del andra länder har visat, att 
frekvensen av tvillingfödslar stiger avsevärt med moderns ålder och att samti
digt de särkönade tvillingarna bliva vanligare, vilket då skulle kunna bero på 
med åldern stigande möjlighet för samtidig befruktning av två ägg. At t fre
kvensen av tvillingfödslar stiger med moderns ålder står åtminstone ej i motsats 
till vad ovan framhållits, att flerbördernas relativa talrikhet i Sverige är mindre 
utom äktenskapet än inom detsamma, varest barnaföderskornas ålder i genom
snitt är högre. 

Också vid trillingfödslar visar det sig, att det långt oftare än man skulle 
vänta födes barn av samma kön. De 1 064 trillingfödslarna åren 1881—1930 
fördela sig nämligen på följande sätt: 
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Om trillingarnas kön vore oberoende av varandra, skulle fallen av tre gossar 
och av tre flickor vardera upptaga blott (1/2)3 = 1/s eller 12-5 % av samtliga, 
medan de nu utgöra nära dubbelt så många. 

Födda fördelade efter månad (tab. 40—42). I efterföljande tabell har fö : 

delsetalet för varje månad beräknats per år och 1 000 invånare av medelfolk
mängden, varvid jämförelsetalen för äldre årtionden även angivas. 

Mars och september månader hava sedan långa tider tillbaka kännetecknats av 
en stor födelsefrekvens, men i avseende på den sistnämnda månaden kan en 
minskning i denna frekvens iakttagas. November redovisar alltjämt det lägsta 
antalet födelser, och överhuvud taget äro siffrorna för årets sista månader nu
mera lägre än förut. Förskjutningarna framträda måhända tydligare, när så
som härnedan månadens födelsetal i varje särskilt fall uträknas i promille 
av medeltalet för hela årtiondet. 

Dödfödselfrekvensen varierar något med årstiden, såsom framgår av efter
följande tabell. 

a) Månaderna reducerade till lika längd. 
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Sommarmånaderna förete en något gynnsammare proportion än vintermåna
derna . 

IV. Dödsfall. 
Antal döda. En översikt över antalet avlidna, dels absoluta antalet, dels 

detta antal i förhållande till medelfolkmängden, återfinnes härnedan. 

Under de senaste åtta decennierna har vårt lands folkmängd vuxit med när
mare 2 1/2 millioner, men det absoluta antalet döda är det oaktat lägre nu än 
då. Vid sådant förhållande är det uppenbart, att dödligheten minskats; det 
sista årtiondets dödstal, eller årliga antalet avlidna på varje tusental av medel
folkmängden, understiger 1850-talets med icke mindre än 45 °/° och utgör endast 
12-07 %o. Också i förhållande till närmast föregående årtionde, vars dödstal 
till följd av den svåra influensaepidemien år 1918 var förhållandevis högt, kan 
en anmärkningsvärd sänkning konstateras. 

Sverige har under de senaste årtiondena i fråga om det allmänna dödstalet 
intagit en ganska gynnsam ställning, såsom framgår av följande siffror: 

M f i l a i i\r<3 8iln!i»R3|isïr i ï ioasti! i3ï>, vilk» âr 193) o n fattade cirka 90 % av landets befolkning. 
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Tab. T. Dödstalen för vissa befolkningsgrupper, åren 1751—1930. 

En tid under 1880-talet stod Sverige t. o. m. främst i Europa i fråga om ett 
lågt dödstal, men denna plats har det icke kunnat bibehålla utan står nu något 
tillbaka för en del andra länder och däribland grannländerna Danmark och 
Norge. I övrigt kan iakttagas, att årtiondet 1921—1930 överallt kännetecknas 
av sänkta dödstal och ofta av kraftigt sänkta sådana. 

Dödstalen, utan särskiljande av kön och ålder, finnas för landsbygden och 
städerna samt varje län framlagda i tab. B, medan tab. D för en serie av pe
rioder visar varje läns ställning till riksmedeltalet. 

Såsom framgår av tab. Y, var i äldre tider dödstalet avsevärt högre i stä
derna än å landsbygden, men skillnaden utjämnades alltmera, så att under in
nevarande århundrades första decennium talen voro lika. Sedan dess har städer
nas dödstal minskat kraftigare än landsbygdens, och under årtiondet 1921— 
1930 utgjorde det förra 1117 %0, medan det senare uppgick till 12-47 %„. Åt
minstone vad männen beträffar, är dock, såsom tab. Z antyder, anledningen 
härtill, att städerna ha en gynnsammare åldersfördelning än landsbygden. 

') D. v. s. mankönets relativa dödstal, om det relativa talet för kvinnkönet sättes = 100. —2) D. v. s. 
städernas relativa dödstal, om det relativa talet för landsbygden sättes = 100. 
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Tab. Z. Dödligheten årligen på 1000 inv. av vartdera könet inom 

') Dödstalet i första levnadsåret är beräknat på antalet levande födda, i övriga åldrar på medel-
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olika åldersgrupper under vart och ett ar årtiondena 1871—1930. 

folkmängden. 
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Samtliga län redovisa lägre dödstal under 1921—1930 än under 1911—1920 
och skilja sig föga åt i avseende på dödstalets storlek, om Gotland, där talen 
för de båda senaste decennierna är o förhållandevis höga, undantages. Liksom 
beträffande många andra demografiska faktorer har även i fråga om dödlighe
ten en utjämning så småningom kommit till stånd mellan länen, såsom finnes 
närmare påvisat i tab. D. Stockholms stad hade i äldre tider avgjort högre döds
tal än något av länen, men redan under 1890-talet hade dödlighetsförhållandena 
i huvudstaden så förbättrats, att dess tidigare ställning såsom främst på ska
lan upphörde, och efter hand har läget blivit allt gynnsammare. Dödlighets
maximum återfinnes under 1921—1930 för Gotlands län, medan under årtion
dena närmast före Norrbottens län innehaft denna plats. De lägsta dödstalen 
redovisa Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län. 

Dödstalen i de större städerna äro angivna i tab. C, och även för var och en 
av dessa kan för redovisningsperioden ett sänkt dödstal iakttagas. 

Döda efter kön, ålder och civilstånd. Rörande fördelningen efter kon, ålder 
(födelseår) och civilstånd lämnas i olika kombinationer redogörelse i tab. 
43—49. I fråga om dödligheten inom könen finnas dödstalen och relationen 
mellan dessa för varje årtionde ända sedan vår befolkningsstatistiks begynnel
se, ävensom för varje enskilt år av det sist förflutna årtiondet, återgivna i tab. 
Y. I fråga om den betydande överdödlighet, som under äldre tider karakteri
serade mankönet i förhållande till kvinnkönet, har under senare tid en tydlig ten
dens till utjämning gjort sig gällande, och under perioden 1921—1930 har 
männens dödstal sjunkit under kvinnornas. Härutinnan råder likväl en skill
nad mellan land och stad såtillvida, a t t i städerna männens dödstal (H'29 %0) 
alltjämt överskjuter kvinnornas (ll -06 % 0 ) . 

Dödlighetens växlingar i olika åldrar oberoende av könet finnas för en längre 
tidsföljd återgivna i tab. Å. Man kan här iakttaga, huru dödligheten under 
senare tid gått tillbaka högst avsevärt. Särskilt gäller detta barnaåldrarna 
0—15 år. Men även övriga åldrar, bortsett från de allra äldsta, visa i allmän
het dödstal, som är 50 % eller mera lägre än under sjuttonhundratalets mitt. 
Förhållandet i fråga kommer till synes i nedanstående översikt, där dödlighe
ten i varje särskild åldersklass för 1750-talet satts lika med 100 och dödligheten 
åren 1811—1820, 1861—1870 och 1921—1930 omräknats i proportion härtill. 
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Tab. Å. Dödstalet inom olika åldrar, åren 1751—1930.1) 

1) Dödstalet, 0/00 , = årliga antalet döda på 1 000 av motsvarande medelfolkmängd. 
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I första levnadsåret uppgår dödligheten numera till icke fullt 1/3, i ålders
klasserna 1—3, 3—5 och 5—10 år är den blott 10 à 15 % av den under 1750-
talet observerade, och i åldern 10—15 år har den gått tillbaka lika mycket som 
i första levnadsåret. Ungdomsåldrarna 15—25 år redovisa ävenledes en kraf
tig sänkning eller en sådan med c:a 50 %, men den är likväl något mindre än i 
de närmast efterföljande femårsklasserna. I åldersklasserna över 65 år ha 
framstegen icke varit fullt så betydande, och då en stor andel av dödsfallen 
komma just på dessa åldrar, har detta förhållande inverkan på det allmänna 
dödstalets storlek, som för perioden 1921—1930 utgör 44 % av det för 1750-
talet observerade. — Vid jämförelse särskilt med årtiondet 1911—1920, var
till talen i tab. Â lämna tillfälle, observeras betydande förbättringar, till en 
del beroende på de ogynnsamma dödlighetsförhållandena under nämnda årtion
de på grund av den s. k. spanska sjukan. 

Vid behandlingen av frågan om dödligheten inom olika åldrar eller rättare 
den närbesläktade frågan om dödsfallens fördelning efter ålder må särskilt upp
märksammas den alltmera ökade proportion, med vilken åldringarna i våra da
gar ingå å dödslistorna. Belysande i detta avseende är nedan återgivna rela
tiva fördelning av de avlidna efter ålder. 

Medan på 1880-talet närmare 40 % av de avlidna utgjordes av barn och en
dast 15 % av åldringar (över 75 år) har under 1921—1930 proportionen nära nog 
förbytts i sin motsats, d. v. s. barnen upptaga då 15 % och åldringarna (över 75 
år) 32 % av de avlidna. Det är en växelverkan av ett flertal orsaker, däribland 
hälso- och sjukvårdens stora framsteg, som givit upphov till dessa förskjut
ningar. 

Av hundraåringar eller äldre hava under sista årtiondet avlidit 76 män och 
17G kvinnor. Om dem pläga i de årliga berättelserna lämnas vissa biografiska 
och statistiska data och hänvisas till dessa berättelser för närmare upplysningar. 

I syfte att tydliggöra skillnaden mellan männens och kvinnornas dödlighet 
under årtiondet i fråga har i översikten å nästa sida männens dödstal i olika 
åldrar angivits i förhållande till kvinnornas, varvid de senares satts = 100. 
För jämförelse meddelas även motsvarande tal för perioderna 1816—1840 och 
1871—1880. 

Såsom synes inträffar här, att för samtliga åldrar kvinnornas dödstal är 
högre än männens, medan i varje särskild åldersklass, med undantag av ål
dersklassen 10—15 år, det omvända förhållandet råder. Förhållandet i fråga 
kan återföras till att medelfolkmängd och avlidna fördela sig efter ålder olika 
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bland män och kvinnor. •— Minskningen i mankönets överdödlighet under det 
sista seklet återfinnes praktiskt taget i alla åldrar utom den yngsta gruppen 
0—5 år, där i stället en icke oväsentlig stegring kan iakttagas. 

Dödligheten inom olika civilstånd finnes uträknad i tab. Ä, som ådagaläg
ger, att densamma, utom vad angår männen i åldern över 90 år och beträffan
de kvinnorna i åldern under 20 år, är större bland ogifta än bland gifta. Dock 
är skillnaden avsevärt större i fråga om männen än i fråga om kvinnorna. För 
närmare kännedom om civilståndens olika dödlighetsförhållanden i skilda åld
rar hänvisas till dödlighets- och livslängdstabellerna för årtiondet 1921—1930. 

En jämförelse mellan männens dödlighet i olika åldrar å landsbygd och i 
stad (tab. Z) visar, att beträffande männen städerna visa överdödlighet i alla 
åldrar utom desamma i intervallet 10—30 år, och att denna i de äldsta åldrar
na är betydande, samt att beträffande kvinnorna städernas överdödlighet är 
begränsad huvudsakligen till åldrarna över 50 år och samtidigt är av mindre 
mått än i fråga om männen. 

Beträffande dödlighetsförhållandena inom de olika länen och de största stä
derna lämnas denna gång uppgifter (tab. 47 och 48) efter ålder men däremot 
ej samtidigt efter kön; dock har för Stockholm och Göteborg uppdelning jäm
väl i sistnämnda hänseende ägt rum. På grundval av dessa uppgifter och de i 
tab. 7 och 8 återgivna medelfolkmängderna efter ålder ha dödstalen utan åt
skillnad mellan könen uträknats, och dessa tal finnas meddelade i tab. ö . Så
som ett allmänt intryck av siffrorna i denna tabell framstår, att dödlighetsför
hållandena i Norrland oftast äro mindre gynnsamma än i övriga delar av lan
det. För detaljerna i de regionala olikheterna härutinnan hänvisas till själva 
tabellen. 

Barnadödligheten. Vid undersökningar angående dödlighetens storlek inom 
olika åldrar brukar spädbarnsdödligheten särskilt uppmärksammas och ägnas 
en utförligare behandling. Under sista årtiondet har dödligheten inom första 
levnadsåret utgjort 58'8 %„ av antalet under årtiondet levande födda. Detta 
tal är det lägsta hittills iakttagna i Sverige för något helt årtionde och torde, 
om man frånser Norge, även vara lägre än i något annat europeiskt land, så
vitt detta låter sig bedöma av tillgängliga uppgifter. Enligt vad tab. Y när
mare visar, har dödssannolikheten i fråga nästan oavbrutet minskat för varje 
årtionde ända sedan 1801—1810, då den utgjorde icke mindre än 1987 %0 och 

6—384369 
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Tab. Ä. Dödstalen årligen, efter kön, ålder och 

a) Dödstalet i första levnadsåret är beräknat på antalet levande födda, i övriga åldrar på medel-



71* DÖDSFALL. 

civilstånd, i hela riket, dess landsbygd och städer. 

folkmängden. 
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Tab. Ö. Dödstalen efter ålder, 

'} Dödstalet i första levnadsåret är beräknat på antalet levande födda, i övriga åldrar på medel-
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länsvis, åren 1921—1930. 

folkmängden. 
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alltså var mer än tre gånger så stor som nu. Tabellen upplyser vidare, att 
dödligheten i första levnadsåret är avgjort större bland gossar (65-9 %0) än 
bland flickor (51-4 %„). 

Inom varje län har dödligheten i första levnadsåret, beräknad på 1000 le
vande födda, utgjort i medeltal för åren 1921—1930: 

De höga siffrorna för rikets nordligaste län äro iögonenfallande. Gossar
nas överdödlighet har under årtiondet varit störst i Gotlands och minst i Kop
parbergs län. 

Sedan flera decennier tillbaka fördelas i berättelsen över befolkningsrörel
sen de barn, som avlidit i första levnadsmånaden, efter ålder i dagar, de som 
avlidit i första levnadsåret efter ålder i månader och de som avlidit i andra 
levnadsåret efter ålder i fjärdedels år. De absoluta talen avseende dessa upp
gifter återfinnas för årtiondet 1921—1930 i tab. 49. Med ledning av dessa 
uppgifter har en detaljerad dödlighetstabell (tab. A A ) för barnen under 2 år 
utarbetats. Man konstaterar i denna tabell bl. a., att sannolikheten för att en 
nyfödd gosse skall avlida i första levnadsmånaden är mera än 4 gånger så 
stor som motsvarande sannolikhet för den andra månaden och 12 gånger så stor 
som för den tionde månaden. 

För att närmare belysa dödlighetens starka fall under första åldersåret må 
framhållas, att bland 100 000 gossar levande 1) i födelseögonblicket, 2) vid 
början av andra levnadsdagen, 3) vid början av tredje o. s. v. avledo enligt 
dödlighetsförhållandena åren 1921—1930 tillsammans 719 på födelsedagen, 
420 under andra dagen och 299 under tredje dagen. Efter den tredje levnads
dagen minskas faran betydligt, och under återstoden av första levnadsmånaden 
avledo i genomsnitt dagligen 56, under andra månaden dagligen 24 o. s. v. med 
en successiv minskning så att under den tolfte månaden blott 7 dagligen avledo. 
Fallet är alltså mycket starkt, men det må betonas, att siffrorna för de tre 
första dagarna icke kunna göra anspråk på att i noggrannhet vara likvärdiga 
med övriga här anförda tal, då de rätteligen bort avse ej såsom här kalender
dagar utan fullt genomlevda dygn à 24 timmar. — Under första levnadsårets 
olika tidsskeden ligger gossarnas dödlighet städse åtskilligt högre än flickor
nas. 
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Tab. AA. Dödligheten bland barn under 2 års ålder enligt dödlighetsförhållandena 
åren 1921-1980. 1) 

Åt frågan om dödligheten bland barn födda inom och utom äktenskap har i 
den äldre svenska befolkningsstatistiken ägnats rätt mycken uppmärksamhet, 

1) Vid beräkningarna har hänsyn ej kunnat tagas till att de avlidna och de levande födda 
barnen icke i full utsträckning tillhöra samma årskullar, vilket orsakar de smärre skiljaktigheter, 
som i vissa fall kunna iakttagas vid jämförelse med dödlighets- och livslängdstabellernas uppgifter. 
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även om fr. o. m. 1860-talet en lucka förefinnes på ett tjugotal år. I tab. Y 
lämnas en retrospektiv översikt över dessa förhållanden, avseende döda i första 
levnadsåret. Förut har påvisats, at t dödfödslarna äro relativt vanligare utom 
än inom äktenskapet. Tab. Y visar, att även bland de levande födda dödlig
heten är större bland de utomäktenskapliga än bland de inomäktenskapliga 
barnen. Man kan dock iakttaga, att de förra barnens överdödlighet minskats 
med åren, och särskilt siffrorna för åren 1921—1930 äro i detta hänseende 
gynnsamma. Aren 1801—10 bortrycktes sålunda 18'3 % av barnen inom och 
ej mindre än 43'9 % av barnen utom äktenskap före fyllda ett års ålder; åren 
1921—1930 var detta fallet blott med resp. 5'6 och 7-6 °/°. Dödsrisken hade 
sålunda under denna tidrymd för barn i äktenskap sjunkit med 127 procent
enheter och för barn utom äktenskap med ej mindre än 36'3 procentenheter el
ler nära tre gånger så mycket. 

Skillnaden mellan dödsriskerna för barn inom och utom äktenskap är, så
som närmare blivit framhållet särskilt i centralbyråns speciella redogörelse 
för utom äktenskapet födda barn (Statistiska meddelanden, ser. A, Band 1:4), 
i själva verket något större, än vad den enligt dödssiffrorna synes vara. 
Dels möter nämligen någon gång svårighet i fråga om avlidna barn 
att i uppgifterna skilja mellan äktenskaplig och utomäktenskaplig börd, 
och då i tvivelaktiga fall barnen räknas såsom äkta, blir möjligen antalet så
dana bland de avlidna upptaget något för högt. Dels bliva många utom äkten
skap födda barn, även sådana som avlida före ett års ålder, efter födelsen le
gitimerade genom föräldrarnas giftermål. I materialet till dödlighetsstatisti
ken äro sådana barn räknade till de äkta och bidraga således att höja dödssiff
ran för de äkta födda, medan de i statistiken över levande födda äro upptagna 
bland de utom äktenskap födda. Denna oegentlighet skulle dock vara ganska 
svår att avlägsna. 

Dödligheten hos stationär och hos faktisk befolkning. Det allmänna döds
talet, d. v. s. antalet döda per år och 1000 invånare av medelfolkmängden, har 
givetvis sin stora betydelse såsom mått på dödligheten i ett land, enär det vi
sar, huru stor del av dess befolkning som årligen går bort genom döden. Vid 
jämförelse i tiden är detta tal dock icke fullt pålitligt såsom samlat uttryck 
för dödligheten i landet på grund därav, att befolkningen kan hava en med 
tiden starkt växlande ålderssammansättning. Variationerna i det allmänna 
dödstalet förklaras sålunda stundom till ej oväsentlig del av förändrad ålders
fördelning hos befolkningen på grund av folkökningens inflytande. Allmänna 
dödstalet kan sålunda stiga trots sänkning av dödlighetstalet i praktiskt taget 
alla åldrar. Med hjälp av dödlighets- och livslängdstabellerna kan man emel
lertid skaffa sig ett uttryck, som är oberoende av mer eller mindre tillfällig 
åldersfördelning. Det summariska dödstalet för överlevelsetabellens fiktiva 
befolkning, som är stationär, erhålles nämligen genom att uträkna det reci-
proka värdet av den i dödlighets- och livslängdstabellerna beräknade återstå
ende medellivslängden vid födelsen. Resultatet av räkningarna för det sista 
seklet utfaller som följer: 
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Då Sveriges befolkning hittills ökat för varje årtionde, komma de yngre 
åldersgrupperna, i vilka dödligheten i genomsnitt befinner sig avsevärt under 
medeltalet, att vara starkare representerade i den faktiska åldersfördelningen 
än i den, som befolkningen skulle visa, om födelserna ej vore flera än dödsfal
len. Det allmänna dödstalet i en växande befolkning giver med andra ord en 
alltför gynnsam bild av dödligheten och av densammas förändringar med ti
den, vilket även tydligt framgår av sammanställningen här ovan. Medan 
minskningen av det allmänna dödstalet i den faktiska befolkningen från pe
rioden 1816—40 till 1921—30 sålunda utgör för mankönet 12-88 enheter och 
för kvinnkönet 9'99 enheter, skulle den, om befolkningen varit stationär under 
dessa perioder, endast uppgått till resp. 89 och 71 enheter. Man finner alltså, 
att sju tiondelar av den under nämnda tidrymd konstaterade förbättringen i 
dödligheten, mätt genom allmänna dödstalet, direkt hänföra sig till föränd
rade dödlighetskvoter, under det att tre tiondelar bero på förskjutning i ål
dersfördelningen. Det må framhållas, att den bild, som här tecknats på grund
val av förändringarna i allmänna dödstalet, bör ses mot bakgrunden av att 
befolkningens antal hittills varit växande. Då inom en icke avlägsen framtid 
man till följd av nativitetsminskningen har at t åtminstone temporärt räkna 
med en avtagande befolkning, måste förändringarna i dödstalet bedömas ur 
motsatt synvinkel. 

Differenserna mellan på varandra följande tal i den genom överlevelsetabel-
len representerade stationära befolkningen giva fördelningen efter ålder av de 
döda i nämnda population. E t t sammandrag i relativa tal av denna fördel
ning för åren 1921—1930 meddelas i efterföljande översikt, där i och för jäm
förelse även anföres motsvarande fördelning efter ålder av de döda i den fak
tiska befolkningen. — Såsom framgår av denna översikt, råder en betydlig 
skillnad mellan åldersfördelningen av de döda i den stationära och i den fak
tiska befolkningen i vårt land. 
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Dödsfallens fördelning efter ålder i den stationära befolkningen definierar 
de tre begreppen medellivslängd, sannolik livslängd och normal livslängd. Me
dellivslängden är fördelningens aritmetiska medeltal eller det antal år, som 
var och en i den stationära befolkningen i genomsnitt uppnår; den utgjorde 
under senaste årtiondet för männen 6097 och för kvinnorna 6316 år. Sannoli
ka livslängden är fördelningens median eller den ålder, vid vilken hälften av 
den ursprungliga stationära befolkningen kvarlever; den utgjorde under se
naste årtionde för männen 7011 och för kvinnorna 7203 år. Normala livs
längden åter är fördelningens typ värde, d. v. s. den ålder, frånsett första lev
nadsåret, vid vilken de flesta dödsfallen inträffa; den uppgick under sista 
årtiondet för männen till vid pass 78V2 år och för kvinnorna till 79V2 år. — 
Dödsfallens fördelning efter ålder i den faktiska befolkningen bestämmer ge
nomsnittsåldern vid döden. I en växande befolkning, där födelserna äro flera 
än dödsfallen, måste givetvis genomsnittsåldern vid döden vara åtskilligt lägre 
än medellivslängden. Såsom närmare framgår av nedanstående översikt, har 
emellertid skillnaden i storlek mellan dessa två åldrar under tidernas lopp allt 
mera minskats, en omständighet, som antyder, att vår befolkning så småningom 
närmar sig det stationära stadiet. 
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Tab. AB. Dödsfallens frekvens under olika månader, åren 1810—1080. 

Dödsfallen efter årstid. Dödlighetens fördelning på olika månader framgår, 
vad de absoluta talen beträffar, av tab. 50—52. Motsvarande relativa tal, 
de allmänna dödstalen månadsvis, återfinnas såväl för bär behandlade årtionde 
som för längre tillbaka liggande perioder i tab. AB, varvid liksom i regel be
träffande månadstabellerna avseende relativa tal, månaderna reducerats till 
lika längd. 

Under de tio perioder, som tabellen särskiljer, uppvisa med några enstaka 
undantag månaderna juni—november lägre och övriga månader högre dödstal 
än årsgenomsnittet; ett av undantagen utgöra oktober och november månader 
under perioden 1911—1920, som till följd av den svåra influensaepidemien 
under 1918 kännetecknades a.v hög dödlighet. 

För varje månad av decenniet 1921—1930, betraktad såsom enhet, hava stä
dernas allmänna dödstal varit lägre än landsbygdens. Under äldre perioder var 
förhållandet det motsatta, men häri har under de fyra senaste decennierna 
skett en ändring till städernas förmån; till en del beror detta på en för stä
derna i dödlighetshänseende gynnsammare åldersfördelning. 

Antalet döda, fördelade efter kön, ålder och månad, meddelas i absoluta tal 
i tab. 51, och frekvenstal uträknade på grundval härav återfinnas i tab. AC. 
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Tab. AC. Dödligheten efter ålder i varje månad, åren 1921—1930. 
(Antal döda per år och tusen av resp. medelfolkmängd.) 

Vintern och våren förefalla praktiskt taget för alla åldrar vara ur dödlighets-
synpunkt ogynnsamma tider, men förhållandet i fråga framstår mera utpräg
lat för de allra yngsta och äldsta åldrarna. 

Döda efter födelseår. Sedan år 1895 hava de till statistiska centralbyrån in
kommande dödboksutdragen lämnat möjlighet att särskilja de avlidna icke 
blott såsom tidigare efter åldersår utan även efter födelseår. Dessa bå
da fördelningar sammanfalla naturligtvis icke, då de under ett visst givet ka
lenderår i ett visst åldersår avlidna hänföra sig till tvenne olika födelseår, och 
omvänt komma för dem, som, födda ett givet kalenderår, avlida i ett visst 
åldersår, dödsfallon att fördela sig på två olika kalenderår, liksom de, som 
födda under ett visst kalenderår och avlidna under ett annat, fördela sig på 
två successiva åldersår. Exempelvis äro bland dem, som under år 1924 avli
dit vid fyllda 23 (men ej fyllda 24) års ålder, somliga fötlda år 1901, 
men andra år 1900, ett senare datum än som motsvarar dödsdagen. Av dem, 
som föddes 1901 och avlidit vid 23 års ålder, hava somliga dött år 1924 efter 

') Dödligheten i första levnadsåret är beräknad på antalet (under året) levande födda, i övriga åldrar 
på motsvarande medelfolkmängd. 
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sin födelsedag detta år, men andra först år 1925, och då på ett tidigare datum 
än födelsdagen; av dem, som föddes 1901 och avlidit 1924, hava somliga fyllt 
22 andra 23 år. 

Vid den årliga bearbetningen av dödboksutdragen fördelas de avlidna nu
mera såväl efter åldersår som efter födelseår. Den årliga fördelningen av de 
döda efter födelseår plägar användas för beräkningen av folkmängden ålders
vis beträffande andra år än folkräkningsåren, vilken beräkning därigenom blir 
något säkrare, än den eljest skulle ha blivit. — En översikt för sistförflutna 
årtionde av de dödas fördelning efter, kön och civilstånd i kombination med fö
delseår återfinnes i tab. 45, varigenom man kan följa, huru en viss årskull 
under decenniet ifråga successivt decimerats genom dödsfall. 

V. Dödsorsaker. 

Fullständiga uppgifter i detta hänseende för hela riket föreligga först från 
och med år 1911. Tidigare meddelades nämligen beträffande landsbygden 
obligatoriskt uppgifter endast ifråga om farsoter, barnsbörd, våldsamma döds
orsaker och självmord. 

Okänd, sannolik och bevislig dödsorsak. Av hela antalet dödsfall under åren 
1921—1930 eller 729 380 voro 17 785, där dödsorsaken var antingen alldeles 
okänd eller ock så otydligt angiven, att den ej kunde hänföras till något av 
nomenklaturens nummer. De okända eller otillräckligt definierade dödsorsa
kerna motsvara alltså 2'44 % av hela antalet dödsfall. År 1911 eller det första 
år, för vilket dylik statistik utarbetats, var proportionen 6'29; den har seder
mera för nästan varje år kunnat något nedbringas, och utvecklingen i detta 
avseende under perioden 1921—1930 framgår av följande översikt. 

Svårigheterna att i detta avseende göra jämförelse med motsvarande pro
portion i andra länder äro mycket stora på grund av dels att metoderna för 
insamlandet av materialet ofta skilja sig åt, dels att proportionen av »okända» 
dödsorsaker» i viss mån är beroende av de fordringar, som uppställas för att 
en dödsorsak skall betraktas som åtminstone med sannolikhet bestämd. Under 
hänsynstagande till dessa omständigheter torde det i vårt land förekommande 
antalet dödsfall av okänd orsak få anses vara ganska lågt. 

Inom olika delar av riket är, såsom man kan vänta, frekvensen av »okänd 
dödsorsak» rät t olika. Å landsbygden i vart och ett av rikets län utgjorde 
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under årtiondet 1921—1930 de okända eller otillräckligt definierade dödsorsa
kerna i procent av hela antalet: 

Rangordning-en mellan länen i detta avseende plägar vara någorlunda den
samma år från år och beror alltså på mera än tillfälligheter. I allmänhet blir 
procenten av okända dödsorsaker högre, ju glesare befolkat området är, men 
även andra faktorer spela tydligen in. — För Svealands landsbygd, tagen som 
ett helt, blir procenttalet 1'99, för Götalands 2-98 och för Norrlands 5'57. Jäm
förelsevis höga tal uppvisa särskilt de fyra nordligaste länen, där avståndet 
till läkare ofta är stort; maximum företer Norrbottens län med 9.30 %. I söd
ra Sverige visa Kronobergs och Blekinge län förhållandevis stort antal okän
da dödsorsaker. För hela den svenska landsbygden blir procenttalet 3'27; för 
städerna blott 036. Procenttalet för länen i deras helhet äro i detta samman
hang utan intresse, emedan nämnda tal skulle i hög grad bliva beroende av den 
olika andel, med vilken stadsbefolkningn ingår i de skilda länens folkmängd. 

Om procenttalet av »okänd dödsorsak» bland hela antalet dödsfall icke kan 
anses vara större, än att dödsorsaksstatistiken bör räknas som tämligen full
ständig och i stånd att lämna material för tillförlitliga slutsatser, så är dock 
förhållandet icke fullt så tillfredsställande inom varje åldersklass, om också 
vid jämförelse med närmast föregående årtionde en gynnsam förskjutning kan 
iakttagas. I proportion till hela antalet dödsfall inom motsvarande ålders
grupper utgjorde de okända dödsorsakerna i procent: 

Såsom synes har man beträffande de yngsta åldrarna att räkna med en viss 
ofullständighet i fråga om landsbygdens siffror. 

Bland kända dödsorsaker brukar man skilja mellan bevislig och sannolik 
dödsoisak, och i fråga om innebörden av denna skillnad hänvisas särskilt till 
1911 års berättelse om dödsorsaker. Denna uppdelning äger likväl endast be
tydelse för landsbygdens vidkommande, eftersom för städerna samtliga döds
orsaker kunna föras under beteckningen bevislig. Relationen mellan bevis
lig, sannolik och okänd dödsorsak var för årtiondet 1921—1930 följande: 
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Proportionen bevisliga dödsorsaker har visat tendens till ökning under de
cenniet i fråga. För hela riket utgjorde andelen bevisliga dödsorsaker 7Ö8 % 
och för landsbygden särskilt 59.1 % emot resp. 657 och 54-0 % under närmast 
föregående årtionde. 

Huru proportionen bevislig och sannolik dödsorsak utfaller för varje särskild 
dödsorsak, finnes närmare angivet i tab. 54. Av efterföljande sammanställ
ning framgår fördelningen i detta hänseende beträffande de större dödsor
saksgrupperna (å landsbygden). 

Inom grupperna våldsam död och självmord upptagas inga fall med »san
nolik» dödsorsak utan endast bevislig. Såsom här ovan synes, har inom de 
flesta dödsorsaksgrupperna kategorien »bevislig dödsorsak» övervikt, ofta myc
ket utpräglad, över »sannolik». Främst inom ålderdomssjukdomarna, där pro
centandelen utgör närmare 80 %, men också i fråga om sjukdomar hos nyföd
da och bland ledgångarnas och bensystemets sjukdomar är likväl beteckning
en sannolik dödsorsak den vanligaste. 

Dödligheten i olika sjukdomar. Uppgifter angående dödsfallens fördelning 
efter dödsorsaker finnas i ett flertal kombinationer återgivna i tabellerna 54 
—63. Årliga antalet dödsfall inom huvudgrupper av dödsorsaker och beräk
nat på 1 million av medelfolkmängden under decenniet 1921—1930 angives 
här nedan dels för decenniet i dess helhet, dels för dess förra och senare hälft, 
varvid till jämförelse motsvarande tal för perioden 1911—1920 även meddelas. 
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Högsta frekvenssiffran för perioden 1921—1930 återfinnes för cirkulations
organens sjukdomar, där antalet, räknat på 1 million av folkmängden, utgjor
de 2 084, vilket jämfört med 1911—1920 innebär en stegring från 1 601. I 
flertalet fall äro jämförelsetalen för sista årtiondet lägre än för närmast före
gående. De stora grupperna infektionssjukdomar och andra parasitära sjuk
domar samt ålderdomssjukdomar visa båda en stark förskjutning nedåt. 

Dödligheten i infektionssjukdomar tilldrager sig särskilt intresse på grund 
av dödsfallens talrikhet och sjukdomarnas karaktär. Tore år 1911 hava cen
tralbyråns befolknings&tatistiska berättelser innehållit upplysningar om död
ligheten i en del av dessa sjukdomar, nämligen i vad som då rubricerades såsom 
farsoter. Skillnaden mellan den dåvarande rubriken farsoter och den nuva
rande infektionssjukdomar är dels den, att under farsoter inbegrepos några 
sjukdomar, vilka nu icke hänföras till infektionssjukdomar, nämligen barn
kolera, diarré och barnsängsfeber jämte de numera ytterst sällan förekomman
de skörbjugg och dragsjuka, dels och framför allt att bland farsoterna icke 
inbegiepos vissa av de nu bland infektionssjukdomar upptagna dödsorsaker
na, främst den viktiga tuberkulosen men därjämte spetälska, syfilis, varfeber, 
ros, stelkramp och ett par sjukdomar, som vanligen angripa husdjur men nå
gon gång människor, nämligen mjältbrand och ros. 

I tab. AD hava utskilts flertalet av de epidemiska sjukdomar, beträffande 
vilka jämförelse kan äga rum ända från årtiondet 1861—1870. I fråga om 
sådana epidemiska sjukdomar, som tidigare icke registrerades eller föga upp
märksammades, exempelvis influensa, sömnsjuka, barnförlamning och hjärn-
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Tab. AD. Uppgivna dödsfall i farsoter åren 1861—1930. 

feber, sträcker sig jämförelsen givetvis endast till tiden för deras statistiska 
iakttagande. 

Minskningen i antalet uppgivna dödsfall i farsoter har varit mycket stark, 
såsom framgår därav, att antalet under årtiondet 1861—70 utgjorde 122 464 
och under 1921—1930 blott 22 216, motsvarande resp. 3002 och 368 årligen 
på 100 000 av medelfolkmängden. E t t avbrott i serien bildar årtiondet 1911 
—1920 med 71 234 dödsfall (124-7), beroende på influensans starka härjningar 
under åren 1918—1919. 

Med undantag av sömnsjukan, som upptager 1300 dödsfall emot endast 
139 under 1911—1920, har för övriga farsoter nedgången under redogörelse
perioden varit högst betydande. Dödstalen i de under äldre tider ganska elak
artade sjukdomarna mässling, scharlakansfeber, difteri, kikhosta och nervfe
ber äro sålunda anmärkningsvärt låga; smittkoppor och rödsot hava praktiskt 
taget försvunnit. Särskilt; observeras difteriens tillbakagång och skillnaden 
i numerär mellan antalet dödsfall i influensa under sista och näst föregående 
årtionde. 

Utöver i tab. AD redovisade sjukdomar äro för årtiondet 1921—1930 samt 
dess förra och senare hälft i efterföljande tablå uppgifter sammanförda om 
dödstalen på 100 000 av medelfolkmängden i övriga specificerade infektions
sjukdomar. 

1) 1781/90 årl. 4 597,1791/00 årl. 4123,1801/10 årl. 2 026,1811/20 årl. 397,1821/30 âiL 359,1831/40 
årl. 876, 1841/50 årl. 212, 1851/60 årl. 863. — ») Fläcktyfus, nervfeber och paratyfus samt t. o. m. 
1900 »hjärnfeber» och t. o. m. 1910 tropiska sjukdomar. — ») År 1834 12 637. Aren 1861/80 äro inhemsk 
kolera och barnkolera inräknade; talen för åren 1881/00 äro approximativa. 
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Av dödsfallen i infektionssjukdomar, uppgående till 196 årligen på 100 000 
av medelfolkmängden, komma 140 eller närmare 8/4 på tuberkulosen. Mot
svarande tal för tuberkulosen under 1911—1920 var 187, vilket följaktligen 
innebär, liksom för infektionssjukdomarna i allmänhet, en avsevärd förbättring. 

Angående dödlighetens växlingar under decenniets olika år hänvisas till de 
absoluta talen i tab. 56. Beträffande den mest förödande av dessa sjukdomar, 
nämligen tuberkulos av alla slag, återgivas här nedan siffror avseende fem
årsperioderna under tiden 1911—1930. 

För såväl landsbygden som städerna har läget förbättrats, i relativa mått 
likväl mest för de senare, varigenom städernas jämförelsetal numera endast 
obetydligt överskjuter landsbygdens. 

Beträffande särskilt lungsotsdödligheten har denna varit följande: 

Lungsotsdödligheten har som synes under de fyra femårsperioder översikten 
omfattar regelbundet avtagit. Fortfarande är nämnda dödlighet högre i stä
derna än på landet, men motsatserna i detta avseende utjämnas alltmera. 

Sedan gammalt ha uppgiftei erhållits om dödsfallen vid barnsbörd, varvid 
skillnad gjorts mellan dödsfall i barnsängsfeber och i övriga havandeskaps-
och förlossningssjukdomar. Förhållandena härutinnan te sig sålunda: 
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Den avsevärda förbättring, som var utmärkande för utvecklingen under en 
längre följd av år, har icke kunnat upprätthållas, utan de två isenaste decen
nierna visa en stegring i dödsfallens relativa antal, särskilt i sådana till följd 
av barnsängsfeber. Om detta beror på en eventuell ökning i antalet missfall 
eller aborter, kan vara vanskligt att bedöma. 

Beträffande våldsamma dödsorsaker och självmord sker redovisning i det 
följande. 

Dödsorsakernas fördelning i olika landsdelar. Beträffande dödligheten i olika 
sjukdomar länsvis samt å landsbygden och i städerna hänvisas till de absoluta 
talen i tab. 57 och de relativa i tab. A E . 

I fråga om bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda visar sig jämförelsevis 
liten skillnad mellan mortaliteten å olika orter; maximum förete emellertid 
rikets två nordligaste län. Så mycket större är skillnaden ifråga om ålder
domssjukdomar. Här framträder särskilt stor olikhet mella.n landsbygd och 
stad eller resp. 232 och 71 dödsfall årligen på 100 000 invånare. Förhållan
det beror utan tvivel till avsevärd del därpå, att å landsbygden med dess ofta 
långa avstånd till läkare åtskilliga äldre personer upptagas såsom döda i ål
derdomssjukdomar, beträffande vilka en läkarattest skulle hava uppgivit en 
annan, mera specificerad dödsorsak. Men en viktig orsak till skiljaktigheten 
ligger även i befolkningens olika åldersfördelning, varom redogörelsen för 1930 
års allmänna folkräkning (del I I ) ger närmare upplysning. Av dödsfallen 
under åren 1921—30 å landsbygden komma sålunda 34 % på åldrarna över 75 
år, i städerna blott 26 %. Bland de olika länen visar Gotlands län den största 
frekvensen dödsfall i ålderdomssjukdomar, Stockholms stad och Norrbottens 
län däremot den minsta; talen utgöra resp. 371, 47 och 105 årligen på 100 000 
av medelfolkmängden. Motsatserna mellan Gotlands och Norrbottens län för
klaras nästan helt och hållet av olikheter i åldersfördelningen; så är emellertid 
ingalunda förhållandet, när det gäller differensen mellan de nämnda två länen 
och huvudstaden. 

Havandeskaps- och förlossningssjukdomar förete även ganska stora lokala 
motsatser i fråga om frekvensen. Inom Stockholms stad och Norrbottens län 
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Tab. AE. Årligen avlidna på 100000 av medelfolkmängden inom olika 

l) Avlidna årligen på 100 000 barnaföderskor. — s) Dödsriskerna i första levnadsåret avse årliga antalet 
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kön och åldrar, med fördelning efter dödsorsak, länsvis, åren 1921—1930. 

döda i nämnda ålder på 100 000 levande födda. 
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Tab. AE (forts.). Årligen avlidna på 100000 ar medel folkmängden inom olika 

») Se not 2 å sid. 88*. 
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kön och åldrar, med fördelning efter dödsorsak, länsvis, åren 1921—1930. 
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kan sålunda iakttagas ett antal dödsfall, uppgående till resp. 521 och 413, 
medan motsvarande tal för Hallands och Västmanlands län blott utgöra resp. 
176 och 210. 

Mortalitetssiffrorna för infektionssjukdomar röna starkt inflytande av talen 
för tuberkulos och särskilt för lungsot. Sistnämnda sjukdom har krävt pro
portionsvis de flesta offren i Norrbottens län, eller 230 årligen på 100 000 
inv., Västerbottens (160), Jämtlands (157) och Västernorrlands län (143) 
samt Stockholms stad (140). Låga äro siffrorna särskilt för Södermanlands 
(75), Östergötlands (80), Kristianstads (83), Malmöhus (86) och Skaraborgs 
län (86) . 

Vid jämförelse med årtiondet 1911—1920 äro talen, som angiva dödligheten 
i influensa under åren 1921—1930, avsevärt lägre och förete endast obetyd
liga växlingar från län till län. 

Andra infektionssjukdomar (än tuberkulos och influensa) förete icke någon 
större frekvens, men den lokala fördelningen länsvis är ofta ganska oregelbun
den. 

Beträffande cirkulationsorganens sjukdomar, inom vilka antalet registre
rade dödsfall väsentligt ökats, iakttager man, at t de betydligt oftare angivas 
såsom dödsorsak i städerna än å landsbygden. Antalet dödsfall inom dessa 
sjukdomar utgjorde nämligen i årligt genomsnitt på 100 000 inv. i städerna 
240 och på landsbygden 194. Huvudstadens siffra (260) företer maximum, 
medan Norrbottens (146) och Västerbottens län (149) komma lägst på ska
lan. — Även i fråga om andningsorganens sjukdomar visa sig motsatserna 
mellan olika landsändar vara ganska stora, om ock ej mellan land och stad. 
Särskilt gynnsamma tal äro att anteckna för Örebro och Jämtlands län. —-
Matsmältningsorganens sjukdomar förete endast obetydliga växlingar med 
högsta relativa antalet (66) i .Västernorrlands och lägsta antalet (47) i Kop
parbergs län. 

Vad slutligen angår dödligheten i kräfta, så råder härvidlag blott tämli
gen ringa skillnad mellan stad och land. I allmänhet framträder mellersta 
Sverige såsom ogynnsamt ställt med avseende på denna sjukdom, medan de 
nordligaste och sydligaste länen visa gynnsammare siffror. Vad de nordli
gaste länen beträffar, röna talen troligen inflytande av svårigheten att på 
grund av de långa avstånden till läkare få dödsorsaken säkert fastställd i des
sa trakter. 

Dödsorsaker inom olika åldrar och kön. Fördelningen av de under åren 1921 
—1930 avlidna efter dödsorsak i kombination med ålder och kön framlägges i 
tab. 58 och 59. På grundval av där meddelade absoluta tal har sedan de van
ligare dödsorsakernas frekvens i olika åldrar uträknats i tab. AE . Denna 
angiver sålunda antalet dödsfall i medeltal årligen på 100 000 av vartdera kö
net i de särskilda åldrarna. 

Uppgifterna om dödsfallen i tuberkulos (samtliga åldrar) omfatta sanno
likt på grund av att dödsorsaksbestämningen icke kunnat göras med tillräck
lig skärpa icke alla dödsfall, som äro att tillskriva denna sjukdom; i många 
fall torde också tuberkulos infektion kunna betraktas såsom bidragande döds-
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orsak. Med denna reservation för talens fullstänidighet konstaterar man, att 
den vanligaste bland tuberkulossjukdomarna, nämligen lungsoten, avtager från 
första levnadsåret till ungefär 10-årsåldem eller något yngre år för att sedan 
hastigt ökas och nå sitt maximum i åldern 20—30 år, där den uppgår till 2.06 
%» för män och 222 %o för kvinnor. Hjärn- och annan tuberkulos visar sig 
såsom dödsorsak hava utpräglat maximum i barnaåldern. 

Dödsrisken i kräfta stiger oavbrutet med åldern till en början långsamt 
men under och efter 40-årsåldern mycket hastigt. Den är i medeltal för samt
liga åldrar större bland kvinnor än bland män; skiljer man mellan olika åld
rar, ger tabellen vid handen, att dödstalen i denna sjukdom äro större för kvin
norna än för männen ända t. o. m. 50-årsåldern, men sedan inträder motsatt 
förhållande. 

De epidemiska sjukdomarna kunna med hänsyn till åldersfördelningen bland 
de döda delas i flera olika grupper. Mässling och i synnerhet kikhosta hava 
utpräglat maximum i första levnadsåret och avtaga sedan med varje ålders
grupp, tills de praktiskt taget försvinna som dödsorsak i 15—20-årsåldern. 
— Difteri, scharlakansfeber, akut barnförlamning och epidemisk hjärnfeber 
förete en mera utdragen talserie men hava dock i allmänhet sin maximifre-
kvens i åldrarna under 5 år. — Varfeber och ros uppträda oftast i första 
levnadsåret och äro därjämte tämligen framträdande i äldre åldrar. — Influen
san uppvisar under decenniet 1921—1930 största antalet dödsfall i åldrarna 
under 3 och över 60 år. 

Andningsorganens sjukdomar visa alla, med någon avvikelse beträffande 
kronisk luftrörsinflammation, ungefär samma karakteristiska variationer med 
åldern. Dödligheten är störst i första levnadsåret, minskas sedan hastigt och 
når ett minimum vid ungefär 15 år för att sedan ökas till en början långsamt 
men efter 40-årsåldern snabbare. Sålunda är exempelvis dödsrisken för man
könet i akut lunginflammation under första levnadsåret 5-33 °/o0, i åldern 10— 
15 år blott 0-07 °/0o och i åldern över 70 år 4-56 °/00. 

Hjärnblödning uppträder sällsynt som dödsorsak före 40-årsåldern men ökar 
i betydelse efterhand, och i åldern över 70 år utgör dödsrisken i denna sjukdom 
omkring 9 °/0o. Cirkulationsorganens sjukdomar förekomma även mindre ofta 
som dödsorsak i yngre år; deras frekvens ökas emellertid regelbundet för var
je ålder och är i de högsta åldrarna mycket betydande. 

Matsmältningsorganens sjukdomar förete den största dödligheten i första 
levnadsåret. Sedan minskas denna mycket hastigt och når minimum vid 10 
—-15 år; efter 40-årsåldern tillväxa dödstalen i dessa sjukdomar ganska has
tigt. Talen äro i allmänhet ej obetydligt högre för män än för kvinnor. 

Den hittillsvarande behandlingen av dödsorsakerna åldersvis har huvudsak
ligen gällt, huru dödstalet i en och samma sjukdom varierat med åldern. Vill 
man i stället undersöka problemet från en annan synpunkt, nämligen söka av
göra vilka sjukdomar, som i varje särskild levnadsålder äro farligast för män
niskan, så möjliggöres detta naturligen också genom tab. AE. En bättre över
sikt lämnar emellertid tab. A F , som visar huru 1 000 dödsfall i varje ålder för
dela sig på grupper av dödsorsaker. 
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Tab. A.F. Antalet dödsfall i olika åldrar med 

Man finner här, att beträffande mankönet i åldern 0—5 år bildningsfel och 
sjukdomar hos nyfödda intaga främsta rummet med 36 %, varefter följa and
ningsorganens sjukdomar med 20 °/« och infektions- och parasitära sjukdomar 
(utom tuberkulos) med 11 %. Sedan blir tuberkulosen under en lång period 
av livet den avgjort farligaste sjukdomen; enbart den kräver i åldrarna 5—10, 
10—15, 15—20, 20—30, 30—40 och 40-^50 år resp. 22, 25, 44, 51, 36 och 
20 % av dödsfallen. I åldrarna 50—60 år äro svulsterna den mest framträ
dande dödsorsaken (21 %). I den följande åldersgruppen (60—70 år) upp
taga svulsterna en ännu drygare andel (22 %) men överträffas likväl här av 
cirkulationsorganens sjukdomar (25 %). Slutligen iakttager man, att ålder
domssjukdomarna i åldern över 70 år uppgivas såsom orsak till ej mindre än 
33 % av dödsfallen. 

Vad angår kvinnkönet, ger tab. A F vid handen, att växlingarna med åldern 
i de särskilda dödsorsakernas procentiska andelar äro ungefär desamma som 
för mankönet. Dock äro bildningsfel och sjukdomar hos nyfödda något sva
gare företrädda bland flickor än bland gossar, medan infektions- och parasi
tära sjukdomar äro talrikare. I samma åldrar som för männen framträder tu
berkulosen som den farligaste sjukdomen men i ännu mera accentuerad form. 
I åldrarna 15—30 år äro sålunda omkring 60 % av dödsfallen att tillskriva 
ifrågavarande sjukdom. Likaså upptaga dödsfallen på grund av svulster i 
åldrarna 40—60 år en betydligt drygare andel bland kvinnorna än bland män
nen. 
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relativ fördelning efter dödsorsak, åren 1921—1830. 

, De sjukdomar eller grupper av dylika, som orsaka det största antalet döds
fall bland barn under ett år, redovisas särskilt i tab. AG. Dödsrisken för gros-
sår är, såsom förut berörts, större än för flickor, och detta visar sig gälla icke 
blott för alla sjukdomar över ett utan även i fråga om varje särskild bland 
dem. Enda egentliga undantaget utgör kikhostan, vilken bland tusen levande 
födda flickebarn årligen skördat 2'49 mot bland samma antal gossebarn 2l2. 
Tabellen ger vidare vid handen, att de vanligaste dödsorsakerna bland späd
barnen förutom bildningsfel och andra medfödda sjukdomar äro akut mag-
och tarminflammation samt akut lung- och luftrörsinflammation. 

Den förut konstaterade större dödligheten bland utomäktenskapliga än bland 
inomäktenskapliga barn visar sig på några få undantag även gälla inom de 
särskilda sjukdomarna; i vissa fall är skillnaden mycket betydande. På var
je tusental under decenniet levande födda avledo sålunda i bildningsfel och 
medfödda sjukdomar årligen 25 52 bland de i äktenskap födda men 36-75 bland 
de utomäktenskapliga. Särskilt ogynnsam framstår proportionen i fråga om 
dödsorsaken våldsam död samt beträffande dödsfallen i ärvd syfilis. 

Dödsorsakernas fördelning efter årstiden. Huru de skilda dödsorsakerna fördela 
sig på månader, framgår i absoluta och relativa tal av tab. 55. Denna giver 
siffermässigt uttryck för det kända förhållandet, att vissa dödsorsaker täm
ligen ojämnt fördela sig över årets olika tider. 
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Tab. AG. Antal dödsfall i olika sjukdomar bland barn under 1 år, i årligt medeltal 
på 100000 leyande födda, åren 1921—1930. 

Man iakttar sålunda, att ålderdomssjukdomarna uppträda svårast under vin
tern och våren samt lindrigare under sommaren och början av hösten; under 
februari äro dödsfallen i dessa sjukdomar 33 % flera, i augusti däremot 27 % 
färre än i genomsnitt för samtliga månader. Liknande gäller jämväl och i 
ännu högre grad om andningsorganens sjukdomar. Beträffande den vanligaste 
av dessa, akut lunginflammation, företer februari 61 % flera men augusti 61 % 
färre dödsfall än månaderna i medeltal. Hjärnblödning visar också en dylik 
periodicitet, om ock ej lika utpräglad. — Däremot hava exempelvis kräftsjuk-
domarna en mycket jämn fördelning på årets olika månader. Även matsmält
ningsorganens sjukdomar äro i allmänhet tämligen jämnt fördelade över året. 

Vidare kan iakttagas, att dödsfallen i tuberkulos visa ökning under vintern 
och våren; april och maj förete härutinnan maximum. Dödsfallen i influensa 
äro synnerligen ojämnt fördelade med såsom motsatser 3 098 i februari och 67 
i augusti. 

Tab. A H anger dödsorsakernas relativa fördelning efter årstid från en nå
got annan synpunkt. Den visar exempelvis sålunda, att medan under året i 
dess helhet 4-57 % av dödsfallen orsakas av sjukdomar i matsmältningsorga
nen, är motsvarande andel för augusti 5-88 och för februari 3'80 %. Man läg
ger vidare märke till, att cirkulationsorganens sjukdomar under samtliga må
nader utom februari redovisa största antalet dödsfall och att därefter ålder
domssjukdomarna genomgående komma i andra rummet. 

Vid ett studium av olika årstiders inverkan på dödligheten bör man även 
observera, tab. 51 och tab. AC. Av dessa framgår bl. a., att småbarnsdödlig
heten varit störst under månaderna januari—maj. 



Tab. AH. Antalet dödsfall i varje månad med relativ fördelning efter dödsorsak, åren 1921—1930. 
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Våldsamma dödsorsaker utom självmord (tab. 60). Hela antalet våldsamma döds
orsaker, oavsett självmord, har under nedanstående perioder2) utgjort: 

Antalet våldsamma dödsorsaker har på det hela taget hållit sig tämligen 
oförändrat, men då folkmängden samtidigt vuxit, visa de relativa talen stark 
minskning. Visserligen visade åren 1911—1920 härutinnan ett avsteg, men 
under årtiondet 1921—1930 har en minskning ånyo inträtt . Utvecklingen kän
netecknas av att under åren 1821—-10 kommo årligen 7333 våldsamma dödsfall 
på varje 100 000-tal av folkmängden, under 1880-talet sjönk talet till 4ö-24 och 
för årtiondet 1921—1930 är motsvarande siffra 35'03. Med hänsyn till de 
mycket höga talen för perioden 1821—40 må nämnas, att tidrymden 1776— 
1820 visar betydligt lägre ehuru nästan oavbrutet stegrade siffror. 

I fråga om de olika arterna av våldsamma dödsorsaker hänvisas beträffan
de sista årtiondet till den detaljerade tab. 60 och för mera summarisk jämförel
se med äldre tider till tab. A I . Den vanligaste bland de våldsamma döds
orsakerna har sedan gammalt varit drunkning, men härutinnan har under 
årtiondet 1921—1930 inträtt en förändring. Drunkningsfallén ha undan för 
undan starkt avtagit, och frekvenstalet på 100 000 inv. utgjorde 1057 emot 
3607 under åren 1821—40 och 24-00 under årtiondet 1881—90. I stället ha 
dödsfallen, som ingå under rubriken krossning, frakturer, sårnader, avsevärt 
ökats, så att under redogörelseperioden relationstalet för desamma utgjorde 
1657, d. v. s. ett betydligt högre frekvenstal än beträffande drunkning. Steg
ringen kan helt återföras till ett ökat antal olyckshändelser inom motortrafiken. 

De våldsamma dödsorsakernas lokala fördelning på rikets olika län samt på 
landsbygd och städer belyses i tab. AE . Stockholms stad och län visa de 
högsta frekvenstalen, medan de lägsta återfinnas för Jönköpings och Krono
bergs län. 

Tab. AE redogör även för de våldsamma dödsorsakernas fördelning efter de 
förolyckades ålder. Ifrågavarande fördelning visar sig vara ganska olika bland 
män och kvinnor, även om man frånser det förhållandet, att frekvensen av 
våldsamma dödsorsaker i alla åldrar är större för männen än för kvinnorna. 
Beträffande männen har frekvensen, såsom synes, ett minimum 31'8 (på 100 000 

!) De absoluta talen avseende tiden 1821'—60 hava hämtats ur en statistisk undersökning av K. G. 
Oden rörande de våldsamnia dödsfallen i Sverige (Sthlm 1875). 
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Tab. AI. Våldsamma dödsorsaker, utom självmord, i absoluta och relativa tal, 
åren 1881—1980. 

av folkmängden) i åldern 10—15 år, varefter följer en oavbruten stegring med 
maximum 165-2 i åldern 70—co år. Vad kvinnorna angår, visa åldrarna 5— 
50 år endast obetydliga växlingar och kännetecknas dessutom av mycket låg 
frekvens. De högsta frekvenstalen återfinnas i åldrarna över 70 år samt i förs
ta levnadsåret. At t männen i motsats till kvinnorna under livets mittelåldrar 
redovisa så hög frekvens våldsamma dödsorsaker är till huvudsaklig del att 
tillskriva drunknings- och trafikolyckorna. 

Självmord. I avseende å denna dödsorsak är såtillvida en avvikelse gjord 
från den gällande nomenklaturen, som även de självmord, vilka begåtts under 
förut konstaterad sinnessjukdom, äro räknade tillsammans med de övriga. 
Det ligger nämligen från befolknings- och moralstatistisk synpunkt vikt på 
möjligheten att kunna i olika avseenden bearbeta s a m t l i g a självmord. Emel
lertid äro de ifrågavarande under sinnessjukdom begångna självmorden, un
der åren 1921—30 tillsammans utgörande 806, i anmärkning till tab. 62 sär
skilt redovisade efter kön, ålder och dödssätt, varför ingen svårighet möter 
för den, som så önskar, att sammanräkna dem med dödsfallen i sinnessjukdo
mar. — Kvinnor under 50 år avlidna på grund av fosforförgiftning äro nume
ra icke inräknade bland självmördare utan bland personer avlidna genom 
olyckshändelser. Om anledningen härtill, se särskilt befolkningsstatistiska 
berättelsen för år 1903, då förändringen i klassificeringen vidtogs. I här 
återgivna texttabeller hava talen för äldre år i förekommande fall omräknats 
efter denna princip för vinnande av full jämförbarhet. 

') Därav järnvägsolycka 731, automobilolycka o. likn. 1 939 och flygolycka 53. 
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Tab. AJ. Självmördare efter ålder, kön och civilstånd i absoluta och relativa tal, 
åren 1781-1930. 
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Hela antalet självmord i liket under årtiondet 1921—30 uppgår till 8 899, 
därav 5 708 å landsbygden och 3 191 i städerna. Huru förhållandena härvid
lag ställt sig under äldre tider, framgår av tab. A J . På varje 100 000-tal av 
medelfolkmängden har årliga antalet självmord utgjort som följer: 

Under sista årtiondet har antalet självmord på 100 000 personer årligen 
uppgåt t till 1472, vilket innebär en ökning fastän en mycket obetydlig sådan 
sedan närmast föregående årtionde. Såsom framgår av talen härovan, har 
frekvensen stigit tämligen regelbundet under en längre tidsperiod, men med 
årtiondet 1911—20 inträder ett avbrott härutinnan. Nedgången torde stå i 
samband med de särskilda förhållanden, som voro rådande under krigs- och 
efterkrigsåren. 

Frekvensen av självmord är ungefär fyra gånger större bland män än bland 
kvinnor. Under årtiondet 1921—30 uppgick sålunda antalet fall för männen 
till 7 161 eller 24-12 på 100 000 personer, för kvinnorna till resp. 1 738 och 5-65. 
ökningen i antalet självmord vid jämförelse med närmast föregående årtionde 
faller, såsom synes, helt och hållet på männen; för kvinnornas del har frekvens
talet sjunkit från 5'91 till 5'65. 

Alltsedan 1830-talet känner man självmördarnas fördelning efter ålder och 
civilstånd kombinerade, ehuru för åren 1831—60 endast med hänsyn till de 
stora åldersgrupper, som finnas meddelade i efterföljande tablå. För dessa 
grupper kan alltså en jämförelse verkställas för en tidrymd av tio årtionden. 
1 fråga om åren 1861—90 har dock en approximation måst göras, i det inom 
gruppen 45—55 år halva antalet fått räknas såsom tillhörande åldern före 
och andra hälften efter 50 år. Inom var och en av efterföljande ålders-
och civilståndsgrupper har årliga antalet självmördare per 100 000 inv. ut
gjort: 

») Räknat efter absoluta antalet självmördare av vartdera könet. 

^-384360 
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I åldern 15—25 år ingår även det ringa antalet självmördare före femton års 
ålder. — Den stegring av antalet självmördare, som oavsett ålder och civil
stånd varit utmärkande för utvecklingen, visar för de två senaste årtiondena 
en tendens att avstanna eller att förbytas i sin motsats. 

En mera detaljerad framställning av självmordens frekvens under sista och 
föregående årtionden lämnas i tab. A J . Inom alla åldrar är frekvensen större 
bland männen än bland kvinnorna. De gifta redovisa oavsett kön ett lägre 
antal självmord än ogifta och förut gifta. 

Å landsbygden var under perioden 1921—30 frekvenstalet 13'68 på 100 000 
inv. och i städerna 17-04. Frekvensen har, så lång tid tillbaka man känner, 
städse varit högre i städerna än på landet; i nyare tid har skillnaden mellan 
landsbygd och stad i detta avseende, liksom i så många andra, åtskilligt mins
kats och är, såsom synes, på väg att utjämnas. 

Frekvensen av självmord har sedan gammalt företett ganska stora och i det 
hela tämligen konstanta olikheter vidkommande de särskilda länen, såsom 
närmare framgår för de sex årtiondena 1831—90 av en tabell i tioårsöversik-
ten för 1880-talet. Under alla sex årtiondena har självmordsfrekvensen legat 
över riksmedeltalet, oavsett i Stockholms stad, uti Stockholms, Uppsala, Väst
manlands, Södermanlands, Östergötlands och Malmöhus län samt under fem 
perioder av de sex i Jämtlands och under fyra perioder i Kopparbergs och 
Gävleborgs län. I allmänhet framträder alltså med höga tal hela det områ-
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Tab. AK. Självmordens relativa fördelning månadsvis, åren 1911—1930.1) 

de, som i vår befolkningsstatistik plägar betecknas såsom östra Sverige, samt 
dessutom Jämtlands och Malmöhus län. 

Under de tre senaste årtiondena har självmordsfrekvensen eller årliga anta
let självmord på 100 000 inv. inom de olika länen ställt sig sålunda: 

I sina huvuddrag visa sig de nyss beskrivna olikheterna mellan länen äga 
bestånd även under de tre senaste årtiondena, om också motsatserna framträda 
mindre än tidigare, över riksmedeltalet befinna sig nämligen under samtliga 
tre decennierna Stockholms stad och län, Uppsala, Södermanlands, Östergöt
lands, Malmöhus, Hallands, Västmanlands, Kopparbergs och Jämtlands län, 
vilka samtliga på något undantag när återfinnas bland de förut uppräknade 
länen. — Maximifrekvensen (20-2) visar nu liksom tidigare Stockholms stad 
och minimum (6-5) Västerbottens län. 

Självmordens fördelning efter årstid framgår i absoluta tal av tab. 62 
och i relativa tal av tab. AK. — Vid beräkningen av dessa relativa tal har 

1) Månaderna äro reducerade till lika längd. 
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man satt antalet självmord under året = 1 200 och i förhållande härtill beräk
nat, huru många självmord som falla på var och en av de 12 månaderna. Pro
portionstalen hava därvid beräknats med hänsyn tagen till månadernas olika 
längd, så att alla månader äro omräknade till samma dagantal. Om själv
morden fördelade sig lika på årets alla dagar, skulle man tydligen få 100 på 
varje månad. Varje månads självmordsfrekvens avviker alltså lika många 
procent från genomsnittet, som tabellens relativa tal ligga över eller under 100. 

Våren och försommaren kännetecknas alltid av höga tal, vintern däremot av 
låga. Under sista årtiondet har exempelvis frekvensen i maj varit icke mindre 
än 30 % över genomsnittet för samtliga månader, medan i december frekven
sen understeg genomsnittstalet med 18 %. Tab. A K synes visa, att motsat
serna äro något mera utpräglade för kvinnor än för män samt å landsbygd än 
i städer. Av samtliga självmord bland männen föllo 547 % på sommarhalv
året (april—sept.) och bland kvinnorna 568 %. 

Med avseende å sättet för självmordets verkställande meddelas upplysningar 
i tab. 62. För de fem senaste decennierna äro de absoluta och relativa talen 
följande : 

Under senare tider ha några större förskjutningar icke inträffat beträffande 
det sätt, varpå självmordet ägt rum. Omkring hälften av fallen sker genom 
hängning eller strypning. I synnerhet skott men även hängning eller stryp-
ning är ett betydligt oftare anlitat dödssätt bland män än bland kvinnor; van
ligen förekommande bland de senare äro dränkning och intagande av gift. 

Dödsorsaker i olika yrken. Angående detta ämne hänvisas till tab. 63, som 
innehåller sammandrag för decenniet av de häröver årligen upprättade tabel
lerna. Dock må framhållas, att såväl sistnämnda tabeller som därför ock 
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deras sammandrag icke kunna anses äga tillräcklig grad av noggrannhet, för 
at t man därur skall kunna erhålla verkliga mått på dödsriskerna i olika yr
ken för särskilda sjukdomar. Detta beror bl. a. därpå, att många personer 
under sina senare levnadsår växla yrke, då de icke längre orka fortsätta med 
sitt förutvarande, varför de vid dödsfallet ofta registreras på annat yrke än 
det, som de utövat under större delen av livet och där de varit utsatta för den 
yrkesrisk, som direkt eller indirekt kan tänkas hava orsakat dödsfallet. Om så
lunda täljaren i det bråk, varur dödstalet framgår, stundom är ganska osäkert 
bestämd, så gäller detta i kanske ännu högre grad om nämnaren, d. v. s. me
delfolkmängden under årtiondet inom resp. yrke; man behöver endast erinra 
om, att principen för yrkesklassificeringen varit ganska olika vid folkräk
ningarna. Under sådana omständigheter ha några sammanställningar över 
dödsrisker inom olika yrken eller relativa tal i övrigt icke verkställts, utan 
redovisningen inskränker sig till de i tab. 63 meddelade absoluta talen. 

VI. Ut- och invandring. 

Ut- och invandringen i dess helhet. I jämförelse med närmast föregående år
tionde uppvisar perioden 1921—1930 en något ökad utvandring. Hela det re
dovisade antalet emigranter har nämligen ökats från 118 375 till 128 645, vil
ket med hänsyn till de starka fluktuationer, som i allmänhet bruka känne
teckna emigrationen, utgör en tämligen obetydlig ökning. Ännu mindre fram
trädande är ökningen, om talen sättas i relation till medelfolkmängden. Me
dan antalet emigranter i genomsnitt årligen nnder årtiondet 1911—1920 ut
gjorde 207 °/oo, hade nämnda tal 1921—1930 ökats till blott 2 13 °/00. Invand
ringen däremot har sedan föregående årtionde nedgått, och denna minskning 
är något större än ökningen a.v utvandringen. Under det att antalet immi
granter under årtiondet 1911—1920 uppgick till 75 554 eller i genomsnitt år
ligen av medelfolkmängden 132 %0, äro motsvarande tal 1921—1930 resp. 
62 201 och 103. En följd av förhållandet att utvandringen ökats och invand
ringen minskats har blivit, att folkförlusten genom omflyttningen ökats från 
42 821 åren 1911—1920 till 66 444 åren 1921—1930 eller i medeltal årligen 
från 0.75 °/00 till 1'lu °/„0 av medelfolkmängden. 

Ut- och invandringens fördelning på vart och ett av periodens år framgår 
av tab. 64 och AL. Emigrationen har de flesta år hållit sig tämligen konstant 
omkring eller något över 10 000 personer per år. Det är egentligen endast 
två år, som siffrorna äro mera iögonenfallande. Det ena är 1923, då antalet 
emigranter plötsligt sprang i höjden och nästan tredubblades för att följande 
år åter sjunka ned till normal storlek. Det andra året, som uppvisar avvi
kande siffror från årtiondet i övrigt, är periodens sista, 1930, som uppvisar en 
siffra, vilken är blott hälften så stor som normala år under ifrågavarande år
tionde. Medan 1923 års siffra är följden av en mycket kortvarig emigrations-
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Tab. AL. Emigranter och 

våg, bildar däremot siffran för år 1930 en övergång mellan 1920-talets åtmins
tone relativt starka och 1930-talets mycket obetydliga utvandring. 

Invandringen bar under hela perioden varit tämligen konstant och variatio
nerna mellan närliggande år ringa. En viss tendens kan dock skönjas, i det 
att årtiondets förra hälft i allmänhet visar sjunkande siffror, medan däremot 
senare hälften av perioden kännetecknas av stigande. 

De tre sista åren av årtiondet 1911—1920 kännetecknades av immigrations
överskott, en företeelse som tidigare icke förekommit under den tidrymd, för 
vilken uppgifter om antalet immigranter föreligga, nämligen från 1875. Un
der det första året av perioden 1921—1930 hade emellertid immigrationsöver
skottet utbytts mot ett svagt emigrationsöverskott, som påföljande år, 1922, 
ökades, för att år 1923 stiga till en storlek, som icke förekommit på tjugo år. 
Redan följande år sjönk emellertid överskottet synnerligen kraftigt och var 
sedan relativt konstant t. o. m. år 1929. Det sista året av perioden, år 1930, 
är det enda år under ifrågavarande årtionde, som invandringen överstiger ut
vandringen. 

Den årliga storleken av emigrationen och immigrationen fr. o. m. 1875 t. o. m. 
1930 har grafiskt återgivits å sid. 4 i redogörelsen för ut- och invandringen 
år 1930. 

T omstående tablå äro siffror sammanställda rörande utvandringen till främ
mande världsdelar under åren 1921—1930, vilka siffror grundats på upp-

1) Antalet immigranter åren 1871—1874 efter uppskattning. — 2) Ett ». utmärker överskott av 
invandring. 
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immigranter, åren 1851—1930. 

jifter från länsstyrelserna i de län, där de viktigaste svenska utvandrings-
lamnaraa äro belägna, samt på norska och danska myndigheters uppgifter 
straffande de svenska emigranter, som tagit vägen över Oslo, Trondheim, 
Bergen och Köpenhamn. Till jämförelse meddelas motsvarande siffror enligt 
prästerskapets redovisning. 

Den transoceana utvandringen av kvinnor har nästan alltid varit större en
ligt prästerskapets redovisning än enligt de svenska, norska och danska myn-
iigheternas uppgifter. Skillnaden uppgår för årtiondet i fråga till 3 612 el
ler 10'0 % och torde ha sin förklaring i att en del emigranter uttagit flyttnings-
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Tab. AM. Emigrationen och immigra-

betyg men inställt sin resa. En del kunna dessutom ha farit någon annan 
väg än över de hamnar, varifrån uppgifter lämnas. I fråga om männen var 
tidigare ofta utvandringen till främmande världsdelar större enligt myndig
heternas uppgifter än enligt prästerskapets; orsaken därtill var en tidvis 
mycket betydande olaglig emigration. Under ifrågavarande årtionde är emel
lertid förhållandet i fråga om männen detsamma som i fråga om kvinnorna, 
vilket tyder på att den olagliga utvandringen numera icke är av tillnärmelse
vis samma betydelse som förr. 

Huru ut- och invandringens absoluta och relativa storlek växlat i de olika 
länen, belyses av tab. AM, AN och AO, vilka även innehålla motsvarande tal 
för närmast föregående decennier. De högsta utvandringstalen för perioden 
1921—1030 uppvisa, liksom ofta tidigare, Värmlands och Hallands län med 
resp. 377 och 336 %0 årligen, medan Uppsala och Södermanlands län ha de 
lägsta (resp. 060 och 069 %„). Svealands och Norrlands andel av utvandringen 
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tionen, länsvis, åren 1871-1930. 

har stigit rätt betydligt i jämförelse med närmast föregående årtionde, näm
ligen från resp. 27'3 och 14-7 % till resp. 308 och 183 %. 

Invandringen har i samtliga län utom två understigit motsvarande för pe
rioden 1911—1920. Relativt störst har immigrationen varit i huvudstaden 
samt Värmlands och Göteborgs och Bohus län. Även i fråga om invandring
en uppvisa Södermanlands och Uppsala län de lägsta talen. Intet län företer 
invandringsöverskott. , 

Ut- och invandring till och från särskilda länder. Särskiljer man folkbytet 
med europeiska länder från clen omflyttning, som avser länder i främmande 
världsdelar, visar tab. AL, att de temporala växlingarna i utvandringens om
fattning egentligen åstadkommas av den transoceana utvandringen. Inom 

x) Talen för åren 1871—1874 grunda Big endast a uppskattning. 
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Tab. AN. Utvandringstalet, länsvis, åren 1871—1930. 

denna spelar utvandringen till Förenta staterna den ojämförligt största rollen 
(tab. AP). Sveriges folkbyte med nämnda land för varje år av perioden 
framgår av tab. 64; under de senaste decennierna har den gestaltat sig på föl
jande sätt: 

Sammanställningen visar med önskvärd tydlighet, att den stora växlingen 
i emigrationen till Förenta staterna under olika årtionden och år framför allt 
verkar bestämmande på utvandringens omfång över huvud, medan utvand
ringen till övriga länder är mera konstant. Emigrationen till Förenta stater
na har under det sista decenniet sålunda bortfört 91 932 personer; den uppgick 



111* UT- OCH INVANDRING. 

Tab. AO. Invandringstalet, länsvis, åren 1871—1930. 

under det mest betydande utvandringsåret, 1923, till ej mindre än 24 948 per
soner men år 1930 till endast 2 868 personer. 

Utvandringen till andra utomeuropeiska länder, vilken i allmänhet brukar 
vara rätt obetydlig, har ökats avsevärt och var ungefär tre gånger så stor 
som under föregående årtionde. Den omfattade sålunda 14 085 personer eller 
10'9 % av hela utvandringen; flertalet av dessa eller 11 858 personer emigre
rade till Kanada. 

Folkbytet med europeiska länder visar nedåtgående tendens, vilket framför 
allt är förhållandet med emigrationen. Endast 22 628 personer utvandrade 
sålunda, vilket är nära 10 000 personer mindre än föregående decennium. Lik
som förut har emigrationen till dessa länder varit mindre än immigrationen, 
och omflyttningsvinsten är så stor som 8 844 personer. Studeras tabellerna 
närmare, konstateras omflyttningsvinst för vårt land beträffande flertalet av 
de stater, från och till vilka flyttning ägt rum, och denna vinst är särskilt 
stor i fråga om Norge, Tyskland, Ryssland och Finland. Folkbytet med Dan
mark visar däremot under årtiondet förlust för Sveriges vidkommande. 

På vilket sätt ut- och invandringen till och från de länder, som för oss i detta 
Mnseende pläga vara viktigast, fördelar sig på vart och ett av periodens år, 
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Tab. AP. Emigranternas relativa fördelning efter destinationsort samt efter 
familjestälning och kön, åren 1851—1930. 

framgår av tab. 64. Huru den för årtiondet i dess helhet i detalj fördelar sig 
på de särskilda länderna, visar nedanstående sammanställning: 

x) Inräknat änklingar. — 2) Inräknat änkor. — 3) För åren 1861—1890 avses här utvandringen 
till andra länder än Amerika. — 4) För åren 1861—1890: utvandringen till Amerika. — ') För 
åren 1856—1868 äro gifta män och kvinnor, som rest ensamma, inräknade bland ogifta. — •) In
räknat änklingar och änkor. 
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Av tab. 64 framgår, att medan emigrationen till Kanada nådde sin kulmen 
åren 1927—29, var utvandringen till våra grannländer Norge och Danmark av 
betydligt mindre omfattning under årtiondets sista än under dess första hälft. 
Immigrationen från Ryssland var särskilt stor år 1929, nämligen 911 perso
ner, av vilka icke mindre än 872 personer av svensk stam och svenskt språk 
inflyttade från Gammalsvenskby i Ukraina. 

Fördelning efter familjeställning och kön. Emigrantemas fördelning efter 
familjeställning och kön för vart och ett av periodens år framgår av tab. 67. 
Motsvarande fördelning för årtiondet i dess helhet återgives beträffande de 
särskilda länderna i tab. 68 och för alla länder sammantagna i nedanstående 
sammanställning. 

Jämfört med föregående årtionde har, såsom synes, gruppen gifta personer 
ökats, medan antalet utflyttade barn minskats. Den mest betydelsefulla emi
grantgruppen, vuxna ogifta personer, visar nedgång för kvinnornas vidkom
mande men ökning i fråga om männen; de sistnämnda utgjorde icke mindre än 
45-50 fi (tab. AP) av samtliga emigranter, en siffra, som överstiger samtliga 
motsvarande för tidigare decennier i vår utvandringsstatistik. 

Emigrationen av vuxna ogifta kvinnor brukar, absolut taget, vara mera 
konstant än den övriga utvandringen. Även för dem konstateras dock i all-
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Tab. AQ. Emigranter och immigranter efter ålder och kön, åren 1901—1930. 

mänhet en ökning, då emigrationen är i stigande, såsom under år 1923, ocli 
tvärtom, när den är i sjunkande, exempelvis 1930, men i bägge fallen plägar 
variationen vara avgjort mindre än för männen. En naturlig följd av denna 
större konstans är, att de ogifta kvinnornas andel inom hela utvandringen sti
ger under år av ringa emigration men sjunker under stora utvandringstider, 
vilket tabellerna tydligt nog också ådagalägga. 

Proportionen i det hela mellan könen från ett år till ett annat röner natur
ligtvis inverka n av nyss ådagalagda förhållande, att kvinnornas utvandring 
är konstantare än männens. Under år med stark utvandring är därför kvin
nornas antal jämförelsevis lågt, vid ringa utvandring åter jämförelsevis högt. 
Årtiondet 1921—1930 har emigrationen av kvinnor varit proportionsvis myc
ket låg, i det att bland samtliga utvandrare komma endast 633 kvinnor på var
je tusental män. Denna siffra är lägre än någon tidigare konstaterad och un
derstiger betydligt föregående årtiondes, 965. Under de båda emigrationssva
ga åren 1921 och 1930 har dock kvinnornas antal varit högre än männens. 

En omständighet, som tab. A P giver upplysning om, är den förändring, som 
på senare tider ägt rum i antalet barn, vilka av de emigrerade medföras. Bort
sett från växlingar under enstaka år, har detta antal undergått en märkbar 
minskning, större än nedgången i relativa barnantalet hos rikets befolkning 
över huvud. Medan t. ex. under 1880-talet mot varje 100-tal emigrerande gif
ta kvinnor i genomsnitt svarade 211 barn, har motsvarande siffra för åren 
1921—1930 sålunda nedgått till 111 och för år 1930 ända till 86. 

Immigranternas fördelning efter kön och familjeställning framgår av tab. 
07 och 69, till vilka hänvisas för detaljer. Här må endast framhållas, att pro
portionen mellan könen är tämligen jämn, om man bortser från periodens sista 
år, då överskottet av män var ganska betydande. Under åren 1921—1924 in-
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Tab. AR. Relativa antalet emigranter och immigranter i olika åldersklasser, 
åren 1901-1930. 

vandrade flera kvinnor än män. Antalet under årtiondet i dess helhet invand
rade personer utgjorde 31 957 män och 30 244 kvinnor eller i genomsnitt 946 
kvinnor mot 1 000 män. 

Fördelning efter ålder. Emigranternas och immigranternas åldersfördelning 
under årtiondet belyses av tab. 70—74 i absoluta samt av tab. AQ och AR i 
relativa tal. De siffror, som utvisa, huru stor andel varje åldersgrupp upptar 
av hela emigrationen (tab. AQ) , ådagalägga en förskjutning av utvandringen 
från ungdomsåldern 15-—20 år till den yngre medelåldern 25—35 år. Medan 
den förstnämnda gruppen under detta sekels första tioårsperiod omfattade 25-3 
% av utvandrarna, var motsvarande procenttal för åren 1921—1930 endast 
16-3 %. Åldersgrupperna 25—35 år upptogo däremot under sistnämnda period 
306 % av utvandrarna mot 22-3 % i början av århundradet. Vidare iakttager 
man, att kvinnorna voro betydligt underlägsna männen i antal i åldern 15—30 
år under här avhandlade tidsperiod. —- En granskning av tab. AR visar, att 
utvandringen under det senaste decenniet i jämförelse med det närmast före
gående ökats i åldrarna 20—35 år; i övrigt föreligger nedgång. 

Angående utvandringen av män i åldersåret närmast före värnpliktens in
trädande, har denna tidigare ofta varit mycket stor — det högsta antalet dy
lika utvandrare eller nära 4 000 motsvarande 97 % av samtliga män i denna 
ålder kom på år 1887 — men har under senare tider avsevärt nedgått. Varia
tionerna under olika kalenderår äro ofta betydande, och hänvisas för närmare 
detaljer i detta avseende till de årliga redogörelserna. Under hela årtiondet 
1921—1930 ha 7 023 män utvandrat i åldersåret närmast före värnpliktens in
trädande, vilket motsvarar 1'2 % av medelfolkmängden män i denna ålder och 
8-9 % av samtliga manliga utvandrare. 
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Tab. AS. Emigranternas och immigranternas relativa fördelning: efter yrke, 
åren 1891-1980.1) 

Vad immigranterna beträffar, iakttar man, att de numera i genomsnitt äro 
äldre än tidigare; 34-4 % av samtliga dylika ha sålunda fyllt 35 år eller mera, 
mot 30-9 % åren 1911—1920 och 25'4 % under 1890-talet. Icke färre än 1 008 
immigranter ha fyllt 70 år eller mera, antagligen till större delen återinvand-
rade f. d. emigranter. 

Medan tab. 70—72 redovisa antalet emigranter och immigranter efter ål
dersår, angiva tab. 73 och 74, huru desamma fördela sig efter födelseår. Man 
kan här noggrant följa, huru de särskilda årskullarna minskas eller ökas ge
nom ut-, resp. inflyttning. Det största antalet under årtiondet emigrerade män 
såväl som kvinnor visar sig tillhöra årskullarna 1899—1905, varav maximum 
för män med årskullen 1904 och för kvinnor med årskullen 1902. Bland immi
granterna äro årskullarna 1893—1904 starkast representerade med maximum 
för år 1900 beträffande männen och år 1899 beträffande kvinnorna. 

Fördelning efter yrke. Tab. 75 och 76 redogöra för emigranternas och im
migranternas yrkesfördelning under årtiondet 1921—1930 i absoluta tal och 
tab. AS i relativa tal. Yrkesgrupperingen har i möjligaste mån bringats till 
överensstämmelse med det vid 1930 års folkräkning använda yrkesschemat. — 
För att siffrorna beträffande föregående årtionden skola bli jämförbara med 
dem för här behandlade decennium ha i tab. AS vissa omräkningar måst före
tagas, varom se närmare de årliga berättelserna. Vidare bör framhållas, att 
i tab. AS varje yrkesgrupp omfattar ej blott yrkesutövare, deras hustrur och 

1) Angående liknande uppgifter för åren 1851—1890 se tidigare berättelser, senast den för år 1922. 
— 2) För åren 1891—1900 äro i kol. »jordbruk m. m.» även inräknade inhyses, och backstuguhjon, och 
uppgifterna i kol. »handel och samfärdsel» för samma tid avse endast handel och sjöfart. I övrigt ha 
uppgifterna i tabellen bragta i överensstämmelse med den nu tillämpade yrkesfördelningen. Samtliga 
uppgifter här ovan, även tioårsmedeltalen, äro omräknade med ledning av de absoluta talen. 
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övriga familjemedlemmar utan, i olikhet med förhållandet i tab. 75 och 76, 
även änkor och f. d. yrkesutövare. 

At t uppgifterna om emigranternas yrke, trots det arbete som från statistiska 
centralbyråns sida nedlagts på att erhålla dem så fullständiga som möjligt, 
fortfarande lämna en del övrigt att önska, framgår tydligt vid ett noggrannare 
aktgivande på tabellerna. Särskilt den omständigheten, att rätt många ut
vandrare måst rubriceras såsom arbetare av obestämt slag, inverkar givetvis 
reducerande på många övriga yrkens uppgivna numerär. Emellertid har det 
småningom lyckats nedpressa denna grupp rätt väsentligt, nämligen såsom tab. 
A 3 visar, från att omfatta 26 % av samtliga emigranter under 1890-talet till 
7 % under årtiondet 1921—1930. Denna period uppvisar i jämförelse med före
gående decennium ökad utvandring av personer inom jordbruks- och handels
grupperna, medan nedgång föreligger ifråga om industri- och hantverk samt 
gruppen »tjänare». Av utvandrarna tillhörde icke mindre än 3353 % jord
bruksgruppen, närmast följd av industri och hantverk med 2850 "A. 

Immigranternas yrkesfördelning erbjuder kanske ännu större svårighet att 
fastställa än emigranternas. Även för dem har emellertid gruppen arbetare 
av obestämt slag minskats, men till gruppen övriga och okänt ha mellan en 
tredjedel och en fjärdedel av invandrarna måst hänföras. Man konstaterar i 
tabellen bl. a., att industrigruppens yrken under årtiondet dragit till sig 28'12 
% av samtliga invandrare. 

Immigranternas nationalitet. Några uppgifter om immigranternas nationa
litet (statsborgarskåp) kunna icke lämnas för årtiondet 1921—1930, enär pri
märmaterialet icke ansetts tillräckligt tillförlitligt att motivera en fortsatt 
bearbetning av dessa uppgifter. 

Beviljad svensk medborgarrätt. Under perioden 1921—1930 erhöllo 3 977 ut
ländska undersåtar svensk medborgarrätt. Dessa fördelade sig efter nationa
litetsland och år för naturalisationen på följande sätt: 

9—3S436S 



118* UT- OCH INVANDRING. 

Såsom framgår av sammanställningen, voro naturalisationerna talrikast i 
början av årtiondet. Även siffran för år 1930, då en del från Ryssland in
flyttade f. d. svenskbybor naturaliserades, var rätt hög. 

Av de naturaliserade voro de flesta från Tyskland och Finland, nämligen 
resp. 877 och 842. 
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Tab. 1. Folkmängd, folkmängdstillväxt och medelfolkmängd, åren 1921—1930. 
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Tab. 2. Folkmängden i länen vid slutet av åren 1920—1930.1) 

Anmärkning till tab. 1. 
1) Vid uträknandet av medelfolkmängden å landsbygden och i städerna har hänsyn här tagits till 

det förhållandet, a t t vid årsskiftena större eller mindre områden överflyttats mellan landsbygd och stad. 
Medelfolkmängden för ett år har alltså räknats vara = aritmetiska mediet mellan folkmängden vid årets 
början och vid dess slut. 

Anmärkningr till tab. 2. 
l) Rörande summor för hela riket se tab. 1. — 2) E t t område av Nacka förs. i Stockholms län med 

488 inv. den 31 dec. 1929 överflyttades vid 1930 års ingång till Sofia och Brännkyrka församlingar av 
Stockholms stad. — 3) E t t område av Angereds förs. i Älvsborgs län med 14 inv. den 31 dec. 1929 
överflyttades vid 1930 års ingång till Gamlestads förs. av Göteborgs stad i Göteborgs och Bohus län. — 
4) Den del av Nysunds förs., som tidigare tillhörde Värmlands län (1 141 inv. den 31 dec. 1922), över
flyttades vid 1923 års ingång till Örebro län. 
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Tab. 3. Folkmängden i de större och medelstora 
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städerna vid slutet av åren 1920—1930. 

!) Följande av ovanstående städer ha tillkommit under perioden: Mölndal (12 796 inv.) den 1 jan. 1922, 
Lidingö (10 470 inv.) den 1 jan. 1926 ooh Sundbyberg (6 750 inv.) den 1 jan. 1927. — •) Med Stockholm in
förlivades del av Nacka kommun (488 inv.) den 1 jan. 1930. — 3) Med Göteborg införlivades hela örgryte 
kommun (22 300 inv.) den 1 jan. 1922, del av Partilie kommun (854 inv.) den 1 jan. 1928 samt del av Angereds 
kommun (14 inv.) den 1 jan. 1930. — 4) Med Eskilstuna införlivades del av Torshälla landskommun ( 705 inv.) 
den 1 jan. 1929. — 5) Med Halmstad införlivades del av Snöstorps kommun (4899 inv.) den 1 jan. 1928. — 
•) Med Kalmar införlivades hela Kalmar landskommun (561 inv.) den 1 jan. 1925. — ') Med Kristianstad in
förlivades del av Nosaby kommun (22 inv.) den 1 jan. 1930. — 8) Med Kristinehamn införlivades del av Var-
nums kommun (286 inv.) den 1 jan. 1927. — ») Med Härnösand införlivades del av Säbrå kommun (1537 inv.) 
den 1 jan. 1922. —10) Med Umeå införlivades del av Umeå landskommun (1 359 inv.) den 1 jan. 1925. — «) Med 
Alingsås införlivades del av Alingsås landsförsamling, ingående i AlingBås landsförsamlings och Rödene kom
mun, (1 691 inv.) den 1 jan. 1927. — u) Med Arvika införlivades del av Arvika landskommun (1 702 inv.) 
den 1 jan. 1921. — ") Med Ronneby införlivades del av Ronneby landskommun (2 340 inv.) den 1 jan. 1927. 
— ") Med Ängelholm införlivades del av Höja kommun (99 inv.) den 1 jan. 1926. — ") Med Skellefteå inför
livades del av Skellefteå landskommun (332 inv.) den 1 jan. 1929. — ") Med Ludvika införlivades det förut 
dels till Ludvika landskommun, dels till Norrbärke kommun hörande Marnas municipalsamhälle (491 inv.) 
den 1 jan. 1925. —17) Med Örnsköldsvik införlivades del av Själevads kommun (82 inv.) den 1 jan. 1925. 
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Tab. 4. Allmän översikt över folkmängdens förändringar, 

') Redovisad utvandring, resp. invandring. — 2) »Annan vinst eller förlust» utgöres väsentligen av den 
inrikes omflyttningen, men även av oredovisad emigration eller immigration. För hela riket borde resultatet 
i denna kolumn bliva ±_ 0; att så ej sker, beror dels på oredovisad utvandring dels på andra brister i folkbok
föringen. — ') Från den 31 december 1920 till den 31 december 1930 enligt indelningen vid samma tidpunkter. 
— 4) Talen avse perioden 1922—1930. — 6) Talen avse perioden 1926—1930. 
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länsvis samt i större städer m. m., åren 1921—1930. 
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Tab. 5. Länens medelfolkmängd och folkmängdstillväxt åren 1931—1930. 

1) Folkmängdatillväxten är beräknad från den 1 jan. 1921 till den 31 dec. 1930 enligt indelningen vid 
samma tidpunkter. 
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Tab. 6. Medelfolkmängden efter kön, ålder och civilstånd, inom hela 
riket i ett- och femårsklasser samt a landsbygden och i städerna i 

femårsklasser, åren 1921—1930. 



10 TAB. 6 (forts.) . MEDELFOLKMÄNGDEN EFTER KÖN 



11 ÅLDER OCH CIVILSTÅND, ÅREN 1921—1930. 
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Tab. 7. Medelfolkmängden efter kön och 

') Beträffande Stockholms stad, se tab. 8. 
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ålder, länsvis, åren 1921—1930. 1) 
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Tab. 8. Medelfolkmängden efter kön och ålder i städerna med minst 
30000 invånare, åren 1921—1930. 
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Tab. 9. Antal giftermål, med fördelning efter makarnas civilstånd och gifte, i hela riket, landsbygden och 

städerna, rart och ett av åren 1921—1930. 
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Tab. 10. Antal giftermål, med fördelning efter ma-
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karnas civilstånd och gifte, länsvis, åren 1921—1930. 
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Tab. 11. Antal giftermål i varje månad, i hela riket, landsbygden och 
städerna, vart och ett av åren 1921—1930. 
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Tab. 12. Antal giftermål i varje månad, länsvis, åren 1921—1930. 
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Tab. 13. Vigda män, fördelade efter ålder, gifte och kyrko-

1) Uppgifter för åren 1921—1923 med fördelning efter mannena kyrkoakrivningaort aaknaa. 



21 

skrivningsort, länsvis och i utlandet, åren 1924—1930. 1) 



22 

Tab. 14. Vigda kvinnor, fördelade efter ålder, gifte 



23 

och kyrkoskrivningsort, länsvis, åren 1921—1930. 



24 Tab. 15. Vigda män, fördelade efter 

') Uppgifter för åren 1921—1923 med fördelning efter mannens yrke saknas. 



25 yrke, ålder och gifte, åren 1934—1930.1) 



26 TAB. 15 (forts.). VIGDA MÄN, FÖRDELADE EFTER 



27 YRKE, ÅLDER OCH GIFTE, ÅREN 1924 — 1930. 



28 Tab. 16. Vigda män, fördelade efter större yrkesgrupper och 

1) Uppgifter för åren 1921—1923 med fördelning efter mannens yrke och kyrkoskrivningsorfc saknas. 



29 kyrkoskrivningsort, länsvis och i utlandet, åren 1924—1930.1) 



30 Tab. 17. Vigda kvinnor, fördelade efter yrke och gifte, 

1) Uppgifter härom saknas för tidigare år än 1924. 



31 i hela riket, landsbygden och städerna, åren 1924—1930.1) 



32 Tab. 18. Vigda, fördelade efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser, i hela riket, landsbygden och städerna, 
åren 1921—1930. 



33 



34 

Tab. 19. Vigda, fördelade efter båda makarnas ålder i femårsklasser, i hela riket, 
landsbygden och städerna, åren 1921—1930. 



35 

Tab. 20. Vigda, fördelade efter båda makarnas civilstånd och ålder i femårsklasser, 
åren 1921—1930. 



36 

Tab. 21. Åren 1921—1930 ingångna äktenskap, där kvinnan är yngre än 20 år, 
fördelade efter båda makarnas ålder, mannens i femårsklasser och kvinnans i 

ettårsklasser samt efter makarnas civilstånd.1) 

1) Åren 1921—1930 har ej redovisats något ingånget äktenskap, där kvinnan var under 20 år och tidigare varit gift. 



37 

Tab. 22. Vigda, fördelade efter kön, ålder och gifte, vart och ett av 
åren 1921-1930. 



38 

Tab. 23. Vigda, fördelade efter makarnas konfessionella förhållanden, i hela 
riket, landsbygden och städerna, åren 1921—1930. 

l) Vigsel utomlands. 
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Tab. 24. Hemskillnader och äktenskapsskillnader, i hela riket, landsbygden och 
städerna, vart och ett av åren 1921—1930. 

Anm. De i tab. 24 och 25 åberopade paragraferna avse följande anledningar, här i korthet benämnda, till 
äktenskapsskillnad: 

S 3: hemskillnad jämte faktisk skilsmässa ett år. 
S 4: faktisk skilsmässa sedan minst tre år på grund av söndring. 
§ 5: ena maken har under två år egenvilligt undandragit sig sammanlevnaden. 
§ 6: ena maken försvunnen sedan tre år (ovisst om vid liv). 
§ 7: tvegifte. 
§ 8: äktenskapsbrott. 
§ 9: smittosam könssjukdom. 
§ 10: misshandel eller stämplande mot makes liv. 
§ 11: straffdom. 
§ 12: dryckenskap. 
§ 13: sinnessjukdom. 



40 

Tab. 25. Hemskillnader och äktenskapsskillnader, länsvis, åren 1921—1930.1) 

1) Angående de i tabellen åberopade paragraferna, se anm. till tab. 24. 



41 

Tab. 26. Äktenskapsskillnader, med fördelning efter tiden mellan vigsel 
och äktenskapsskillnad samt antalet barn vid skilsmässan, i hela riket, 

landsbygden och städerna, åren 1921—1930. 
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Tab. 27. Äktenskapsskillnader, med fördelning efter mannens och hustruns 
kombinerade ålder samt deras åldersskillnad, åren 1921—1930. 



43 

Tab. 28. Frånskilda män, fördelade efter yrke vid skilsmässan, i hela riket, 
landsbygden och städerna, åren 1921—1930. 



44 

Tab. 29. Barnaföderskor, fördelade efter civil-



45 

stånd och ålder, länsvis, åren 1921—1930. 



46 

Tab. 30. Barnaföderskor, fördelade efter civilstånd och ålder, vart och ett av 
åren 1921—1930. 



47 

Tab. 31. Barnaföderskor, fördelade efter ålder i ettårsklasser, i hela 
riket, landsbygden och städerna, åren 1921—1930. 

12—3843811 



48 

Tab. 32. Barnaföderskor med barn i äktenskap, fördelade efter tiden mellan äktenskapets ingående och 
nedkomsten, dels för varje år, dels länsvis, under perioden 1924—1930.1) 



49 

1) Uppgifter härom saknas för åren 1921—1923, 



50 

Tab. 33. Barnaföderskor med barn i äktenskap, fördelade efter tiden mellan 
städerna, åren 

1) Uppgifter härom saknas för åren 1921—1923. 



51 

äktenskapets ingående och nedkomsten samt ålder, i hela riket, landsbygden och 
1924—1930. 1) 



52 

Tab. 34. Föräldrar till i äktenskap födda barn, med fördelning efter 
bådaderas ålder, i hela riket, landsbygden och städerna, åren 1921—1930. 



53 

Tab. 35. Fäder till i äktenskap födda barn fördelade efter ålder, dels för 
varje år, dels länsvis, under perioden 1921—1930. 



54 Tab. 36. Fäder till i äktenskap födda barn, fördelade efter yrke, i hela riket, 
landsbygden och städerna, åren 1924—1930.1) 

1) Uppgifter för ären 1921—1923 mod fördelning efter mannens yrke saknas. 



55 

Tab. 37. Födda barn, fördelade efter liv, kön, civilstånd och börder, vart och ett av åren 1921—1930. 



56 Tab. 38. Födda barn, fördelade efter börder, 



57 liv och kön, länsvis, åren 1921—1930. 



58 

Tab. 39. Födda barn, fördelade efter liv, kön 



59 

och civilstånd, länsvis, åren 1921—1930. 



60 

Tab. 40. Födda barn i varje månad, 



61 

fördelade efter liv, länsvis, åren 1921—1930. 



62 TAB. 40 (forts . ) . FÖDDA BARN I VARJE MÅNAD, FÖRDELADE EFTER LIV, 
LÄNSVIS, ÅREN 1 9 2 1 — 1 9 3 0 . 



63 

Tab. 41. Födda barn i varje månad, fördelade efter liv, kön och civil-
stånd, i hela riket, landsbygden och städerna, åren 1921—1930. 



64 

Tab. 42. Födda barn i varje månad, fördelade efter liv, vart och ett av 
åren 1921—1930. 



65 

Tab. 43. Döda, fördelade efter kön och civilstånd, länsvis, åren 1921—1930. 



66 

Tab. 44. Döda, fördelade efter kön, civilstånd och ålder i ett- och 



67 

femårsklasser, i hela riket, landsbygden och städerna, åren 1921—1930. 



68 TAB. 44 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER KÖN, CIVILSTÅND OCH ÅLDER I ETT- OCH 



69 FEMÅRSKLASSER, I HELA RIKET, LANDSBYGDEN OCH STÄDERNA, ÅREN 1 9 2 1 — 1 9 3 0 . 



70 TAB. 44 (forts.) . DÖDA, FÖRDELADE EFTER KÖN, CIVILSTÅND OCH ÅLDER I ETT- OCH 



71 FEMÅRSKLASSER, I HELA RIKET, LANDSBYGDEN OCH STÄDERNA, ÅREN 1921—1930. 



72 

Tab. 45. Döda, fördelade efter födelseår 



73 

samt kön och civilstånd, åren 1921—1930. 



74 TAB. 45 (forts.). DÖDA, FÖRDELADE EFTER FÖDELSEÅR 



75 SAMT KÖN OCH CIVILSTÅND, ÅREN 1921 — 1930 . 



76 

Tab. 46. Döda, fördelade efter kön, civilstånd och 



77 

ålder i femårsklasser, vart och ett av åren 1921—1930. 



78 Tab. 47. Döda, fördelade efter ålder i 

1) Beträffande Stockholms stad, se tab. 48. — Fördelning efter kön har icke kunnat lämnas. 



femårsklasser, länsvis, åren 1921—1930.1) 79 

14—384369 



80 Tab. 48. Döda, fördelade efter kön och ålder i Stockholm och 
Göteborg samt efter ålder i övriga städer med minst 

30000 invånare, åren 1921—1930.1) 

1) För städerna utom Stockholm och Göteborg har fördelning efter kön samt uppdelning av 
åldersklassen 80—90 år icke kunnat lämnas. 



81 Tab. 49. Döda i första och andra levnadsåren, i hela riket, lands-
bygden och städerna, åren 1921—1930. 

') O—1 dag = födda och döda samma dag; 1—2 dag. = döda under 1:« dagen efter födelsedagen; 2—3 dag. 
= döda under 2:a dagen efter födelsedagen o. s. v. 



82 

Tab. 50. Döda i varje månad, fördelade 



83 

efter kön, länsvis, åren 1921-1930. 



84 Tab. 51. Döda i varje månad, fördelade efter kön och ålder, 



85 i hela riket, landsbygden och städerna, åren 1921—1930. 



86 TAB. 51 (forts.) . DÖDA I VARJE MÅNAD, FÖRDELADE EFTER KÖN OCH ÅLDER, 
I HELA RIKET, LANDSBYGDEN OCH STÄDERNA, ÅREN 1 9 2 1 — 1 9 3 0 . 



87 Tab. 52. Döda i varje månad, fördelade efter kön, vart och ett 
av åren 1921—1930. 



88 Tab. 53. Avlidna män (över 15 år), fördelade 



89 efter yrke och ålder, åren 1921—1930. 



90 Tab. 54. De avlidna, fördelade efter dödsorsak 

N:r 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38. — 1) Nomenklaturnummer 65, som omfattar både hjärt- och blod-



91 (bevislig och sannolik) samt kön, åren 1921—1930. 

kärlssjukdomar, är delad å »Annan hjärtsjukdom» och »Andra cirkulationsorganens sjukdomar». 



92 TAB. 54 (forts.). DE AVLIDNA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK 

') Noineiiklaturnummer 88, som omfattar sjukdomar i såväl manliga som kvinnliga könsorganen, 



93 (BEVISLIG OCH SANNOLIK) SAMT KÖN, ÅREN 1 9 2 1 — 1 9 3 0 . 

är delad å resp. organs sjukdomar. 



94 Tab. 55. De avlidna, fördelade efter 

* N:r 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38. 



95 dödsorsak, månadsvis, åren 1921—1930. 

15—3S4369 



96 TAB. 55 (forts.) . DE AVLIDNA, FÖRDELADE EFTER. 

') Nomcnklaturmimmcr 05, som omfattar både hjärt- och blodkärlssjukdomar, iir delad å »Annan hjärtsjukdom» 
manliga som kvinnliga könsorganen, är delad å resp. organs sjukdomar. 



97 DÖDSORSAK, MÅNADSVIS, ÅREN 1 9 2 1 — 1 9 3 0 . 

och »Andra cirkulationsorganens sjukdomar». — 2) Nomenklaturnummer 88, som omfattar sjukdomar i såväl 



98 

Tab. 56. Inom vissa sjukdomar avlidna, fördelade 



99 

efter dödsmånad, vart och ett av åren 1921—1930. 



100 TAB. 56 (forts .) . INOM VISSA SJUKDOMAR AVLIDNA, FÖR-



101 DELADE EFTER DÖDSMÅNAD, VART OCH ETT AV ÅREN 1921 — 1 9 3 0 . 



102 

Tab. 57. De avlidna, fördelade efter döds-

* N:r 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38. 



103 

orsak, länsvis, åren 1921—1930. A. Landsbygden. 



104 TAB. 57 (forts.). DE AVLIDNA, FÖRDELADE EFTER DÖDS-

') Nomenklaturnummer 65, som omfattar både lijärt- och blodkärlssjukdomar, är delad å »Annan hjärtsjukdom» 
som kvinnliga könsorganen, är delad ä resp. organs sjukdomar. 



105 ORSAK, LÄNSVIS, ÅREN 1 9 2 1 — 1 9 3 0 . A. LANDSBYGDEN. 

och »Andra cirkulationsorganens sjukdomar». — -) Nomenklaturnummer 88, som omfattar sjukdomar i såväl manliga 



106 TAB. 57 (forts.) . DE AVLIDNA, FÖRDELADE EFTER DÖDS-

N:r 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38. 



107 ORSAK, LÄNSVIS, ÅREN 1921—1930. B. Hela r iket . 



108 TAB. 57 (forts.). DE AVLIDNA, FÖRDELADE EFTER DÖDS-

') Nomenklaturnummer 65, som omfattar både hjärt- och blodkärlssjukdomar, är delad å »Annan hjärtsjukdom» och 
kvinnliga könsorganen, är delad å resp. organs sjukdomar. 



109 ORSAK, LÄNSVIS, AREN 1 9 2 1 — 1 9 3 0 . B. HELA RIKET. 

»Andra cirkulationsorganens sjukdomar». — 2) Nomenklatumummer 88, som omfattar sjukdomar i såväl manliga som 



110 

Tab. 58. De avlidna, fördelade efter dödsorsak, 

* N:r 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38. 



111 

kön och ålder, åren 1921—1930. A. Landsbygden. 

16—.ÏS-/.Ï8» 



112 TAB. 58 (forts.). DE AVLIDNA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK, 

») Nomenklatur-nummer 65, som omfattar både hjärt- och blodkärlssjukdomar, är delad å »Annan hjärtsjuk-
såväl manliga som kvinnliga könsorganen, är delad à resp. organs sjukdomar. 



113 KÖN OCH ÅLDER, ÅREN 1921—1930. A. LANDSBYGDEN. 

dom» och »Andra cirkulationsorganens sjukdomar». — 2) Nomenklaturnummer 88, som omfattar sjukdomar i 



114 TAB. 58 (forts.) . DE AVLIDNA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK, 

* X:r 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38. 



115 KÖN OCH ÅLDER ÅREN 1921—1930. B. Hela riket. 



116 TAB. 58 (forts.) . DE AVLIDNA, FÖRDELADE EFTER DÖDSORSAK, 

l) Nomenkkturnummcr 65, som omfattar både bjärt- och blodkärlssjukdomar, är delad å »Annan bjärtsjuk-
inanliga som kvinnliga könsorganen, är delad â resp. organs sjukdomar. 



117 KÖN OCH ÅLDER, ÅREN 1 9 2 1 — 1 0 3 0 . B. HELA RIKET. 

dom» och »Andra cirkulationsorganens sjukdomar». —2) Nomenklaturnummer 88, som omfattar sjukdomar i såväl 



118 

Tab. 59. Avlidna barn (under 5 år), fördelade 

* N:r 25, 31, 32, 34, 35, 37, 38. 



119 

efter dödsorsak, kön och ålder, åren 1921—1930. 



120 TAB. 59 (forts.) . AVLIDNA BARN (UNDER 5 ÅR), FÖRDELADE 

1) Nomenklaturnummer 1)5, som omfattar både hjärt- och blodkärlssjukdomar, är delad å »Annan hjärtsjuk-



121 EFTER DÖDSORSAK, KÖN OCH ÅLDER, ÅREN 1921 — 1 9 3 0 . 

<lom» och »Andra cirkulationsorganens sjukdomar». 



122 Tab. 60. Avlidna genom våldsamma dödsorsaker 

1) Därav 144 järnvägstjänstemän. — 2) Inräknat olyckor genom motorcykel samt kombinerade järn-

Tab. 61. Genom självmord avlidna, fördelade efter kön, ålder och 



123 (utom självmördare), åren 1921—1930. 

vägs- och automobil- eller motorcykelolyckor. 

civilstånd, i hela riket, landsbygden och städerna, åren 1921—1930. 



124 Tab. 62. Genom självmord avlidna, fördelade efter län, 



125 dödsår, dödsmånad, dödssätt m. m., åren 1921—1930. 



126 
Tab. 63. Avlidna män (över 15 år), fördelade 

1) Utom gruppen »Ej definierad». 



127 
efter yrke och dödsorsak, åren 1921—1930. 



128 TAB. 63 (forts.). AVLIDNA MÄN (ÖVER 15 ÅR) , FÖR-

l) Se not å sid. 126. 



129 DELADE EFTER YRKE OCH DÖDSORSAK, ÅREN 1921 — 1930. 



130 TAB. 6 3 (forts .) . AVLIDNA MÄN (ÖVER 15 ÅR), FÖR-

l) Se not à sid. 126. 



131 DELADE EFTER YRKE OCH DÖDSORSAK, ÅREN 1 9 2 1 — 1 9 3 0 . 



132 

Tab. 64. Emigranter till och immigranter från 



133 

olika länder, vart och ett av åren 1921—1930. 



134 Tab. 65. Emigranter till och immigranter från 



135 olika länder, länsvis, åren 1921—1930. 



136 

Tab. 66. Emigranter och immigranter, fördelade efter kön, länsvis, 
åren 1921—1930. 



137 

Tab. 67. Emigranter och immigranter, fördelade efter kön och civil
stånd, vart och ett av åren 1921—1930. 



138 Tab. 68. Emigranter till olika länder, fördelade efter kön 
och civilstånd, åren 1921—1930. 



139 Tab. 69. Immigranter från olika länder, fördelade efter kön 
och civilstånd, åren 1921—1930. 



140 Tab. 70. Emigranter och immigranter, fördelade efter kön, 



141 civilstånd och ålder i ettårsklasser, åren 1921—1930. 



142 Tab. 71. Emigranter, fördelade efter kön, civilstånd och ålder 
i femårsklasser, åren 1921—1930. 



143 Tab. 72. Immigranter, fördelade efter kön, civilstånd och ålder 
i femårsklasser, åren 1921—1930. 



144 

Tab. 73. Emigranter, fördelade efter kön och 



145 

födelseår, vart och ett av åren 1921—1930. 



146 TAB. 73 (forts.). EMIGRANTER, FÖRDELADE EFTER KÖN 



147 OCH FÖDELSEÅR, VART OCH ETT AV ÅREN 1 9 2 1 — 1 9 3 0 . 



148 

Tab. 74. Immigranter, fördelade efter kön och 



149 

födelseår, vart och ett av åren 1921—1930. 



150 TAB. 74 (forts.). IMMIGRANTER, FÖRDELADE EFTER KÖN 



151 OCH FÖDELSEÅR, VART OCH ETT AV ÅREN 1 9 2 1 — 1 9 3 0 . 



152 Tab. 75. Emigranter, fördelad 



153 efter yrke, åren 1921—1930. 



154 Tab. 76. Immigranter, fördelade 



155 efter yrke, åren 1921—1930. 
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