


 

Ut- och invandring år 1931. 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2012. 
 

urn:nbn:se:scb-utinva-1931 
 

 

INLEDNING  

 
TILL 

 

Ut- och invandring / Statistiska centralbyrån = [Émigration 

et immigration] / [Le Bureau central de statistique]. – 

Stockholm, 1912-1939. – (Sveriges officiella statistik). 

Täckningsår: 1911-1938. 
 

Föregångare: 

Vissa uppgifter om emigranter och immigranter finns i (men utgör en liten 

del av): 

 

Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik / Statistiska 

centralbyrån. – Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1857-1912. 

Täckningsår: 1851/55-1910 

 

Efterföljare: 

Motsvarande uppgifter för år 1939 och senare finns i (och utgör en del av): 

 

Befolkningsrörelsen / Statistiska centalbyrån = [Mouvement de la 

population] / [Le Bureau central de statistique]. – Stockholm, 1914-1962. – 

(Sveriges officiella statistik). 

Täckningsår: 1911-1960 

 

 

Översiktspublikationer: 

Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning 1720-1967. – 2. uppl. - 

Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1969. 

Befolkningsutvecklingen under 250 år. – Stockholm : Statistiska 

centralbyrån, 1999. – (Demografiska rapporter ; 1999:2). 

Emigrationsutredningen. 1907-1914, digitaliserad av Göteborgs universitet: 

http://www.ub.gu.se/sok/ebok/egna/textarkiv/emigrationsutredningen/ 



SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK 
FOLKMÄNGDEN OCH DESS FÖRÄNDRINGAR 

UT- OCH INVANDRING 

ÅR 1931 

AV 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

STOCKHOLM 1932 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 

321973 





III 

Innehållsförteckning. 
Sid. 

Text. 
Hela antalet emigranter och immigranter 1. 
Folkbytet med europeiska länder och främmande världsdelar 6. 
Emigranternas fördelning efter familjeställning och kön 7. 
Emigranternas och immigranternas åldersfördelning 9. 
Emigranternas och immigranternas levnadsyrken 10. 

Tabeller. 
Tab. 1. Emigranter, fördelade efter län samt kön, civilstånd och de länder, vartill utflytt

ningen uppgivits skola ske, år 1931 12. 
Tab. 2. Immigranter, fördelade efter län samt kön, civilstånd och de länder, varifrån inflytt

ningen skett, år 1931 16. 
Tab. 3. Emigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i ettårsgrupper, år 1931. Hela 

riket 20. 
Tab. 4. Immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i ettårsgrupper, år 1931. 

Hela riket 21. 
Tab. 5. Emigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i femårsgrupper, år 1931. Lands

bygd och städer 22. 
Tab. 6. Immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i femårsgrupper, år 1931. 

Landsbygd och städer 23. 
Tab. 7. Emigranter och immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i femårs

grupper, år 1931. Hela riket 24. 
Tab. 8. Emigranter till och immigranter från särskilda länder, fördelade efter kön och 

civilstånd, år 1931. Hela riket 25. 
Tab. 9. Emigranternas yrkesfördelning, år 1931 26. 
Tab. 10. Immigranternas yrkesfördelning, år 1931 28. 
Tab. 11. Emigranternas yrkesfördelning (i sammandrag), länsvis, år 1931 30. 
Tab. 12. Immigranternas yrkesfördelning (i sammandrag), länsvis, år 1931 32. 

Index. 
Pages. 

Texte. 
Émigration et immigration totales 1. 
L'échange du peuple avec des pays européens et avec des pays hors de l'Europe 6. 
Émigration par état civil et par sexe 7. 
Émigration et immigration par âge 9. 
Émigrés et immigrés par profession 10. 



IV 

Pages. 
Tableaux. 

Tabl. 1. Émigrés par département, par sexe, par état civil et par pays de destination, en 1931 12. 
Col. 1: Départements (Lb. = Campagne, St. = Villes). Col. 2—3: Enfants an-dessous 

de 15 ans. Col. 4—5: Célibataires au-dessns de 15 ans. Col. 6—7: Mariés. Col. 8—9: 
Veafs, venves et divorcés. Col. 10—11: Nombre total. Col. 12—13: Ponr les paya 
de l'Europe. Col. 14—15: Pour les pays hors de l'Europe. Col. 16: Pour la 
Finlande. Col. 17: Pour la Norvège. Col. 18: Ponr le Danemark. Col. 19: Pour 
la Grande-Bretagne et l'Irlande. Col. 20: Pour l'Allemagne. Col. 21: Ponr l'Autriche. 
Col. 22: Ponr la France. Col. 23: Pour l'Italie. Col. 24: Pour la Russie. Col. 
25: Pour d'autres pays de l'Enrope. Col. 26: Nombre total pour les pays de 
l'Europe. Col. 27: Ponr les États-Unis d'Amérique. Col. 28: Pour le Canada. 
Col. 29: Pour la République Argentine. Col. 30: Pour le reste de l'Amérique. 
Col. 31: Pour l'Asie. Col. 32: Pour l'Afriqne. Col. 33: Pour l'Australie. Col. 
34: Nombre total pour les pays hors de l'Enrope. Col. 35: Nombre total. 

Tabl. 2. Immigrés par département, par sexe, par état civil et par pays de départ, en 1931 16. 

Cfr ci-dessus, Tabl. 1. 
Tabl. 3. Émigrés par sexe, par état civil et par âge en groupes d'un an, en 1931. 

Royaume 20. 
Col. 1: Age. Col. 2—3: Célibataires. Col. 4—5: Mariés. Col. 6—7: Veufs, veuves 

et divorcés. Col. 8—9: Nombre total. 
Tabl. 4. Immigrés par sexe, par état civil et par âge en groupes d'un an, en 1931. 

Royaume 21. 
Cfr ci-dessus, Tabl. 3. 

Tabl. 5. Émigrés par sexe, par état civil et par âge en groupes de cinq ans, en 1931. Cam
pagne et villes 22. 

Col. 1: Age. Col. 2—10: Nombre total. Col. 11—18: Dont partis pour les pays 
hors de l'Europe. 

Tabl. 6. Immigrés par sexe, par état civil et par âge en groupes de cinq ans, en 1931. Cam
pagne et villes 23. 

Cfr ci-dessns, Tabl. 5. Col. 11—18: Dont immigrés des pays hors de l'Europe. 
Tabl. 7. Émigrés et immigrés par sexe, par état civil et par âge en groupes de cinq ans, 

en 1931. Royaume 24. 
Col. 1: Age. Col. 2—10: Nombre total. Col. 11—18: Dont partis pour les (im

migrés des) pays hors de l'Enrope. 
Tabl. 8. Émigrés pour et immigrés de pays divers, par sexe et par état civil, en 1931. 

Royaume 25. 
Col. 1: Pays de destination ou de départ. Col. 2—10: Émigrés; col. 2—3: 

enfants au-dessous de 15 ans; col. 4—5: célibataires au-dessus de 15 ans; col. 6—7: 
mariés; col. 8—9: veufs, veuves et divorcés; col. 10: nombre total. Col. 11—19: 
Immigrés. 

Tabl. 9. Émigrés par profession, en 1931 26. 
Col. 1: Profession. Col. 2—4: Personnes exerçant la profession. Col. 5: Mariées 

sans profession spécifiée. Col. 6—7: Autres membres adultes de la famille. Col. 
8—9: Enfants. Col. 10: Nombre total. Col. 11—12: Émigrés de la campagne. Col. 
13—14: Émigrés des villes. 

Tabl. 10. Immigrés par profession, en 1931 28. 
Cfr ci-dessus, Tabl. 9. 

Tabl. 11. Émigrés par profession, en 1931. Répartition par département 30. 
Col. 1: Profession etc. Col. 2—26: Départements. Col. 27: Campagne. Col. 28: 

Villes. Col. 29—30: Royaume. 
Tabl. 12. Immigrés par profession, en 1931. Répartition par département 32. 

Cfr ci-dessus, Tabl. 11. 
Résumé en français 34. 



TILL KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed överlämna sin redogörelse för ut- och. 
invandringen år 1931. 
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Underdånigst 

E. AROSENIUS 
HJALMAR FREDELIUS. 
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I fråga om innehåll och uppställning överensstämmer denna redogörelse i 
allt väsentligt med motsvarande berättelser för de närmast föregående åren. 

Detta gäller även den del av berättelsen, som sysselsätter sig med ut- och 
invandrarnas yrken. Visserligen har för 1930 års folkräkning, liksom för 
de föregående folkräkningarna, en ny yrkesfördelning utarbetats; emellertid 
är det av naturliga skäl icke möjligt att med fördel tillämpa i ut- och in
vandringsstatistiken ett så detaljerat yrkesschema som vid folkräkningarna, 
och när även det nya schemat förkortas, visar det sig kunna pressas in till 
de i tabellerna hittills brukliga yrkesgrupperingarna av emigranter och im
migranter. I motsats till vad som var fallet år 1921 inleder således icke 1931 
års utvandringsberättelse någon ny serie av ändrade tabeller. 

Hela antalet emigranter och immigranter år 1931, såväl i absoluta som re
lativa tal och under jämförelse med närmast föregående år, framgår av nedan
stående tal: 

Utvandringen, som redan år 1930 gått väsentligt tillbaka, har nu ytter
ligare krympt ihop; det absoluta antalet utvandrare är nere vid en siffra, 
som icke underskridits sedan år 1862. Invandringen åter är den största, som 
förekommit sedan år 1921. I likhet med under år 1930 blir således slut
resultatet av den utrikes omflyttningen ett invandringsöverskott, och detta 
överskott är det utan jämförelse största, som Sveriges statistik någonsin haft 
att uppvisa. 

Emigrationens och immigrationens årliga växlingar från längre tid tillbaka 
utvisas av tab. A samt dessutom grafiskt av diagrammet å sid. 3, som angiver 
absoluta antalet utvandrare och invandrare under olika år alltsedan år 1875. 

Beträffande utvandringen till främmande världsdelar äro till jämförelse 
med prästerskapets (för Stockholms stad: mantalskontorets) uppgifter i tab. B 
(sid. 4) sammanställda de siffror, som av socialstyrelsen meddelats i Post- och 

') För denna berättelse har den år 1931 publicerade preliminära uppgiften å folkmängden är 
1930 måst användas. Den definitiva folkmängdsuppgiften för år 1930 kan ännu ej erhållas. 

-') Ett r. utmärker överskott av invandring. 
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Tab. A. Emigranter och immigranter, åren 1851—1931. 

inrikes tidningar och i Sociala meddelanden (n:o 2 för år 1932) efter upp
gifter från Kungl. Maj:ts befallningshavande i de län, där de viktigaste 
svenska utvandringshamnarna äro belägna, samt av norska och danska myndig
heter beträffande de svenska emigranter, som tagit vägen över Oslo och 
Köpenhamn; sistnämnda kategori av utvandrare är för övrigt under året 
försvinnande liten. 

') Antalet immigranter åren 1871—1874 efter uppskattning. — ') Ett v. utmärker överskott av 
invandring. 



öl HELA ANTALET EMIGRANTER OCH IMMIGRANTER. 

Tabellen utvisar som vanligt ett högre antal emigranter till länder utom 
Europa enligt prästerskapets uppgifter än enligt Knngl. Majrts befallnings-
havandes och de norska och danska myndigheternas. Skillnaden brukade 
tidigare växla mellan 4 och 13 procent, men år 1931 är den från pastors
ämbetena härrörande siffran nära nog dubbelt så stor som länsstyrelsernas. 
Till överskottet hava större eller mindre bidrag lämnats av alla län utom 
Västerbottens, där uppgifterna äro alldeles lika. Som sannolika orsaker till 
överskottet kunna följande förhållanden anföras: dels synes det troligt, att 
en del personer, vilka uttagit flyttnings betyg till utlandet och således i 
prästerskapets uppgifter blivit räknade som emigranter, sedermera av den 
ena eller andra anledningen inställt resan, utan att rättelse skett i nyss
nämnda uppgifter; dels hava andra personer utvandrat utan att hava uttagit 
flyttningsbetyg och fördenskull utan att vid avresan kunna erhålla utvand
ringskontrakt, men rest på vanlig passagerarbiljett, och sedermera längre 
eller kortare tid efter framkomsten fått sig betygen tillsända från hemorten 
samt därigenom kommit med i prästerskapets redovisning (ehuru måhända 
för ett senare år än det verkliga utvandringsåret). 

I efterföljande tablå äro för de senaste åren, med fördelning på kön, 
sammanställda siffrorna rörande de utomeuropeiska emigranterna enligt de 
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Tab. B. Den svenska utvandringen till främmande världsdelar år 1931, läns
vis, dels enligt uppgifter från Kungl. Maj:ts befallningshavande samt från 

Norge och Danmark, dels enligt prästerskapets uppgifter. 

svenska, norska och danska myndigheternas uppgifter, till jämförelse med 
motsvarande siffror enligt prästerskapets redovisning. 

Den transoceaniska utvandringen av kvinnor har nästan alltid varit större 
enligt prästerskapets redovisning än enligt de svenska, norska och danska 

1) Hit har förta en utvandrare, för vilken hemort icke var uppgiven. 
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Tab. C Emigration och immigration länsvis, år 1931, jämfört med årtiondet 
1921—1930. 

myndigheternas uppgifter; i fråga om männen har däremot tidigare det mot
satta förhållandet ägt rum. En utförlig redogörelse för dessa förhållanden 
i vad de avse åren 1909—1914 återfinnes i sistnämnda års berättelse. 

Ut- och invandringens relativa storlek under år 1931 inom de särskilda 
länen ävensom för landsbygden, städerna och hela riket meddelas, under jäm
förelse med motsvarande siffror för närmast föregående årtionde, i tab. C 
här ovan. Utvandringen har under redogörelseåret i vart enda län understigit 
— och mestadels högst betydligt — medeltalet för de tio föregående åren; 
i Gotlands län är dock skillnaden ringa. De i och för sig högsta utvand
ringstalen utvisa Stockholms stad och Gotlands län. — De norrländska länen 
brukade sedan missväxtåret 1902 under en följd av år lämna en betydande 
del av rikets emigration; under åren efter världskrigets utbrott var den norr
ländska utvandringen utpräglat låg, även i förhållande till hela rikets, men 
steg sedan åter. År 1931 utgjorde emellertid Norrlands bidrag till utvand-

1) Ett + utmärker överskott av invandring, eljest har omflyttningsresultatet varit nettoförlust. 



6 FOLKBYTET MED EUROPEISKA LÄNDER OCH FRÄMMANDE VÄRLDSDELAR. 

ringen knappa 8 procent av det hela, d. v. s. långt mindre än Norrlands andel 
av hela Sveriges folkmängd. Invandringen har överstigit den genomsnitt
liga för det föregående årtiondet i ej färre än 23 län, inräknat Stockholms 
stad. — Invandringsöverskott förekommer såväl å landsbygden som i stä
derna samt i alla län utom två. 

Särskiljer man folkbytet med europeiska länder från den folkrörelse, som 
avser länder i främmande världsdelar, visar tab. A, att växlingarna i utvand
ringens belopp från år till annat egentligen åstadkommas av den transoceani-
ska utvandringen. Inom denna har, trots de i senare tid införda restrik
tionerna, utvandringen till Förenta Staterna fortfarande plägat spela den 
största rollen, och även år 1931 gäller denna regel åtminstone så till vida, 
att flera emigranter styrt kosan dit än till något annat land. Sveriges folk
byte med Förenta staterna har under de senaste åren gestaltat sig på föl
jande sätt: 

Den stora växling, som dessa tal förete, är bestämmande för utvand
ringsförhållandena i allmänhet. Vad som ovan yttrats om utvandringens 
omfattning i det hela, under det ena året mot under det andra, gäller därför 
väsentligen även i fråga om utvandringen särskilt till Förenta Staterna.1) 
At t folkbytet med unionen givit ett nettoöverskott för Sverige, &r en före
teelse, som endast förekommit två gånger förr, nämligen 1918 och 1930. 

Bland utomeuropeiska destinationsländer kommer närmast efter Förenta 
Staterna, ehuru på långt avstånd, Kanada1); den svenska utvandringen dit har 
år 1931 endast omfattat 68 personer, en helt ringa siffra om man jämför 
den med vad som ännu för ett par år sedan var vanligt. Den uppväger på 
intet vis återinflyttningen. — Till återstående utomeuropeiska länder har 
utvandringen år 1931 likaledes varit rätt obetydlig. 

Folkbytet med europeiska länder är, som framgår av tab. A, till sin abso
luta omfattning mindre växlande under olika år. Under redogörelseåret 
har denna del av utvandringen varit något lägre än året förut, samt avse
värt mindre än tioårsmedeltalet; invandringstalet har ävenledes sjunkit. I 
likhet med vad som regelbundet varit fallet under de senare åren har emeller
tid utflyttningen till dessa länder under år 1931 understigit inflyttningen. 
Utvandringen till europeiska länder har nämligen omfattat 1 806 personer, men 
invandringen 2 720. 

') En direkt jämförelse med amerikanska uppgifter om invandringen försvåras bl. a. genom 
den omständigheten, att den amerikanska statistiken redovisar invandringen efter s. k. tiskalår, ej 
kalenderår. Under det år, som slutade den 30 jnni 1931, skola 1298 immigranter hava anlänt 
från Sverige. — Till Kanada uppgives 469 svenskar hava invandrat under tiden 1 april 1930—31 
mars 1931. 



7 EMIGRANTERNAS FAMILJESTÄLLNING OCH KÖN. 

Tab. D. Relativa tal för emigranternas fördelning efter destinationsort samt efter 
familjeställning och kön, åren 1851—1931. 

På de europeiska länder, som i detta hänseende pläga vara viktigast, för
delar sig folkrörelsen under året på följande sätt: 

Den relativt betydande utvandringen till Ryssland år 1931 utgjordes till 
största delen (88 pers.) av återflyttande s. k. svenskbybor (jfr 1929 års 
berättelse). 

') Inräknat änklingar. — 2) Inräknat änkor. — 3) För åren 1861—1890 avses här utvandringen 
till andra länder än Amerika. — .) För åren 1861—1890: utvandringen till Amerika. — 5) För 
åren 1856—1868 äro gifta män och kvinnor, som rest ensamma, inräknade bland ogifta. — 
.) Inräknat änklingar och änkor. 

+2—321973. 
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Tab. E. Emigration och immigration efter ålder och kön år 1931 samt 
åren 1921—1930. 

I fråga om särskilt de skandinaviska grannländerna har folkströmmen 
under senare år haft den omfattning, som efterföljande tablå utvisar: 

Invandringen från Finland brukar nästan alltid överstiga utvandringen dit 
och har under år 1931 gjort det i hög grad. 

Emigranternas fördelning efter familjeställning och kön framgår av tab. D. 
Jämfört med föregående år visar gruppen vuxna ej gifta män en betydlig 
minskning, från 34.16 till 20.94 procent. De båda andra grupperna, vuxna 
ej gifta kvinnor samt gifta personer och barn, förete en motsvarande ökning. 
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Tab. F. Utvandrade män under året närmast före värnpliktens inträdande.1) 

Emigrationen av vuxna ogifta kvinnor är i och för sig mera konstant än 
den övriga utvandringen. Under vart och ett av nedanstående år har den 
nått följande omfattning — med fördelning även efter ålder: 

Även här konstateras i allmänhet en ökning, då emigrationen är i sti
gande, och tvärtom, när den är i sjunkande. Vanligen är dock variationen 
avgjort mindre än för männen. En naturlig följd av denna större konstans 
är, att de ogifta kvinnornas andel inom hela utvandringen brukar stiga un
der år av ringa emigration — såsom nu 1931 — men sjunka under stora 
utvandringstider. 

Proportionen i det hela mellan könen från år till annat tager naturligtvis 
intryck av nyss ådagalagda förhållande, a t t kvinnornas utvandring är kon
stantare än männens. Under år med stark utvandring är därför kvinnornas 
antal vanligen jämförelsevis lågt, under år med ringa utvandring åter jämförel
sevis högt. I stort sett befann sig emellertid, såsom tab. D utvisar, kvinnornas 
proportion i tillväxt under en lång följd av år. Bland samtliga utvandrare 
svarade under 1860-talet endast 736 kvinnor mot varje tusental män; under 
1890-talet steg denna siffra ända till 970, d. v. s. nästan lika många kvinnor 

') Beträffande motsvarande uppgifter för area 1885—1918 se tidigare berättelser, särskilt dem för 
aren 1919 och 1921. — ») Preliminär beräkning. 
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Tab. G. Relativa tal för emigranternas och immigranternas fördelning efter 
yrke, åren 1891—1931.1) 

som män, och under årtiondet 1911—1920 var siffran nära nog lika hög, eller 
965 kvinnor mot tusen män. Sedan inträdde, såsom av tabellen synes, ett 
stort bakslag; åren 1921—1930 utgjorde proportionen i genomsnitt endast 668. 
Är 1931 är proportionen ej färre än 1505 kvinnor mot 1000 män; en så 
stor övervikt för kvinnkönet har ej förekommit sedan år 1919. 

En anmärkningsvärd omständighet, som tab. JD giver upplysning om, är för
ändringen under senare tider av antalet barn, som av de emigrerande medföras. 
Bortsett från växlingar under enstaka år, har detta antal i senare tider un
dergått en märkbar minskning. Medan t. ex. under 1880-talet mot varje 
hundratal gifta kvinnor svarade i medeltal 211 och ännu under 1890-talet 208 
barn, har motsvarande siffra för åren 1921—1930 nedgått till 115 och för år 
1931 ända till 77. Till en del, men svårligen helt och hållet, kan företeelsen 
förklaras genom nedgången i barnantalet hos rikets befolkning över huvud. 

Immigranternas fördelning efter familjeställning och kön åskådliggöres i 
tabellbilagorna. Den övervikt, som kvinnkönet under vissa nära föregående 
å r haft bland immigranterna, är nu försvunnen; proportionen år 1931 är 
till och med särdeles låg. 

Emigranternas och immigranternas åldersfördelning framgår av tab. 3—7 
{absoluta tal) och tab. E (relativa tal). Av dessa tabeller framgår bl. a., i 
huru hög grad emigrationen rekryteras från ungdomsåldern och den yngre 

') Angående liknande uppgifter för åren 1861—1890 se tidigare berättelser, senast den för 
år 1922. — 2) För åren 1891—190D 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 hava uppgifterna i tabellen bragts i överensstämmelse med den nu tillämpade 
yrkeBindelningen. Samtliga uppgifter här ovan, även tioårsmedeltalen, äro omräknade med ledning 
av de absoluta talen. 
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medelåldern (15—35 år). Vad beträffar 19-åringarnas andel i den manliga 
utvandringen, utgjorde densamma år 1913 endast 12-06 % däremot 18-00 % 
år 1914 (eller samma år som värnpliktsålderns sänkning beslöts), 21-17 % år 
1915 och ända till 24-86 # år 1916; under de följande åren har den varit lägre 
och är nu år 1931 helt låg. endast 2-70 %. 

Angående utvandringen under olika kalenderår av män i åldersåret när
mast före värnpliktens inträdande hänvisas i övrigt till tab. F . Vid början 
av redogörelseåret utgjorde antalet män i åldersåret före värnpliktens inträ
dande enligt en preliminär beräkning 58 200, av vilka änder året utvandrade 
endast 32, motsvarande 0-5 %,. 

För de emigrerades och immigrerades levnadsyrken redovisa tab. 9—12 (med 
absoluta tal) och tab. G- (med relativa tal). Såsom i det föregående redan 
omnämnts, har den gamla yrkesgrupperingen bibehållits; för närmare detaljer 
angående denna gruppering hänvisas till 1921 års berättelse. 

Uppgifterna om ut- och invandrarnas yrken lämna, trots allt arbete som 
från statistiska centralbyråns sida nedlagts på att få dessa uppgifter så full
ständiga som möjligt, fortfarande en del övrigt att önska; av tab. G framgår 
dock, att det lyckats att småningom nedpressa exempelvis den tidigare opro
portionerligt stora kategorien >arbetare av obestämt slag». Vad eljest angår 
yrkesfördelningen under år 1931 kan framhållas, at t utvandringen minskats 
ännu mer bland jordbrukarna än inom industrigruppen; måhända är orsaken 
den, att de möjligheter, som Förenta Staterna och Kanada ända in till de 
sista åren kunnat erbjuda inflyttande jordbruksarbetare, nu blivit ytterligare 
beskurna. Gruppen tjänare, vilken nästan uteslutande består av kvinnor, är 
jämförelsevis talrik, såsom den nästan alltid plägar vara under år med låg 
utvandring (jfr vad här ovan sagts om emigrationens sammansättning efter 
kön). I n v a n d r a r n a s y r k e s f ö r d e l n i n g avviker föga från den under sista 
årtiondet vanliga; industrigruppens övervikt är ännu något mer framträdande 
än vanligt. 
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Tab. 1. Emigranter, fördelade efter län samt kön, civilstånd 



13 

och de länder, vartill utflyttningen uppgivts skola ske, år 1931. 
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Tab. 2. Immigranter, fördelade efter län samt kön, civilstånd 
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och de länder, varifrån inflyttningen skett, år 1931. 



18 



19 



20 

Tab. 3. Emigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i ettårs-
grupper, år 1931. Hela riket. 
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Tab. 4. Immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i ettårs-
grupper, år 1931. Hela riket. 



22 

Tab. 5. Emigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i femårs-
grupper, år 1931. Landsbygd och städer. 
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Tab. 6. Immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i femårs-
grupper, år 1931. Landsbygd och städer. 
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Tab. 7. Emigranter och immigranter, fördelade efter kön, ålder och c i v i l -
stånd i femårsgrupper, år 1931. Hela riket. 



25 Tab. 8. Emigranter till och immigranter från särskilda länder, 
fördelade efter kön och civilstånd, år 1931. Hela riket. 

') Pern, Chile samt »Sydamerika», ej n. a. — 2) Inräknat Öst-Turkestan och Mongoliet. — 3) Algeriet, 
Marocko, Tunis. — ') Franska Kongo, Brittiska Centralafrika, Ostafrika, Abessinien samt »Afrika», ej n. a. 



26 Tab. 9. Emigranternas yrkesfördelning, år 1931. 
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28 Tab. 10. Immigranternas yrkesfördelning, år 1931. 
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Tab. 11. Emigranternas yrkesfördel-

1) Inklusive f. d. yrkesutövare och änkor. 



31 

ning (i sammandrag), länsvis, år 1931. 
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Tab. 12. Immigranternas yrkesfördel-

') Inklusive f. d. yrkesutövare och änkor. 
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ning (i sammandrag), länsvis, år 1931. 
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Résumé. 

Comme tonte la statistique démographique suédoise celle de l'émigration et de l'immigration 
se base sur les registres nominatifs des pasteurs. 

On sait que le mouvement moderne de l'émigration date en général de la période décennale de 
1840 1850. Il ne se produisit cependant qu'un pen plus tard en Suède. Les périodes essentielles 
d'émigration tombent chez nous sur les années 1868—73 et 1879—93. Pour les variations de 
l'émigration dans les dernières décades d'années, voir le diagramme, page 3. 

Pendant l'année 1931 le nombre des émigrés montait à 2 971 et celui des immigrés à 8 390; 
la statistique des migrations accuse donc un excédent des immigrée, phénomène assez rare pour la 
Suède. L'émigration a été bien inférieure au nombre moyen décennal. L'immigration, par contre 
a été plus forte que d'ordinaire. Les restrictions récemment faites par les États-Unis d'Amérique 
vis-à-vis l'immigration ont diminué de beaucoup le nombre des suédois émigrés pour ce pays-ci. 
Pour les principaux pays de destination resp. de départ voir le tableau ci-dessous: 

Parmi les émigrés il y avait 1 505 femmes sur 1000 hommes, chiffre exceptionnel. Pour la 
décade 1921—1930, en moyenne, le taux correspondant était seulement de 668. 

0,uant à la répartition des émigrés selon l'état de famille il faut noter que 405 (1363 %) étaient 
enfants au-dessons de l'âge de 15 ans, 1516 (51'03 %) célibataires au-dessus de 15 ans, 897 
(3019 %) mariés, 153 (5" 15 %) veufs, veuves ou divorcés. 1281 (4312 %) étaient originaires de 
la campagne et 1690 (56'88 %) des villes. — Concernant la répartition par profession des 
émigrés il est à observer que la diminution de l'émigration se fait sentir plus encore parmi 
les agriculteurs que dans le groupe de l'industrie. De la somme totale des émigrés 12'86 % appar
tiennent à l'agriculture et 27'13 % à l'industrie, 4'85 % au groupe des ouvriers de profession non-
spécifiée, 11-61<< sont domestiques, 1538 % appartiennent au commerce et aux communications, et 
2817 % enfin au groupe de »autres et sans profession indiquée». 
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