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I fråga om innehåll och uppställning överensstämmer denna redogörelse i 
allt väsentligt med motsvarande berättelser för de närmast föregående åren, 
och liksom dessa grundar den sig på de nominativa förteckningar över ut-
och invandrarna, vilka åtfölja prästerskapets årliga summariska redogörelser 
för folkmängden i rikets olika församlingar. 

Hela antalet emigranter och immigranter år 1937, såväl i absoluta som re
lativa tal och under jämförelse med närmast föregående år, framgår av nedan
stående ta l : 

Det absoluta antalet utvandrare var under år 1937 något lägre än under 
vart och ett av de fyra närmast föregående åren och ligger liksom för åren 
1931—1936 lägre än vad det tidigare gjort alltsedan 1860-talet. Invand
ringen har minskats efter år 1932. I likhet med förhållandet alltsedan 1930 
blir slutresultatet av den utrikes omflyttningen ett invandringsöverskott, 
ehuru mindre än de sex närmast föregående årens. 

Emigrationens och immigrationens årliga växlingar från längre tid tillbaka 
utvisas av tab. A. En grafisk framställning av absoluta antalet utvandrare 
och invandrare under vart och ett av åren 1875—1935 lämnas å sid. 3 i 
1935 års berättelse. 

Beträffande utvandringen till främmande världsdelar äro till jämförelse med 
prästerskapets (för Stockholms stad: mantalskontorets) uppgifter här nedan 
(sid. 3) sammanställda de siffror, som av socialstyrelsen meddelats i Post- och 
inrikes tidningar och i Sociala meddelanden (n:o 2 för år 1938) efter upp
gifter från Kungl. Maj:ts befallningshavande i de län, där de viktigaste 
svenska utvandringshamnarna äro belägna, samt av norska och danska myn
digheter beträffande de svenska emigranter, som tagit vägen över Oslo och 
Köpenhamn; under året har emellertid ingen svensk emigrerat över Köpen
hamn och endast t re över Oslo. 

1) + utmärker överskott av invandring. 



2 HELA ANTALET EMIGRANTER OCH IMMIGRANTER. 

Tab. A. Emigranter och immigranter, åren 1851—1937. 

Jämförelsen utvisar som vanligt ett väsentligt högre antal emigranter t i l l 
länder utom Europa enligt prästerskapets uppgifter än enligt Kungl. Maj:ts 
befallningshavandes och de norska och danska myndigheternas. Som sanno
lika orsaker t i l l överskottet hava bl. a. följande förhållanden plägat anföras: 
dels synes det troligt, a t t en del personer, vilka uttagit flyttnings betyg till 
utlandet och således i prästerskapets uppgifter blivit räknade som emigranter, 

l) Antalet immigranter åren 1871—1874 efter uppskattning. — 2) + utmärker överskott av in
vandring. 
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sedermera av den ena eller andra anledningen inställt resan, utan a t t rättelse 
skett i nyssnämnda uppgifter; dels hava andra personer utvandrat utan att de 
uttagit flyttningsbetyg och fördenskull utan att vid avresan kunna erhålla 
utvandringskontrakt, 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 tio åren, med fördelning på kön, 
sammanställda siffrorna rörande de utomeuropeiska emigranterna enligt de 
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 
myndigheternas uppgifter; i fråga om männen däremot har före 1918 det 
motsatta förhållandet ägt rum. En utförlig redogörelse för dessa förhållan
den, i vad de avse åren 1909—1914, återfinnes i sistnämnda års berättelse. 
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Tab. B. Emigration och immigration länsvis, år 1937, jämfört med årtiondet 
1927—1936. 

Ut- och invandringens relativa storlek under år 1937 inom de särskilda 
länen ävensom för landsbygden, städerna och hela riket meddelas, under jäm
förelse med motsvarande siffror för årtiondet 1927—1936, i tab. B här ovan. 
Utvandringen har under redogörelseåret i samtliga län betydligt understigit 
medeltalet för årtiondet. De i och för sig högsta utvandringstalen utvisa Stock
holms stad och Malmöhus län. — De norrländska länens utvandring, som en 
tid utgjorde en avsevärd del av rikets emigration och tilldrog sig icke ringa 
uppmärksamhet, är numera ej av betydenhet. År 1937 utgjorde Norrlands 
bidrag till utvandringen endast något mer än 9 % av det hela, d. v. s. mindre 
än Norrlands andel (ej fullt 18 %) av hela Sveriges folkmängd. Invandringen 
har understigit den för åren 1927—1936 genomsnittliga i alla län utom Stock
holms, Uppsala och Gotlands län. — Invandringsöverskott är utmärkande 
för såväl rikets landsbygd och städer som samtliga län. 

Särskiljer man folkbytet med europeiska länder från det folkbyte, som 
avser länder i främmande världsdelar, visar tab. A, att växlingarna i utvand
ringens storlek från år till år t. o. m. 1930 åstadkommas av den trans-

1) + utmärker överskott av invandring. 



5 FOLKBYTET MED EUROPEISKA LÄNDER OCH FRÄMMANDE VÄRLDSDELAR. 

oceaniska utvandringen. Inom denna har, trots de i senare tid införda 
restriktionerna, utvandringen till Förenta Staterna alltjämt plägat spela 
den största rollen, och även år 1937 gäller denna regel. Sveriges folkbyte 
med Förenta Staterna har under de senaste tio åren gestaltat sig på föl
jande sätt : 

Fr. o. m. år 1930 har folkbytet med den nordamerikanska unionen givit 
nettoöverskott för Sverige, något som tidigare förekommit endast en gång, 
nämligen år 1918. 

Medan tidigare större delen av de svenskfödda invandrarna ti l l Förenta 
Staterna utgjordes av s. k. quotaimmigranter, har dessas antal, såsom fram
går av nedanstående tablå, under senare år alltmera avtagit såväl absolut 
som relativt, och numera dominerar helt gruppen återvändande amerikanska 
medborgare. Då av dessa senare endast de, som under uppehållet i Sverige 
blivit här kyrkoskrivna, äro inbegripna i motsvarande svenska uppgifter, och 
då den här anförda amerikanska statistiken2) avser fiskalår, äro uppgifterna 
ej direkt jämförbara med den svenska statistikens utvandringssiffror. 

Antalet passviseringar för quotaimmigranter vid amerikanska generalkon
sulatet i Stockholm var fiskalåret 1/7 1936—30/6 1937 1L4 och fiskalåret 1/7 
1937—30/6 1938 160. Den tillåtna kvoten för svenska invandrare var intill 
30/6 1929 9 561 och utgör därefter 3 314 per år. 

Den svenska utvandringen till Kanada har år 1937 endast omfattat 39 
personer, en helt ringa siffra om man jämför den med vad som ännu för 

1) + utmärker överskott av invandring. 
2) Statistical abstract of the United States, 1927—1936; därefter Annual Report of the Secretarv 

of Labor 24 (1935 36). 
3) Återvändande amerikanska medborgare och övriga från qnotabestämmelserna undantagna upp

givas tillsammans ha uppgått till 1 771 personer, motsvarande 92.0 %. 
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några år sedan var vanligt. Den utgör ungefär en femtedel av åter-
inflyttningen. — Till övriga utomeuropeiska länder har utvandringen år 1937 
likaledes varit obetydlig; till Asien ha utflyttat 61 personer, varav till 
Kina 21, och till Indien 16. 

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 mindre än året förut, och mindre 
än medeltalet för åren 1927—36; invandringen överstiger något 1936 års 
siffra men ligger under tioårsmedeltalet. I likhet med vad fallet regel
bundet varit från och med år 1919, har utflyttningen till dessa länder 
under år 1937 understigit inflyttningen; utvandringen till europeiska länder 
har sålunda under redogörelseåret omfattat 1214 personer, men invandringen 
2 593. 

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

Beträffande Norge och Danmark har folkbytet under de senaste tio åren 
haft den omfattning, som efterföljande tablå utvisar: 

Invandringen från Finland brukar nästan alltid överstiga utvandringen dit 
och har även under år 1937 gjort det avsevärt. 

') — utmärker överskott av emigranter. 
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Vid en internationell konferens i Geneve i oktober 1932 framställdes 
bl. a. önskan om en uppdelning i statistiken av in- och utvandringen allt 
efter som flyttningen skett landvägen eller sjövägen. Några upplysningar 
härom föreligga icke i det svenska materialet, men Sveriges geografiska läge 
medför, a t t all internationell flyttning kan antagas ske sjövägen utom be
träffande två länder, Finland och Norge. Huru flyttningen mellan dessa 
båda länder å ena och Sverige å andra sidan fördelar sig på land- och sjö
trafik, är omöjligt a t t med säkerhet beräkna. Måhända skulle man våga 
det antagandet, at t omflyttningen ti l l och från Finland i regel sker sjövägen 
utom i fråga om Norrbottens län, där landvägen helt säkert är den vanliga; 
flyttningen till och från Norge torde till åtminstone tre fjärdedelar ske land
vägen. Med utgång från dessa förutsättningar skulle fördelningen av om
flyttningen år 1937 med dessa våra grannländer beräknas sålunda: 

Enligt denna beräkning skulle således bland samtliga emigranter endast 
186 (motsv. 8-1 %) och bland immigranterna endast 482 (eller 10-8 %) ha 
passerat landgränsen. 

Emigranternas fördelning efter familjeställning och kön framgår av tab. C 
och tab. 1. De vuxna ogifta männens ävensom de vuxna ogifta kvinnornas 
andelar i utvandringen visa vid jämförelse med föregående år en obetydlig 
ökning. 

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 

l) Ankor och frånskilda ej medräknade. 

+2—322877 
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Tab. C. Relativa tal för emigranternas fördelning efter destinationsort samt efter 
familjeställning och kön, åren 1851—1937. 

avgjort mindre än för männen. En naturlig följd av denna större konstans 
är, att de ogifta kvinnornas andel inom hela utvandringen brukar vara jäm
förelsevis hög under år av ringa emigration — såsom nu 1937 — men sjunka 
under tider för stor utvandring. 

Proportionen i det hela mellan könen från år till år 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. C 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 t i l l 970, d. v. s. nästan lika många kvinnor 
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, en 
återgång; åren 1921—1930 utgjorde proportionen i genomsnitt endast 633. 
Med år 1930 skedde ett omslag, och år 1935 var proportionen ej mindre än 
1 633 kvinnor mot 1 000 män. Följande år visa åter nedgång, då på 1 000 
män komma 1447 kvinnor år 1936 och 1412 år 1937. 

En anmärkningsvärd omständighet, som tab. C giver upplysning om, är för-

') Inräknat änklingar, änkor och frånskilda. — 2) För åren 1861—1890 avses här ntvandringen 
till andra länder än Amerika. — 3) För åren 1861—1890: ntvandringen till Amerika. — 4) För 
åren 1856—1868 äro gifta män och kvinnor, som rest ensamma, inräknade bland ogifta. 
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Tab. D. Emigration och immigration efter ålder och kön, år 1937 samt 
åren 1927—1936. 

ändringen under senare tider av antalet barn, som av de emigrerande medförts. 
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 1927—1936 nedgått till 8(5 och för 
åren 1936 och 1937 till 66 resp. 68. 

Immigranternas fördelning efter familjeställning och kön åskådliggöres i 
tabellbilagorna. Antalet kvinnor på 1000 män, som år 1931 var så lågt 
som 665, har de följande åren stigit och var för redogörelseåret 1 392, vilket 
är det högsta, som förekommit hittills. 

Emigranternas och immigranternas åldersfördelning framgår av tab. 3—7 
(absoluta tal) och tab. D (relativa tal). Av dessa tabeller framgår bl. a., i 
huru hög grad emigrationen — och för övrigt jämväl immigrationen — re
kryteras från ungdomsåldern och den yngre 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 värn
pliktsålderns sänkning beslöts), 21-17 % år 1915 och ända till 24-8C % år 1916 
under de följande åren har den varit lägre och är år 1937 helt obetydlig, 
endast 1-48 %. 

Angående utvandringen under olika kalenderår av män i åldersåret när
mast före värnpliktens inträdande hänvisas i övrigt till uppgifter därom i 
Ut- och invandring år 1934, sid. 10. Liksom under de närmast föregående 
sex åren var under redogörelseåret antalet utvandrade män i ifrågavarande 
åldersår mycket ringa, utgörande sålunda i allt endast 14 (motsvarande en-



10 EMIGRANTERNAS OCH IMMIGRANTERNAS LEVNADSYRKEN. 

Tab. E. Relativa tal för emigranternas och immigranternas fördelning efter 
yrke, åren 1891—1937.1) 

l igt beräkning 0#3 %, av hela antalet män i åldersklassen 19—20 år vid in
gången av redogörelseåret). 

För de emigrerades och immigrerades levnadsyrken redovisa tab. 9—12 (med 
absoluta tal) och tab. E (med relativa tal). Såsom i 1931 års berättelse om
nämnts, har den gamla yrkesgrupperingen bibehållits även för innevarande år
tionde; 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 at t få dessa uppgifter så full
ständiga som möjligt, fortfarande en del övrigt att önska; av tab. E framgår 
dock, att det i stort sett lyckats att småningom nedpressa exempelvis den tidi
gare oproportionerligt stora kategorien »arbetare av obestämt slag». Vad eljest 
angår yrkesfördelningen under år 1937 kan framhållas, att utvandringen — 
liksom de närmast föregående åren — visar lägre siffror för jordbrukarna än 
inom industrigruppen; måhända är orsaken den, att de möjligheter, som Förenta 
Staterna och Kanada ända in till senaste tider kunnat erbjuda inflyttande 
jordbruksarbetare, nu blivit ytterligare beskurna. Gruppen tjänare, vilken 
nästan uteslutande består av kvinnor, är jämförelsevis talrik, såsom den 
städse plägar vara under år med låg utvandring (jfr vad här ovan sagts om 
emigrationens sammansättning efter kön). Invandrarnas yrkesfördelning 
avviker i stort sett föga från den under sista årtiondet vanliga. 

l) Angående liknande uppgifter för åren 1861—1890 se tidigare berättelser, senast den för år 
1922. — 2) För åren 1891—1900 äro i kol. >jordbruk m. m> även inräknade inhyses- och back-
stuguhjon, 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 
yrkesindelningen. 



TABELLER 
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Tab. 1. Emigranter, fördelade efter län samt kön, civilstånd 
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och de länder, vartill utflyttningen uppgivits skola ske, år 1937. 
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Tab. 2. Immigranter, fördelade efter län samt kön, civilstånd 
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och de länder, varifrån inflyttningen skett, år 1937. 
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Tab. 3. Emigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i ettårs-
grupper, år 1937. Hela riket. 
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Tab. 4. Immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i ettårs-
grupper, år 1937. Hela riket. 
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Tab. 5. Emigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i femårs-
grupper, år 1937. Landsbygd och städer. 
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Tab. 6. Immigranter, fördelade efter kön, ålder och civilstånd i femårs-
grupper, år 1937. Landsbygd och städer. 
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Tab. 7. Emigranter och immigranter, fördelade efter kön, ålder och civil
stånd i femårsgrupper, år 1937. Hela riket. 



25 Tab. 8. Emigranter till och immigranter från särskilda länder, 
fördelade efter kön och civilstånd, år 1937. Hela riket. 

1) Inräknat Öst-Tarkestan. — s) Nederländska Indien, Arabien, Filippinerna. — 3) Algeriet, Marocko, 
Tunis. — 4) Avser såväl Franska som Belgiska Kongo. — 5) Kanarieöarna, Liberia. 



26 Tab. 9. Emigranternas yrkesfördelning, år 1937. 
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28 Tab. 10. Immigranternas yrkesfördelning, år 1937. 
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Tab. 11. Emigranternas yrkesfördel-

1) Inklnsire f. d. yrkesutövare och änkor. 
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ning (i sammandrag), länsvis, år 1937. 
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Tab. 12. Immigranternas yrkesfördel-

1) Inklusive f. d. yrkesutövare och änkor. 
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ning (i sammandrag), länsvis, år 1937. 
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Résumé. 

Comme tonte la statistique démographique suédoise celle de l'émigration et de l'immigration 
se base sur les registres des pastenrs. Le bnrean central de statistique reçoit annuellement de 
chaque paroisse nne liste nominative des émigrés et des immigrés. Ces listes renferment des don
nées sur le nom, le sexe, l'état civil, l'année de naissance et la profession, ainsi que sur le paya 
de destination ou de provenance. La liste des émigrés doit comprendre tons ceux qni, ayant eu 
leur domicile légal dans la paroisse — même B'ils sont des sujets étrangers — échangent ce do
micile pour un pays étranger. La liste des immigrés comprend ceux qni, venant d'nn pays étranger, 
prennent leur résidence dans la paroisse. Il n'est pas possible à présent de faire dans la statisti
que des migrations une distinction entre suédois (par droit) et citoyens des autres états. On ne 
peut pas non plus distinguer les migrations durables des migrations temporaires ou saisonnières. 

On sait que le mouvement moderne de l'émigration date en général de la période décennale de 
1841/1850. Il ne se produisit cependant qu'un pen plus tard en Suéde. Les périodes essentielles 
d'émigration tombent chez nous sur les années 1868—73 et 1879—93. 

Pendant l'année 1937 le nombre des émigrés montait à 2 289 et celui des immigrés à 4 470; 
la statistique des migrations montre donc un excédent des immigrés, phénomène plus tôt assez rare 
pour la Suède. L'émigration a été bien inférieure au nombre moyen décennal. L'immigration 
a été moindre que d'ordinaire. Pour les principaux pays de destination resp. de départ voir le 
tableau ci-dessous: 

Les matériaux de la statistique ne permettent pas une distinction entre la migration par les 
frontières et la migration par mer. A cause de la situation géographique de la Suède, les migrations 
avec tous les pays étrangers excepté la Finlande et la Norvège se font exclusivement par mer. Quant 
à ces deux pays nommés ci-dessus, on a calculé approximativement la répartition des migrations 
en 1937 ainsi: 
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Ainsi, seulement 186 personnes (on 8 1 % du total) seraient émigrées et 482 (ou 10'8 %) immi
grées par les frontières. 

La répartition par sexe des émigrés montre une forte prépondérance des femmes (1412 sur 1000 
hommes), également la proportion des femmes parmi les i m m i g r é s (1392 sur 1000 hommes). 

Quant à la répartition des émigrés selon l'état de famille il faut noter que 316 (13'81 %) étaient 
enfants au-dessous de l'âge de 15 ans, 1056 (46'13 %) célibataires au-dessns de 15 ans, 811 
(3543 %) mariés, 106 (4'63 %) veufs, veuves ou divorcés. 940 (41'07 %) étaient originaires de 
la campagne et 1349 (5893 %) des villes. — Concernant la répartition par profession des 
émigrés 11 est à observer que la diminution de l'émigration se fait sentir plus parmi les agri
culteurs que dans le groupe de l'industrie. De la somme totale des émigrés 11'10 % appar
tiennent à l'agriculture et 31-54 % à l'industrie, 3"54 % au groupe des ouvriers de profession non-
spécitiée, 12,10 % sont domestiques, 16'47 % appartiennent au commerce et aux communications, et 
25'25 % enfin au groupe de «autres et sans profession indiquée». 

Parmi les immigrés la répartition par profession a été ces dernières années passablement con
stante; en 1937, 12-88 % appartiennent au groupe de l'agriculture, 26'40 % à l'industrie, 412 % 
sont ouvriers de profession nonspécifiée, 14'52 % appartiennent au commerce etc., et 42 08 % au 
groupe de >autres». 

2—382877. 
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