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0,0 

Mindre än hälften av den använda enheten 

Uppgiften ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges 
Uppgift kan inte förekomma 

Magnitude less than half unit 

Data not available 
Category not applicable 
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Samboende 

1 Historisk utveckling 
Traditionellt har befolkningen i den svenska statistiken upp
delats efter civilstånd, dvs i ogifta, gifta, skilda samt änkling
ar/änkor. Skälet härför är att man önskat redovisa händelser 
för homogena grupper, t ex om fruktsamheten bland gifta 
kvinnor avvek markant från ogifta kvinnors, om dödligheten 
bland ogifta män var betydligt högre än bland gifta män. Till 
detta kommer att giftermål och gifta avspeglade familjebild

ning och antalet familjer. 
Diagrammen nedan visar folkmängden 1870 resp 1960 ef

ter kön, ålder och civilstånd. Ålder anges i femårsklasser för 
personer mellan 15 och 69 år. 

År 1870 har valts därför att det är första gången som be
folkningsstatistiken visar civilståndsfördelningen kombine
rat med ålder och kön. År 1960 har valts därför att samboen
de utan giftermål var ovanligt då. 

Folkmängd efter kön, ålder och civilstånd 1870 resp 1960. 
Relativ fördelning 
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Antal personer i åldrarna 15-69 år fördubblades från år 
1870 till år 1960. Andelen yngre var betydligt fler år 1870 än 
år 1960. Den ökade medellivslängden har medfört att an
delen personer över 50 år har stigit kraftigt sedan 1870. 

Giftermålsåldern var högre på 1800-talet. Detta innebar 
att det fanns många ogifta personer i de lägre åldrarna. 

2 Giftermålen minskar 
Fram till mitten av 1960-talet ökade fortfarande antalet gif
termål. I mitten av 1960-talet ingicks årligen omkring 60 000 
äktenskap. Därefter sjönk antalet år för år till 38 300 år 1973. 
Antalet giftermål ökade åter 1974, då ändringar i Giftermåls-
balken trädde i kraft. Efter ett par år av stillastående sjönk 
antalet på nytt från och med år 1977. År 1982 ingicks knappt 
37 100 äktenskap. 

Tabellen nedan visar utvecklingen i fråga om ingångna äk
tenskap under de senaste 25 åren. 

Giftermål 1956-1982 

Av tabellen framgår att det skett en kraftig nedgång av anta
let förstagångsäktenskap. Räknat på kvinnor har antalet 
förstagångsäktenskap för år 1982 nästan halverats jämfört 
med motsvarande antal 1966. Antal giftermål bland de som 
tidigare varit gifta började sjunka redan omkring 1960. Från 
och med 1970-talets mitt har omgiftena utgjort en växande 
andel av samtliga giftermål. Andelen omgiften av samtliga 
nya äktenskap steg från 9 % år 1966 till 21 % år 1982. De re
lativa giftermålstalen bland tidigare ogifta kvinnor i åldern 
20-44 år har sjunkit kraftigt sedan 1966. 

Nedgången i giftermålstalet förklaras inte av några föränd
ringar i befolkningsstrukturen. Antalet ogifta personer i de 
vanligaste giftermålsåldrarna har istället ökat. Före 1966 ha
de medelåldern vid första giftermålets ingående under en 
lång tid sjunkit. Man gifte sig vid allt yngre ålder. Efter 1966 
började medelåldern åter att stiga och var 1981 inte långt från 
de värden som noterades år 1930. 

Medelåldern vid första giftermålet 

Det är inte bara medelåldern för första giftermålets ingående 
som stigit. De yngre födelseårgångarna gifter sig inte i samma 
utsträckning som de äldre födelseårgångarna. 

År 1966 var tre av fem män och tre fjärdedelar av kvinnor
na i åldersgruppen 25-29 år gifta. Både bland män och kvin
nor i åldrarna under 30 år har antalet gifta sjunkit kraftigt. År 
1982 var endast 4 % av männen och 13 % av kvinnorna i ål
dern 20-24 år gifta. För åldersgruppen 25-29 år var motsva
rande andelar 25 % resp42 %. Även i åldrarna över 30 år har 
andelen gifta sjunkit varje år sedan 1966.1 tabellen överst på 
sidan 13 redovisas andelen gifta män resp kvinnor i olika ål
dersgrupper för vissa år. 

Diagram 3, sid 35, visar ogifta och gifta kvinnor samt förut 
gifta kvinnor per 1 000 kvinnor för åren 1962-1982. 

Den allmänna nedgången i giftermålsfrekvensen hänger 
samman med att folk sammanbor utan äktenskap (se punkt 3 
nedan). Samboende utan äktenskap i kombination med att 
man i mindre grad gifter sig därför att man väntar barn ligger 
bakom den stora ökningen av andelen barn födda av ogifta 
föräldrar. 

3 Samboende utan giftermål allt vanligare 
Säkra uppgifter om andelen ej gifta av alla samboende par 
föreligger först från mitten av 1970-talet. Före 1975 finns det 
inte någon statistik över samboendet frånsett några mindre 
stickprovsundersökningar. I folk- och bostadsräkningarna 
1975 (FoB 75) och 1980 (FoB 80) redovisas olika uppgifter 
om samboende ej gifta. 
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Andelen gifta män resp kvinnor i vissa åldersklasser 

Enligt FoB 75 uppgick andelen ogifta samboende av alla 
samboende till 11 %. Denna andel steg till 15 % år 1980 en
ligt FoB 80. En tredjedel av de samboende kvinnorna 1975 
under 30 år var inte gifta. År 1980 sammanbodde hälften av 
kvinnorna under 30 år utan att gifta sig. Män i åldrarna under 
30 år sammanbor i större utsträckning än kvinnor i motsva
rande åldrar. 1975 sammanbodde närmare hälften av män
nen och 1980 hade andelen ökat till knappt 60 %. Samboen
de utan äktenskap minskar av naturliga skäl ju högre upp i 
åldrarna man kommer. Personer, som idag är 40 år och äldre 
hann gifta sig innan samboende utan äktenskap började bli 
vanligt. För åldersklasserna över 45 år är andelarna mindre 
än 5 procentenheter. 

Tabellen nedan visar andelen ej gifta av samboende män 
resp kvinnor i olika åldrar. 

Andel ej gifta av samtliga samboende efter kön 

Enligt resultaten från både FoB 75 och FoB 80 var andelen 
samboende störst bland frånskilda. 1975 sammanbodde var 
femte frånskild person. Denna andel ökade några procent
enheter fram till 1980. Bland de frånskilda är det vanligt att 
man sammanbor i åldrarna upp till 60 år. Det kan ha sin för
klaring i att det var de frånskilda som i början av 1960-talet 
först anammade de nya samlevnadsformerna. 

Bland de ogifta sammanbodde endast 10 % år 1975 och 
13 % år 1980. De yngre åldersgrupperna bland ogifta sam
manbor i betydligt större utsträckning än de äldre åldersgrup

perna. Var tredje ogift person i åldern 20 till 34 år samman
bodde 1975. År 1980 ökade andelen med 3 %. Ogifta sam
manboende i åldern 35 till 39 år ökade från 21 % år 1975 till 
33 % år 1980. 

Andelen samboende bland änklingar och änkor var låg 
både 1975 och 1980, 3 % resp 4 %. 

Tabellen nedan visar samboende ej gifta efter civilstånd 
och ålder i FoB 75 resp FoB 80. 

Andelen sammanboende bland ogifta, frånskilda och 
änklingar/änkor 

Diagrammet på sid 12 visar folkmängd efter kön, ålder och 
samboende 1980 enligt FoB 80. Ålder anges i ettårs-klasser. 
Samboende avser gifta samboende, övriga samboende samt 
ej samboende. 

4 Fler bam föds av ej gifta föräldrar 
Från statistiken över barn födda utom äktenskapet kan man 
konstatera att samboendet utan giftermål började bli vanligt i 
början av 1960-talet. Under 1940-talet och 1950-talet var an
delen barn födda utom äktenskapet konstant ungefär en tion
del. Omkring 1960 började denna andel stiga. År 1965 föddes 
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vart sjunde barn utom äktenskapet och 1970 vart femte. Un
der 1976 föddes vart tredje barn av en mor som inte var gift. 
År 1982 var andelen födda barn utom äktenskapet drygt 
40 %. Diagrammet nedan visar utvecklingen under de senas
te 25 åren. 

Under 1950- och 1960-talen väntade vart tredje par som 
gifte sig barn vid giftermålet. I slutet av 1960-talet började 
denna andel sjunka. 1969 hade andelen nygifta, som väntade 
barn, sjunkit till 25 %. Av de som gifter sig idag är det vart 
femte par som väntar barn. Istället har man numera i ökad 
grad barn tillsammans redan när man gifter sig. 

5 Regionala skillnader 
Det finns stora skillnader mellan olika delar av landet då det 
gäller samboende ej gifta. Vid jämförelse mellan de olika lä
nen finner man att den högsta andelen samboende ej gifta 
återfinns i Gävleborgs och Jämtlands län. Vart femte par 
sammanbodde utan äktenskap år 1980 i dessa län (enligt FoB 
80). Av barnen som föds i Gävleborgs och Jämtlands län har 
ungefär 60 % föräldrar som inte är gifta (se tabell 3.2, sid 69). 
Generellt gäller att andelen samboende ej gifta är högre i 
Norrland än i övriga delar av landet. Kartan visar andel sam
boende utan äktenskap av samtliga samboende länsvis 1980 
(enligt FoB 80). 

I Jönköpings och Hallands län var andelen samboende 
utan giftermål lågt och andelen barn födda utom äktenskapet 
lägre än i riket i genomsnitt. Vart tionde par sammanbodde 
utan att vara gifta. Vart tredje barn i dessa län föds av ej gifta 
föräldrar. Kartan på sid 39 visar andelen (procent) barn föd
da av ej gift moder 1982. 

Andel barn födda av ej gift moder 1957-1982 

I vissa områden i Bohuslän (kommunerna Öckerö, Tjörn, 
Sotenäs och Tanum) var andelen samboende ej gifta mycket 
låg. Kommuner med hög andel samboende ej gifta fanns i 
Gävleborgs (Hudiksvall och Ljusdal) och Jämtlands län 
(Härjedalen och Östersund). Tabellen nedan visar kommu
ner med låg resp hög andel ej gifta bland samtliga samboende 
1980. 

Andel ej gifta bland samtliga samboende 1980 (FoB 80) 

Kommuner med låg andel ej gifta samboende har i regel även 
relativt liten andel barn födda av ej gifta föräldrar. I kommu
ner med hög andel samboende utan äktenskap föds många 
barn av föräldrar som inte är gifta. Tabellen nedan visar kom
muner med låg resp hög andel barn födda av ej gift moder 
1982. 

Andel barn födda av ej gift moder 1982 
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Andel samboende utan äktenskap av samtliga samboende länsvis 1980 
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Definitioner, framställningssätt och kvalitet 

Denna rapport belyser befolkningens förändringar år 1982. 
De uppgifter som redovisas avser födda, döda, civilstånds
ändringar, inrikes och utrikes flyttningar samt medborgar
skapsbyten för hela riket och i vissa fall län och H-regioner 
samt riksområden. En tabell innehåller civilståndsändringar 
för de 50 största kommunerna. 

1 Primärmaterial 
SCBs register över totalbefolkningen (RTB) erhåller vecko
vis ändringsmeddelanden i form av magnetband från länssty
relserna. Magnetbanden framställs i samband med uppdate
ringar av länsstyrelsernas register. Utgångsmaterial för upp
dateringarna är de av pastorsämbete (i Stockholm och Göte
borg lokal skattemyndighet) till länsstyrelsen aviserade för
ändringar om t ex födelse, flyttning, dödsfall, civilstånds
ändring. De ändringsmeddelanden som avser födelse, döds
fall, civilståndsändringar, medborgarskapsbyten, inrikes 
flyttningar, immigration och emigration utgör primärmate
rial till denna rapport. Uppgifterna avser den kyrkobokförda 
befolkningen. Statistiken över befolkningsförändringarna 
bygger således på folkbokföringsmaterial och måste accepte
ra dess begrepp och definitioner. Underlaget för Befolk
ningsförändringar (SOS), del 1 och 2 bygger på samma pri
märmaterial. 

Aviseringar om dödfödda barn sker direkt från pastorsäm
betet till SCB. Primärmaterialet till tabellerna 1.6 och 1.7 i 
denna rapport utgörs av inskrivningsstatistik publicerad av 
värnpliktsverket. Tabell 5.26 avser uppgifter om vid svensk 
domstol avgjorda eller stadfästa skilsmässor. Tabell 3.23, om 
legala aborter, bygger på uppgifter publicerade av socialsty
relsen. Underlaget till tabell 7.4 har erhållits från statens in
vandrarverk t o m 1973 samt därefter från ändringsmedde
landena till RTB. 

2 Folkbokföringens huvudregel och de viktigaste undan
tagen 

I befolkningsstatistiken redovisas invånarna där de är kyrko
bokförda. I princip är alla kyrkobokförda på en fastighet. Be
folkningsstatistiken grundas helt på folkbokföringens regler. 

Enligt folkbokföringsförordningen är i princip en person bo
satt på den fastighet där han regelmässigt vistas. Om tvek
samhet råder vid bedömningen av var en person är bosatt 
skall stor hänsyn tas till var personen har sin tjänstgöring eller 
verksamhet. 

Från huvudregeln finns sedan undantag som kan delas in i 
tre grupper: 
- 1 Personer som är kyrkobokförda men ej boende i landet 
- 2 Personer boende i landet men ej kyrkobokförda 
- 3 Personer som är kyrkobokförda på annan fastighet än 

den där de bor. 

2.1 Personer som är kyrkobokförda men ej boende i landet 
Personer som är anställda utomlands i statens tjänst, huvud
sakligen UD- och SID A-anställda, kyrkobokförs i Sverige. 
Detta gäller även familjemedlemmar och svensk betjäning. 
Personerna fortsätter att vara kyrkobokförda i den försam-
Ung, där de bodde innan de flyttade utomlands. 

Regeln gäller inte personer som är anställda utomlands av 
internationella organisationer, t ex FN. 

Svenska missionärer och präster som är anställda utom
lands och deras medföljande familj får vara kyrkobokförda i 
Sverige. 

Vidare kan svenska medborgare som flyttar utomlands 
vara kyrkobokförda upp till ett år i Sverige, om vistelsen 
utomlands antingen är avsedd att vara mindre än ett år eller 
om det är oklart om vistelsen skall vara mer än ett år. Man 
blir då kyrkobokförd under rubriken "på församlingen skriv
na" eller på en fastighet där man fortfarande disponerar bo
stad. 

2.2 Personer boende i landet men ej kyrkobokförda 
Personer som vid inflyttningen till Sverige har för avsikt att 
vistas här mindre än ett år kyrkobokförs ej. Utomnordiska 
medborgare måste ha uppehållstillstånd för att bli kyrkobok
förda. Normalt tar det cirka sex månader att få ev tillstånd, se 
punkt 16.3. Utländska medborgare som tillhör främmande 
makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning 
kyrkobokförs inte. 

Inga av ovanstående kategorier ingår i folkmängdsstatisti
ken. 



17 

2.3 Personer kyrkobokförda på annan fastighet ån den där 
de bor 

Från folkbokföringens huvudregel att man skall vara kyrko-
bokförd på den fastighet där man regelmässigt vistas finns ett 
antal undantag. 
- Den s k familjeregeln innebär att om en person pga sina ar
betsförhållanden inte bor tillsammans med sin familj så skall 
han ändå vara kyrkobokförd hos sin familj. Familjen skall 
dock besökas regelbundet (enligt praxis minst varannan 
vecka). 
- Om man har ett tidsbegränsat tillfälligt arbete på annan ort 
så skall man vara kyrkobokförd där man har sitt egentliga 
hemvist. 
- Studerande kan vara kyrkobokförda antingen på hemor
ten eller på studieorten beroende bl a på studietidens längd, 
egen ålder, civilstånd m m. Det torde ha blivit allt vanligare 
att man kyrkobokförs på studieorten. 
- Regeln om ej regelmässig vila på viss fastighet tillämpas för 
bl a handelsresanden, resemontörer och sjömän. Dessa 
kyrkobokförs där de anses ha sitt egentliga hemvist. 

Förutom dessa undantag finns ytterligare undantag för 
några kategorier, som knappast påverkar statistiken i någon 
mer betydande utsträckning, frånsett personer intagna för 
s k anstaltsvård i någon form. Intagna på ålderdomshem kan 
vara kyrkobokförda antingen i hemförsamlingen på den gam
la hemfastigheten eller under rubriken "på församlingen 
skrivna'' eller i ålderdomshemsförsamlingen. Intagning på 
anstalter för sjuk- eller kriminalvård skall inte medföra änd
ring av kyrkobokföringen. 

3 Definitioner och begrepp 
Som redan framhållits bygger de definitioner som används i 
statistiken över befolkningsförändringar på folkbokföring
ens regler. I samband med omläggningen av folkbokföringen 
hösten 1967 och befolkningsstatistiken år 1968 företogs vissa 
definitionsändringar. Dessa framgår av 1968 års rapport. I 
1974 års rapport redogörs för en ändring av begreppet bar
nets ordningsnummer samt tidpunkt för medborgarskaps
byte. Begreppet född inom resp född utom äktenskapet har 
med utgången av 1976 utgått ur all lagstiftning. Redovisning
en av födda görs fr o m 1977 efter moderns civilstånd i sam
ma utsträckning som tidigare för födda inom resp utom äk
tenskapet. 

3.1 Åldersbegreppet 
I tabellredovisningen används ofta en tabulering efter vari
abeln ålder som inte är ett entydigt begrepp. Med ålder kan 
dels avses uppnådd ålder vid årets slut dvs i princip en redo
visning efter födelseår (fall A), dels uppnådd ålder då en viss 

händelse inträffat dvs exakt ålder (fall B). Skillnaden kan il
lustreras med ett Lexis' diagram: 

Fall A innebär således att alla är födda samma år medan i 
fall B är de som är X + 1 år då en händelse inträffar födda an
tingen t - 3 eller t - 2. 

I avsnitten 1,2,6 och 7 görs all åldersredovisning enligt fall 
A dvs uppnådd ålder vid årets slut. I avsnitten om födda, dö
da och civilståndsändringar (3,4 och 5) sker redovisning efter 
båda åldersbegreppen. I de fall som i tabellhuvudet anges ål
der avses åldern då händelsen inträffat (fall B). Någon direkt 
redovisning efter ålder vid årets slut (fall A) förekommer inte 
utan i stället sker redovisningen efter födelseår vilket man lätt 
kan räkna om till ålder vid årets slut. 

3.2 Födda 
Nyfött barn kyrkobokförs i den församling, i vilken modern 
vid nedkomsten var kyrkobokförd eller upptagen i obefintlig 
register eller, om hon vid nedkomsten inte var bokförd nå
gonstans, den församling där nedkomsten skedde. 

Med levande fött barn avses nyfödd som efter födelsen an
dats eller visat andra tecken på liv såsom hjärtslag, pulsatio-
ner i navelsträngen eller tydliga, spontana rörelser av skelett
muskulaturen. Med dödfött barn avses nyfödd som avlidit ef
ter utgången av tjugoåttonde havandeskapsveckan (eller, vid 
ovisshet om tiden, mäter minst 35 cm i längd). 

Under 1973 ändrades innehållet i aviseringarna till SCB av 
nyfödda. Tidigare angavs barnets ordningsnummer endast 
för barn födda i bestående äktenskap ingångna 1950 eller se
nare. Ordningsnumret avsåg makarnas samtliga gemensam
ma barn såväl levande födda som dödfödda. Från mitten av 
1973 innehåller födelseaviseringarna i stället det antal barn 
som modern oavsett civilstånd, tidigare fött, dels levande, 
dels dödfödda. Detta har av SCB räknats upp till att avse det 
nyfödda barnets ordningsnummer. 



18 

Den 1 juli 1979 ändrades medborgarskapslagstiftningen. 
Ändringen avser barn, vars far har utländskt medborgarskap 
och mor svenskt medborgarskap. Före den 1 juli 1979 blev 
dessa barn vid födseln utländska medborgare men blir nu 
svenska medborgare. 

Bestämmelsen att barn till svensk mor alltid blir svensk 
medborgare medför att barn vid födseln i större utsträckning 
än tidigare förvärvar dubbelt medborgarskap. Inom den 
svenska folkbokföringen registreras dock enbart det svenska 
medborgarskapet. 

I tabell 3.4 redovisas födda efter ordningsnummer i kombi
nation med föräldrarnas vigselar. Här avses ordningsnum
mer enligt modern oavsett om något barn är fött före vigseln. 

3.3 Döda 
Dödsfall redovisas i den församling, där den döde var uppta
gen i församlingsboken eller i boken över obefintliga eller, 
om han inte var bokförd någonstans, i den församling, där 
dödsfallet skedde eller liket anträffades. I denna rapport re
dovisas uppgifter enbart om döda som vid dödsfallet var upp
tagna i församlingsboken. 

3.4 Nyblivna gifta 
För nyblivna gifta erhåller SCB en avisering för vardera ma
karna såvida båda är kyrkobokförda i Sverige. Dessa avise-
ringar innehåller personnumret för sambandspersonen, dvs i 
detta fall den som giftermålet ingås med. 

Nyblivna gifta redovisas efter fyra olika begrepp, nämli
gen: 
a Nyblivna gifta kvinnor, vars make är skriven i Sverige eller 

utlandet. Denna uppgift överensstämmer med den defini
tion som tillämpades före år 1968. 

b Nyblivna gifta män, vars maka är skriven i Sverige eller ut
landet, 

c Nyblivna gifta kvinnor och män där båda makarna är 
skrivna i Sverige, 

d Ingångna äktenskap där åtminstone en av makarna är skri
ven i Sverige. 

Nyblivna gifta redovisas i den församling där de vid gifter
målet var kyrkobokförda. I fall då flyttning aviseras samtidigt 
som vigsel, innehåller vigselavin församlingskoden före flytt
ning och i flyttningsavin anges civilståndet gift. 

3.5 Nyblivna frånskilda 
För nyblivna frånskilda erhåller SCB på likartat sätt som för 
nyblivna gifta en avisering för var och en av de f d makarna, 
såvida båda är kyrkobokförda i Sverige. Dessa a viseringar in
nehåller personnumret för den f d sambandspersonen. 

Till SCBs äktenskapsregister inkommer uppgifter om vid 
svensk domstol avgjorda eller stadfästa skilsmässor. Dessa 
uppgifter bearbetas även statistiskt och ingår i denna rapport. 

Nyblivna frånskilda redovisas efter fem olika begrepp, 
nämligen: 

a Nyblivna frånskilda kvinnor, vars f d make är skriven i 
Sverige eller utlandet. 

b Nyblivna frånskilda män, vars f d maka är skriven i Sveri
ge eller utlandet. 

c Nyblivna frånskilda kvinnor och män där båda de f d ma
karna är skrivna i Sverige. 

d Skilsmässor där åtminstone en av makarna är skriven i 
Sverige. 

e Skilsmässor avgjorda eller stadfästa vid svensk domstol. 

Denna uppgift överensstämmer med den definition som 
tillämpades före år 1968. 

Nyblivna frånskilda (begreppen a-d ovan) redovisas i den 
församling där de vid skilsmässan var kyrkobokförda. I de 
fall då flyttning aviseras samtidigt som skilsmässa, innehåller 
avin om skilsmässan församlingskoden före flyttningen me
dan i flyttningsavin civilståndet anges med frånskild. 

Det bör observeras att lagstiftningen ändrades beträffande 
äktenskapsskillnader 1974-01-01.1 korthet innebär föränd
ringarna att hemskillnadsåret har ersatts med en betänketid 
på sex månader. Har makarna inga barn under 16 år och båda 
är överens om skilsmässan behövs ingen betänketid. Den 
kraftiga ökningen av antalet skilsmässor under 1974 och 1975 
måste ses mot denna bakgrund. 

3.6 Nyblivna änkor och änklingar 
Uppgifterna om nyblivna änkor bygger på ändringar av civil
ståndsregistreringen i länsregistren. Detta innebär bl a att 
det redovisade antalet nyblivna änklingar och änkor ej exakt 
överensstämmer med det redovisade antalet under samma år 
avlidna gifta kvinnor resp män. Detta beror på att änke- och 
änklingsblivandet registreras även för de fall där den avlidne 
partnern i äktenskapet inte var skriven i Sverige men den 
kvarlevande var det. Det omvända förhållandet, dvs att den 
kvarlevande partnern inte var skriven i Sverige, men väl den 
avlidne, ger också upphov till skillnader. 

3.7 Flyttningar 
De flyttningar som t o m 1977 har redovisats i statistiken var 
flyttningar över församlingsgräns. Fr o m 1978 ingår också 
flyttningar inom församlingar. Flyttningen måste dock ske 
mellan olika fastigheter för att betraktas som flyttning i statis
tiken. Som hittills redovisas enbart flyttningar över resp om-
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rådesgränser. I denna rapport redovisas flyttningar inom för
samlingar endast i tabell 6.4. 

Flyttningstidpunkten definieras som den vecka flyttningen 
registrerades vid länsstyrelsens datakontor. För inrikes flytt
ning över länsgräns registreras flyttning både vid ut- och in
flyttningslänets datakontor. Med flyttningstidpunkten i detta 
fall avses registreringsvecka vid utflyttningslänets datakon
tor. 

Enligt folkbokföringens regler skall flyttning anmälas till 
pastorsämbetet (i Stockholm och Göteborg lokala skatte
myndigheten) inom två veckor efter flyttningen. Registre
ringen av flyttning sker i allmänhet någon vecka efter anmä
lan om flyttning ägt rum. Det bör emellertid observeras att i 
ett stort antal fall torde den faktiska flyttningen ha ägt rum 
långt tidigare än tidpunkten för registreringen. 

För att bli registrerad som immigrant skall den avsedda vis
telsen i riket avse minst ett år enligt tillämpad praxis vid folk
bokföringen. För flyttningar inom Norden gäller dessutom, 
sedan 1969-10-01 att internordiskt flyttningsbevis skall före
komma. För att bli registrerad som invandrare i Sverige mås
te i sådana fall ett flyttningsbevis förevisas från utflyttnings
landet. Därefter underrättas folkbokföringsmyndigheten i 
utflyttningslandet om att personen blivit registrerad som in
vandrare, varefter personen avförs som utvandrare i utflytt
ningslandet. Motsvarande gäller vid utvandring från Sverige 
till de nordiska länderna. För att utomnordiska medborgare 
skall registreras som immigranter fordras dessutom 
uppehållstillstånd beviljat av invandrarverket. Undantag 
från denna regel gäller för ogift utländskt barn under 16 år, 
vilket är befriat från att ha uppehållstillstånd, såvida vård-
nadshavaren är svensk medborgare eller utländsk medborga
re med uppehålls- eller bosättningstillstånd. För att bli regi
strerad som emigrant skall man ha för avsikt att bosätta sig 
stadigvarande i utlandet. 

3.8 Överföring frän och till obefintligregistret 
T o m 1967 överfördes alla personer som saknat känt hemvist 
vid två påföljande mantalsskrivningar till bok över obefintli
ga. Fr o m 1968 gäller emellertid, att utländsk medborgare, 
som enligt vad man kan anta ej längre är bosatt i Sverige och 
svensk medborgare, som enligt säkra upplysningar vid två 
mantalsskrivningar i följd är stadigvarande bosatt i utlandet, 
skall avregistreras som emigrant. Till obefintligregistret 
överförs således fr o m 1968 personer som vid två mantals
skrivningar i följd saknar känt hemvist och upplysning saknas 
om att personen utvandrat. Då det internordiska flyttnings
beviset trädde i kraft 1969-10-01 förekom det att en del per
soner var registrerade t ex både i Sverige och Finland. Om en 
person som var registrerad i båda länderna flyttade, t ex från 

Sverige till Finland, behövde personen inte anmäla inflytt
ning i Finland. Han var redan registrerad i Finland. Detta 
medförde att det var svårt att avregistrera personen som emi
grant i de svenska registren. Utvägen blev att överföra perso
nen till obefintligregistret. 

Överföring från obefintligregistret avser i de flesta fall per
soner som flyttat tillbaka till Sverige men vid den tidigare ut
flyttningen från landet inte anmälde denna och därför blev 
överförda till obefintligregistret. 

3.9 Medborgarskapsbyten 
Under åren 1968-1973 redovisades i denna rapport dubbla 
uppgifter om naturaliseringar. Dels redovisades de av statens 
invandrarverk (SIV) och länsstyrelserna under året fattade 
besluten om erhållande av svenskt medborgarskap, dels re
dovisades antalet ändringar under ett visst år av medborgar
skapskoden i länsstyrelsernas personregister. Från 1974 re
dovisas byten till svenskt medborgarskap endast efter det år 
beslutet fattats. Byte till utländskt medborgarskap eller byte 
mellan två utländska medborgarskap redovisas efter det år 
ändringen registrerats vid länsstyrelsernas personregister. 

3.10 Folkmängdsredovisningen 
Från årsskiftet 1973/74 framställs all folkmängdsstatistik ur 
RTB enligt följande principer. 

Den uppdatering som utförs på länsstyrelserna vecka 04 
året efter redovisningsåret inväntas. RTB vid årsskiftet upp
dateras sedan endast med sådana a viseringar som avser redo
visningsåret och som rapporterats under de fyra första 
veckorna enligt följande: 
- Samtliga födda under redovisningsåret och som rapporte
rats t o m vecka 04 medtas. 
- Samtliga som avlidit under redovisningsåret och som rap
porterats t o m vecka 04 tas bort. 
- Samtliga civilståndsändringar som avser redovisningsåret 
och som rapporterats t o m vecka 04 medtas. 
- Aviseringar om flyttningar innehåller ingen information 
om händelsetidpunkten varför aviseringstidpunkten definie
ras som händelsetidpunkt. RTB uppdateras därför inte med 
några flyttningar under de fyra första veckorna. 
- Aviseringar om medborgarskapsbyte uppdateras t o m 
årets slut. 

Inkonsistensen mellan folkmängden vid årets början och 
årets slut samt befolkningsförändringar under året redovisas i 
punkt 15. 

3.11 Folkökning 
I samtliga tabeller i denna rapport har folkökningen beräk
nats som summan av födelseöverskottet, flyttningsöverskot-
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tet och överföringar från och till obefintligregistret. För be
räkningen av födelseöverskottet har de definitiva siffrorna på 
antalet födda och döda från denna rapport använts. I dessa 
siffror ingår händelser från 1982 som rapporterats senast 
vecka 13 år 1983.1 rapporterna Folkmängd 31 dec 1982 del 1-
2 och Befolkningsförändringar 1982 del 1 definierades folk
ökningen som skillnaden mellan folkmängden vid årets slut 
och början. 

4 Förändringar av tabellerna 
Kapitlet om födda har utökats med en tabell. Tabell 3.2 redo
visar andel barn födda av ej gift moder länsvis för perioden 
1973-1982. Tabell 5.2, som visar nyblivna gifta och första 
gången gifta efter makarnas ålder och kyrkobokföringsort 
länsvis, har varit felaktig för åren 1979-1981. De korrekta 
uppgifterna redovisas i tabell 5.2. 

5 Tabellerna 
Som kommentar till tabellerna över civilståndsändringar bör 
nämnas att i de fall tabellerna endast redovisar antalet in
gångna eller upplösta äktenskap, avser uppgifterna nyblivna 
gifta kvinnor, frånskilda kvinnor och änkor. Relativtalen för 
civilståndsändringar är också baserade på kvinnor, såvida det 
inte klart framgår av tabellerna att något annat gäller. 

I tabellerna 6.2 och 6.3 redovisas både in- och utrikes flytt
ning samt överföring från och till obefintligregistret tillsam
mans. 

Uppgifterna i tabellerna 1.6 och 1.7 härrör sig från den av 
Värnpliktsverket (tidigare centrala värnpliktsbyrån) utarbe
tade inskrivningsstatistiken. De avser uteslutande personligt 
närvarande män vid inskrivningen som under samma år upp
nått eller kommer att uppnå den i tabellen angivna åldern, 
över- eller underåriga ingår således inte. Under åren 1969/ 
70-1972/73 tillämpades dock en budgetårsvis inskrivning. 
Detta innebar att en del av dem som skrevs in på våren resp år 
hade fyllt 19 år vid inskrivningstillfället. På grund av nya be
stämmelser som ger de män som skall inskrivas större valfri
het beträffande inskrivningsålder har fr o m 1966 antalet i ta
bellerna medtagna personer minskat. 

6 LivslingdgtabeUer 
Vid framställning av livslängdstabellerna har liksom tidigare 
följande formel använts vid beräkning av de observerade 
dödsriskerna: 

Där Dx är döda x-åringar, Mx är medelfolkmängden i åldern 
x år och dx är det antal döda x-åringar vilka under kalenderå
ret (femårsperioden) t avlidit efter sin födelsedag. 

För 0-åringar har dödsrisken bestämts enligt: 

där F är antalet levande födda. 
I åldrarna 91 år och däröver har den i livslängdstabellerna 

använda dödsrisken beräknats ur Wittsteins formel 

där x är ålder, M är högsta levnadsåldern, a och n konstanter. 
Konstanterna a och n har bestämts från den observerade 

dödligheten under femårsperioden 1977-1981. Dödsriskerna 
för femårsperioden 1977-1981 i åldrarna 91 år och däröver 
har antagits gälla också under kalenderåret 1981. 

7 Kartor och diagram 
Framställningen av isaritmkartorna har gjorts enligt följande 
metod: 

över hela landet har ett rutnät lagts med rutstorleken 20 x 
20 km2. Med hjälp av ett koordinatpar för varje församling 
har tabeller på församlingsnivå placerats ut i rutorna. Värde
na inom varje ruta har summerats, t ex födelseöverskott och 
medelfolkmängd. I ruta för ruta har sedan beräknats födelse
överskott på 1 000 av medelfolkmängden. En hel del rutor i 
Norrlands inland saknar observationer. Med hjälp av värden 
från kringliggande rutor interpoleras värden fram för dessa 
rutor. De frekvenstal som nu finns i kartan utjämnas därefter 
med hänsyn till befolkningsunderlagets storlek. Om folk
mängden är 10 000 eller mer i rutan sker ingen utjämning. 
Om folkmängden är mindre än 10 000 i en ruta sker en utjäm
ning. Vid utjämningen påverkas rutans frekvenstal av om-
kringliggande rutors frekvenstal. Befolkningsunderlaget 
skall sammanlagt vara minst 10 000 personer i de rutor som 
påverkar varje ruta vid utjämningen. Med denna utjämnings-
metod som varierar med hänsyn till befolkningsunderlaget 
dämpas extrema frekvenstal vid litet befolkningsunderlag. 
Extrema frekvenstal vid befolkningsunderlag över 10 000 
syns på kartan. 

Isaritmkurvorna interpoleras därefter fram i vanlig ord
ning. 

I gränstrakterna mot Norge och Finland är befolkningsun
derlaget mycket litet. Någon kartering är därför inte me
ningsfull i detta område. För att markera att ingen kartering 
har gjorts har det område skrafferats där sökradien överstiger 
80 km för att nå minst 10 000 personer (på den svenska si-
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dan). Denna karteringsmetod är utförligt beskriven i Folk-
och bostadsräkningen 1975 Del 10 Grafisk redovisning si
dorna 16-22 och 25-32. 

Diagram 2 visar åldersfördelningen i hela riket 1982-12-31 
samt den åldersfördelning som 1982 års livslängdstabeller ger 
om dessa appliceras på hela rikets befolkning. En del korrige
ringar av livslängdstabellernas innehåll har gjorts. Redovis
ningen i livslängdstabellerna efter exakt ålder har transfor
merats om så att för varje kohort anges folkmängden vid mit
ten av varje åldersår. Vidare har antalet män i varje kohort 
räknats upp med 1,06 för att motsvara könsrelationen bland 
nyfödda. 

8 Annan publicerad statistik 
I Befolkningsförändringar (SOS) del 1 har SCB publicerat 
uppgifter om födda, döda, inrikes och utrikes flyttningar för 
kommuner och församlingar. Antalet födda och döda i Be
folkningsförändringar (SOS) del 1 överensstämmer ej med 
det antal som redovisas i Befolkningsförändringar (SOS) del 
3.1 del 1 ingår endast födda som rapporterats t o m vecka 04 
året efter redovisningsåret medan i del 3 brytveckan satts till 
vecka 13. För hela landet redovisas antalet levande födda i 
del 3 som 42 fler än i del 1 och motsvarande tal för antalet av
lidna är 26 fler. En utförlig redovisning av flyttningar finns i 
Befolkningsförändringar (SOS) del 2. 

I Folkmängd (SOS) del 1-2 publiceras uppgifter för län, 
kommuner och församlingar fördelade på kön. I Folkmängd 
(SOS) del 3 publiceras folkmängd efter kön, ålder, civilstånd 
och medborgarskap för kommuner, A-regioner, län och hela 
riket. 

I Statistiska Meddelanden (SM) har kvartalsvisa folk
mängdsuppgifter publicerats t o m 1982. Fr o m 1983 kan 
motsvarande uppgifter erhållas från SCB, bl a genom abon
nemang på tabeller ur SCBs statistikpaket AVIPAK. Ta
bellerna i AVIPAK belyser de fortlöpande befolkningsför
ändringarna i bl a församlingar, kommuner och län. AVI
PAK presenteras i en bilaga till Befolkningsförändringar 
1982 (SOS) del 2. 

Socialstyrelsen framställer statistik över nyfödda baserad 
på medicinsk födelseregistrering. Publicering sker i serien 
Statistiska meddelanden med beteckningen HS (Hälso- och 
sjukvård). Socialstyrelsen publicerar uppgifter över barn som 
är födda i Sverige men i SCBs statistik ingår också barn födda 
utomlands i de fall som modern är kyrkobokförd i Sverige. 
Spädbarnsdödligheten under första levnadsdygnet och första 
levnadsveckan definieras annorlunda i Socialstyrelsens stati
stik jämfört med SCBs. Socialstyrelsen redovisar de som är 
döda under de första 24 timmarna, medan SCB redovisar de 
som avlidit samma dag som födelsedagen, som avlidna under 
första levnadsdygnet. 

Avlidna under första levnadsveckan redovisar Socialsty
relsen de som dött under de första 168 timmarna efter födseln 
medan SCB redovisar de som dött under de 6 första kalender
dygnen. Skillnaden medför att Socialstyrelsen redovisar nå
got högre spädbarnsdödlighet under första dygnet och första 
levnadsveckan än SCB. 

Orsakerna till skillnaderna är att SCB via folkbokföringen 
inte har tillgång till klockslag för födelsen och dödsfallet utan 
endast datum. 

I rapporten Dödsorsaker (SOS) redovisas också antalet 
döda. Antalet döda bör vara detsamma i denna rapport som i 
dödsorsaker. Som regel avviker antalet något beroende på 
att bearbetningarna av sent inkomna dödsavier avbryts tidi
gare till denna rapport än vad gäller för dödsorsaksstatisti
ken. 

9 Prioritet mellan händelser 
I de fall som SCB aviseras om mer än en händelse samtidigt är 
prioritetsordningen i tidshänseende 1) civilståndsändring, 2) 
medborgarskapsbyte, 3) flyttning. 

10 Regionala redovisningar 
De flesta tabeller i denna rapport avser enbart hela riket. Vis
sa tabeller redovisar dock uppgifter avseende län, storstads
områden, riksområden och H-regioner. Dessa tabeller är då 
det gäller födda nr 3.1 och 3.14, döda nr 4.1, civilståndsänd
ringar nr 5.1, flyttningar nr 6.2, 6.3 och 6.5. 

En redovisning av civilståndsändringar för de femtio stör
sta kommunerna finns i tabell 5.3. 

Omfattningen av riksområden och H-regioner finns i bila
ga 2. Statistiken redovisas i samtliga fall enligt indelningen 
1982-01-01. 

11 Register 
Statistiken över befolkningsförändringar är framtagen ur re
gister, som SCB har lagt upp. För varje år framställs 8 olika 
register. Dessa innehåller individuppgifter om medborgar
skapsbyten, födda, döda, nyblivna gifta, nyblivna frånskilda, 
nyblivna änklingar och änkor, inrikes flyttningar samt immi
granter och emigranter. Alla register innehåller geografiska 
koder för: län, kommun, församling, kommuntyp enligt 
ortsklassificeringen (primärt centrum, regionalt centrum 
osv), tätortsregion, H-region, riksområde och storstads
område. Registren beskrivs närmare i bilaga 1. 

12 Kvalitetskontroll 
De till SCB inkomna uppgifterna underkastas en omfattande 
maskinell granskning med avseende på kodernas validitet 
och uppgifternas logiska innehåll. Granskningen omfattar 
bl a alla områdeskoder (ned till församling), samband mellan 
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Tabell A Aviserade födda, döda, nyblivna gifta, frånskilda, änkor och änklingar samt antal med
borgarskapsbyten under 1982 efter händelseår 

ålder och civilståndsändring osv. 
Vidare sker dublettgranskningar och beträffande avise-

ringar av dödsfall matchning mot inkomna dödsbevis. Denna 
matchning har för år 1982 ännu inte avslutats. Vid matchning 
av dödsbevis och avier över döda avseende 1981 blev resulta
tet att mindre än 5 avier saknade dödsbevis och lika många 
dödsbevis saknade avier. I de fall som det fanns fler avier be
rodde detta på att de var felaktigt aviserade som döda, var 
dödfödda eller döda före 1980. I de fall som det fanns fler 
dödsbevis än avier berodde det på att dödsfallen aviserats ef
ter vecka 13 år 1981. 

13 Bryttidpunkt 
I 1982 års statistik ingår uppgifter om födda och döda avise
rade t o m vecka 13 år 1983. För civilståndsändringar och 
medborgarskapsbyten har aviseringar t o m vecka 17 år 1983 
medtagits i 1982 års statistik. Bryttidpunkten förändrades 
1980. Tidigare var bryttidpunkten vecka 16 för samtliga hän
delser, utom för flyttningar, där bryttidpunkten oförändrat 
är årsskiftet. Denna ändring påverkar jämförbarheten med 
tidigare år mycket marginellt. 

Bakgrunden till ändringen var att förberedelsearbetet för 
att framställa statistiken över födda var tidskrävande. Avise-

ringarna över födda och döda sker med liten eftersläpning 
medan aviseringarna av civilståndsändringar och medborgar
skapsbyten har större eftersläpningar. 

Genom ändringen samordnades årsbearbetningens bryt
tidpunkt med kvartals- och månadsbearbetningarnas bryttid
punkt, vilket förenklar bearbetningen. 

14 Händelser före 1981 
I enlighet med internationella rekommendationer publiceras 
i tabell C en sammanfattning över demografiska händelser 
som inträffat före 1982 men aviserats under 1982. 

Det bör observeras att en del av de i tabell A redovisade 
aviseringarna om civilståndsändringar inte är för sent inkom
na aviseringar utan är rättelser av det civilstånd som felaktigt 
angivits vid invandring till Sverige. Hur stort antal som utgörs 
av rättelser har inte undersökts. 

Av tabell A framgår att en del aviseringar avseende födda 
kommer flera år efter födelsen. Dessa aviseringar avser i för
sta hand barn till föräldrar som bor utomlands, men enligt 
vissa undantag i folkbokföringen i en del fall måste vara kyr
kobokförda i Sverige, i andra fall får vara kyrkobokförda i 
Sverige. Undantagen gäller för UD- och SID A-personal 
samt missionärer och präster. Undantagsregeln gäller för he
la familjen och i vissa fall för svensk betjäning. 
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15 Sambandet mellan folkmängd och befolkningsföränd
ringar 

En viss avvikelse råder mellan folkmängdssiffrorna i början 
och slutet av året och summan av befolkningsförändringar 
under året. Folkmängden 1981-12-31 plus tillkomna 1982 
minus avgångna 1982 blir inte lika med folkmängden 
1982-12-31. Bristen kan uppdelas på ett antal komponenter: 

a) Statistiken över befolkningsförändringar 1982 innehåller 
alla aviseringar som behandlats på länsstyrelserna t o m 
vecka 13 året efter redovisningsåret. Folkmängdssiffror
na tas fram några månader tidigare. I folkmängden 
1981-12-31 och 1982-12-31 ingår endast aviseringar som 
behandlats senast vecka 04 år 1982 resp 1983 på länsstyrel
serna. Skillnaden i täckningsgrad mellan folkmängdsupp
gifterna och befolkningsförändringarna uppgår till 9 vec
kor. Komponent a får följande utseende vid årsskiftena 
1981/82 och 1982/83: 
Aviseringar vecka 05-16 år 1982 har medtagits i befolk
ningsförändringarna 1981 men inte påverkat folkmängds-
siffrorna 1981-12-31. Ett år senare finns motsvarande för
skjutning mellan befolkningsförändringarna 1982 och 
folkmängden 1982-12-31. Storleken av komponent a 
framgår av tabell B. 

b) Aviseringar under 1982 av händelser som inträffat före år 
1982 påverkar folkmängdssiffran 1982-12-31. Dessa avi
seringar kan givetvis inte medräknas i befolkningsföränd
ringar för år 1982 men påverkar folkmängden i slutet av 
året. Som framgår av tabell A avser flertalet av dessa avi
seringar civilståndsändringar. 

c) I det RTB som ligger till grund för folkmängdsframställ
ningen vid varje årsskifte finns alltid ett antal poster med 
invalida regionala koder. Två orsaker finns till detta. Den 
ena är att vid flyttning händer det att en person registreras 
under felaktig läns-, kommun- och församlingskod. Den 
andra är att vid ändring av kommun- och församlingsgrän
serna erhåller inte alltid alla personerna rätt läns-, kom
mun- och församlingskod. Dessa individer tas ej med i 
folkmängdssiffrorna. Storleken av komponent c framgår 
av tabell C. 

Orsaken till att SCB redovisar folkmängdssiffror, som inte 
är konsistenta med statistiken över befolkningsförändringar 
under året, är att SCB utifrån konsumentönskemål anser det 
angeläget att helst inte publicera ytterligare en folkmängds
siffra över framräknad folkmängd, som endast obetydligt av
viker från folkmängdssiffror framtagna ur RTB. Ur analys
synpunkt torde det inte ha någon betydelse att det föreligger 
avvikelse mellan folkmängdssiffrorna och statistiken över be
folkningsförändringar. 

Avvikelser mellan folkmängdsredovisningarna och befolk
ningsförändringar som förekommer 1982 framgår av tabel
lerna 2.2-2.3. Tabell 2.2 redovisar inkonsistensen fördelad 
på län och tabell 2.3 fördelad på kön och civilstånd. Kolum
nen folkmängd 1981-12-31 plus tillkomna minus avgångna 
minus folkmängd 1982-12-31 anger vad folkmängdssiffrorna 
1982-12-31 bör korrigeras med - förutsatt att folkmängd 
1981-12-31 och befolkningsförändringar 1982 är riktiga - för 
att erhålla konsistens mellan folkmängdsredovisningen och 
befolkningsförändringen. Differensen under 1982 uppgår till 
-531 individer. 

För att få en uppfattning om de olika komponenternas 
storlek har en ungefärlig beräkning gjorts som framgår av ta
bell B. 

Sambandet mellan folkmängdssiffrorna i början och slutet 
av året, de olika komponenterna i folkmängdssiffrorna och 
befolkningsförändringar under året redovisas i tabell C. 

Tabell B 
Rapporteringsperiodernas inverkan på folkmängdssiff
rorna 1981-12-31 och 1982-12-31 

16 Befolkningsstatistikens kvalitet 

16.1 Kvalitet 
Kvaliteten i folkmängdsstatistiken beror på över- eller under
täckning i den totala populationen, t ex på grund av brister i 
rapporteringen av händelser som födelser, dödsfall, invand
ring och utvandring. Kvaliteten påverkas också av felaktighe
ter i kyrkobokföringen som ger upphov till fel i den regionala 
fördelningen, t ex flyttningar inom landet som inte anmäls till 
pastorsämbetena. 

Födelser och dödsfall ger upphov till mycket små problem 
med under- resp övertäckning beroende på de snabba rap
porteringsrutinerna. För de nyfödda uppgår undertäckning
en till 0,1 procent av 0-åringarna i folkmängdsstatistiken. 
Övertäckningen med anledning av ej rapporterade dödsfall 
är ännu något lägre i de olika åldersklasserna. Invandringen 
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ger upphov till undertäckning beroende på den relativt långa 
tiden mellan invandringen och registreringstidpunkten. För 
de icke nordiska medborgarna är tidsskillnaden i genomsnitt 
8 månader. Motsvarande uppgift för nordiska invandrare 
saknas men torde vara kortare. Utvandrare förorsakar över
täckning i registret eftersom utflyttningen inte alltid anmäls. 
Övertäckningen uppgår till 0,1 procent av hela populationen 
enligt kontrollen i samband med folk- och bostadsräkningen 
1980. Övertäckningen räknat på delpopulationen utländska 
medborgare var 1,3 procent för de nordiska medborgarna 
och 2,3 procent för övriga medborgarskap tillsammans. 

I samband med massutsändningar av brev som skattsedlar, 
röstkort, blanketter till folk- och bostadsräkning m m kon
trolleras adressuppgifterna på de försändelser som varit obe-
ställbara. Avsikten är att kontrollera att flyttning anmäls i 
rätt tid och därmed att den registrerade bosättningen - kyr
kobokföringen på viss ort och fastighet - överensstämmer 
med den faktiska bosättningen. I samband med utsändningen 
av blanketter till 1975 och 1980 års folk- och bostadsräkning 
framställdes statistik över åtgärder som vidtagits för att rätta 
felen i folkbokföringen. 

I FoB 80 erhöll alla kyrkobokförda personer över 15 år 
(gifta samboende erhöll gemensam blankett) en personblan
kett som skickades till kyrkobokföringsadressen och där ef-
tersändning var tillåten. De av posten re turnerade obeställ-
bara försändelserna överlämnades till pastorsämbetena (i 
Stockholm och Göteborg lokal skattemyndighet) som i varje 
enskilt fall undersökte anledningen och vidtog erforderliga 
åtgärder. Resultatet av pastorsämbetenas (PÄ) arbete rap
porterades sedan till RSV. Kontrollen av kyrkobokföringen i 
FoB 80 innebar även att i de fall den förtryckta adressen på 
FoB-blanketten avvek från den adress som uppgiftslämnaren 
uppgivit, överlämnades ärendet till PÄ för utredning. I den 
följande framställningen ingår endast uppgifter från utred
ningen om de obeställbara försändelserna. 

För 32 100 personer kom FoB-blanketterna i retur. Av 
dessa anmälde 3 700 adressater själva flyttning innan utred
ningen av kyrkobokföringsförhållandena avslutats. I 4 500 
fall föranledde utredningen ingen ändring av kyrkobok
föringsförhållandena beroende på att: 2 200 personer hade 
ofullständig adress men var kyrkobokförda på rätt fastighet, 
1 100 hade avlidit samt 1 200 var endast tillfälligt frånvarande 

Tabell C Sambandet mellan folkmängdssiffrorna 1981-12-31 och 
1982-12-31, de olika komponenterna och befolkningsföränd
ringar 1982 

1) Denna folkmängdssiffra skall ej användas. 
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pga studier, kortare vistelse utomlands, på sjukhus etc. 
De återstående uppgiftslämnarna, 23 900, samkördes mot 

SCBs register över inrikes och utrikes flyttningar 1980 resp 
1981. I 22 400 fall hade en ändring av kyrkobokföringsför
hållandena skett. Fördelning efter ändringstyp framgår av 
tablå 1 nedan. 

Tablå 1 
Resultat av ändringar av kyrkobokföringsförhållanden 
1975 och 1980 

En jämförelse mellan folkbokföringskontrollerna 1975 och 
1980 visar att 24 500 personer erhöll ändrad kyrkobokföring 
1975 medan motsvarande siffra 1980 var 22 400. Överlag är 
ändringarna i kyrkobokföringen färre 1980 än 1975. Det är 
endast antalet emigranter som ökat något. 

Tablå 2 visar emigranter och personer överförda till rubri
ken »på församlingen skriven« och »utan känt hemvist« efter 
medborgarskapsland. 

Av totala antalet ändringar i kyrkobokföringsförhållande
na i samband med FoB 80 registrerades 60 procent under 
1980 medan resterande del registrerades under 1981.13 400 
eller drygt en procent av totala antalet flyttningar 1980 i vårt 
land var en följd av folkbokföringskontrollen. Motsvarande 
siffra för 1981 var 9 000 eller en procent. Detta framgår av 
tablå 3, där de olika flyttningstyperna redovisas efter re
gistreringstidpunkt. 

Tabla 2 Emigranter och personer överförda ti l l rubriken »på församlingen skriven« och 
»utan känt hemvist» i samband med FoB 80 

1) Procenttalen är beräknade på resp befolkning 16 år och äldre. 

Tablä 3 
Resultat av ändringar av kyrkobokföringsförh&llanden i 
samband med FoB 80 efter registreringstidpunkt 

1) Procenttalen är beräknade pä resp flyttningskategori 15 är och äldre. 

16.2 Tidsavstånd mellan händelsetidpunkt och aviserings-
tidpunkt 

Under punkt 1 Primärmaterial redogörs för hur primärmate
rialet kommer till SCB. Aviseringarna kommer till SCB 
veckovis och den vecka materialet bearbetas på länsstyrelsen 
brukar kallas bearbetningsvecka. För de händelser som fö
delser, dödsfall etc som innehåller uppgift om tidpunkt för 
händelsen har SCB undersökt tidsavståndet mellan avise-
ringstidpunkten och händelsetidpunkten. Av tablån överst 
på sidan 26 framgår att dödsfall aviseras snabbast medan det 
tar avsevärt längre tid för skilsmässor. Ur tablån kan utläsas 
att efter fyra veckor har 90 procent av de födda en viss vecka 
aviserats, efter fem veckor har 97 procent aviserats osv. Ef
tersom brytveckan för folkmängdsstatistiken är satt till vecka 
04 året efter så innebär det att 10 procent av de födda sista 
veckan i december inte ingår osv. Totalt saknas ca 0,1 pro
cent av samtliga födda ett visst år i folkmängdsstatistiken. 
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Procentuell fördelning av tidsavståndet mellan handel 
setidpunkt och aviseringstidpunkt 1976 

I primärmaterialet till flyttningsstatistiken saknas tidpunkten 
då personen flyttade. Som framgår av punkt 3.7 redovisas 
flyttningarna efter den tidpunkt då länsstyrelsens personre
gister uppdateras med flyttningen. Det tar som regel 2 till 3 
veckor från det en person har flyttat till dess flyttningen regi
streras vid länsstyrelsen. I de fall som flyttningen sker inom 
samma församling registreras flyttningen något snabbare. 

Procentuell fördelning av tidsavståndet mellan inflytt
ningsdag och aviseringstidpunkt år 1982 

Kyrkobokföringen sker som regel 1 till 2 veckor före registre
ringen vid länsstyrelsens personregister. Uppgiften avser i 
detta fall endast flyttningar mellan församlingar. 

Procentuell fördelning av tidsavståndet mellan kyrko
bokföringstidpunkt och aviseringstidpunkt 1982 

Underlaget till uppgifterna i de två tabellerna ovan kommer 
från en undersökning som FOBALT-utredningen gjorde. I 
samband med utredningsarbetet om »Nya metoder för folk-
och bostadsräkningar gjordes ett prov med ändrad flytt
ningsanmälan. Provet genomfördes i mars 1982 i fyra post
områden nämligen Johanneshov, Trollhättan, Östersund och 
Umeå. PTovet beskrivs i FOBALTs detaljrapport på sid 169-
170. 

16.3 Tidsavståndet mellan inresa till Sverige och registrering 
av invandring 

Expertgruppen för invandringsforskning (EIFO) har under
sökt den utomnordiska invandringen 1977. Ett tiondelsurval 
från SCBs register har kompletterats med uppgifter från SIVs 
register. Av denna undersökning framgår bl a att tidsavstån
det mellan inresan till Sverige och registrering hos länsstyrel
sen i genomsnitt är 39 veckor för vuxna och 24 veckor för barn 
(0-15 år). Denna uppgift gäller för dem som ansökt om 
uppehållstillstånd efter inresan till Sverige. Dessa utgör ca 80 
procent av den totala invandringen av utomnordiska med
borgare. För dem som ansökt om uppehållstillstånd i Sverige 
före inresan kan inte motsvarande uppgifter tas fram. 

Det tar således i genomsnitt åtta månader från inresan till 
Sverige och tidpunkten för registrering som immigrant. 

Medianvärdena är som regel mindre än medelvärdena be
roende på att de flesta observationerna i fördelningen är kon
centrerade till de låga värdena. 

16.4 Civilståndsändringar 
I tabellerna över nyblivna gifta (5.8 och 5.9) redovisas båda 
makarna i kombination dels efter ålder dels efter medborgar
skap om båda makarna är kyrkobokförda i Sverige. Förut
sättningarna för att båda makarna skall redovisas i tabell som 
kyrkobokförda i Sverige är att en avisering om vigsel för var
dera makarna inkommit till SCB senast vecka 17 år 1983. 
Som framgår av tabell B uppgår för sent inkomna aviseringar 
om nyblivna gifta till ett ej obetydligt antal. Om för ena ma
ken vigsel har aviserats senast vecka 17 år 1983 och för den 
andra maken avisering inkommit vid senare tidpunkt, kom
mer redovisning i statistiken att ske som om endast den ena 
maken är kyrkoskri ven i Sverige. 

Motsvarande förhållande gäller även för nyblivna från
skilda i tabellerna 5.19 och 5.20. 

16.5 Medborgarskapsbyten 
Statistiken över medborgarskapsbyten lider av vissa brister, 
vilka åtminstone delvis beror på brister i folkbokföringen. 

Erfarenhetsmässigt vet man att medborgarskapsuppgiften 
är av betydligt sämre kvalitet än t ex uppgifterna om ålder, 
kön och civilstånd. När en felaktig uppgift om medborgar
skap rättas i folkbokföringen innebär det att SCB aviseras om 
byte av medborgarskap. Samtidigt skall SCB erhålla en 
skriftlig avi med anteckning om att det rör sig om en rättelse. 
Denna rutin fungerar emellertid ofta mindre tillfredsställan
de enligt SCBs uppfattning. 
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Summary 

1 Main outlines for organization of population statistics 
According to Swedish law all persons living in the country 
shall be registered in the parish where they live. The only 
apparent exceptions are students, military conscripts and 
sailors. There are, in accordance with this principle, com
plete and up-to-date registers of the population in each one of 
the approximately 2 600 parishes into which the country is 
divided. Responsible for the maintainance of the Civil Regi
stration is, with few exceptions, the clergy of the Evangelical-
Lutheran Swedish Church, in this capacity acting as civil ser
vants. 

There are also register on the county level. In each 
residence commune of the 24 counties there is thus a register 
on magnetic tape, which is used for the preparation of taxa
tion and election rolls. 

A most important means of identification of any Swedish 
persons is the registration number alloted to everybody. 
These numbers contain 10 digits, the first 6 corresponding to 
year, month and date of birth, the next 3 digits are the birth 
number which is odd for men and even for women and the last 
digit is a check number. A man born on the 22nd of May 1940 
may thus have the number 400522-2957. This number, which 
follows a person to his death, is entered in most documents. It 
makes it possible through modern ADP technique to identify 
persons in different kinds of statistical materials and collate 
the data. 

2 Raw data 
The Register of the Total population (RTB) obtains each 
week on magnetic tapes information on changes from the 
County Boards. The magnetic tapes are produced in connec
tion with the changes of the County Board registers by Parish 
Authorities. Information on changes given to the RTB con
cerning birth, death, changes of marital status, changes of 
citizenship, internal migration, immigration and emigration 
make up the raw data of this report. 

The announcements obtained by the National Central 
Bureau of Statistics (SCB) via County Boards concern the 
registered population. Statistics on vital events are thus based 

upon National Registration and must consequently accept its 
conceptions and definitions. Announcements of still births 
are directed straight from the Parish Authorities to the SCB. 
The raw data of this report concerning tables 1.6 and 1.7 are 
made up by enrôlement statistics published by the Enrôle
ment Board of Armed Forces. Table 5.26 are made up by in
formation on settled or confirmed divorces in Swedish courts. 
Table 3.23 concerning legal abortions are made up by reports 
published by the National Board of Health and Welfare. The 
basic data concerning table 7.4 have been received from the 
National Immigration and Naturalization Board upto 1973 
and from 1974 from the RTB. 

3 Definitions and concepts 
As already mentioned the definitions used in statistics of vital 
events are based upon the definitions of the National Regi
stration. In connection with alterations of the National Regi
stration in 1967 and of demographic statistics in 1968 certain 
changes of definitions were made. The changes are evident 
from the 1968 report. 

3.1 Births 
New-born children are registered in the parish where at the 
delivery the mother was registered or recorded in the Resi
dence Unknown Register, or, if at the delivery not registered 
at all, in the parish where the delivery took place. If a woman 
not registered in Sweden gives birth to a child in this country 
the child will consequently be registered in the parish where 
the delivery took place. 

By a live born child is understood a new-born child after 
birth breathing or giving other signs of life. A still born child 
is defined as a new-born child deceased after the end of the 
28th week of pregnancy. 

Birth order for a live born child is determined by con
sidering all live births to the mother including the new-born 
child. For still births are birth order determined correspon
dingly among all still births to the mother. 

Statistics on births by legitimacy ended in 1976. From 1977 
statistics on births are tabulated by marital status of the 
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mother (married or not married). There was a small diffe
rence between "legitimate births" and "births of married 
mother". 

3.2 Deaths 
Deaths are recorded in the parish where the deceased was 
registered in the Parish Register or the Residence Unknown 
Register, or, if not registered at all, in the parish where the 
death took place or the corpse was found. 

3.3 Newly married 
Concerning newly married the SCB receives information on 
both spouses, if registered in Sweden. This information con
tains the registration number of the contraction partner in 
this case the person to whom the marriage is contracted. 

Newly married are defined according to four different con
cepts: 

a Newly married women, the husband being registered in 
Sweden or abroad. This information corresponds to the de
finition used before 1968. 

b Newly married men, the wife being registered in Sweden 
or abroad. 

c Newly married women and men, where both spouses are 
registered in Sweden. 

d Marriages of which at least one of the spouses is registered 
in Sweden. 

Newly married are recorded in the parish where they were 
registered at the marriage. 

3.4 Newly divorced 
Concerning newly divorced the SCB receives information on 
both ex-spouses, as was the case of newly married, if being re
gistered in Sweden. This information contains the registra
tion number of the contracting partner. The Register of Di
vorces and Marriage Settlement of the SCB receives informa
tion on confirmed or settled divorces in Swedish courts. This 
information is also statistically worked at and included in this 
report. 

Newly divorced are defined according to five different con
cepts: 

a Newly divorced women, the ex-husband being registered 
in Sweden or abroad. 

b Newly divorced men, the ex-wife being registered in Swe
den or abroad. 

c Newly divorced women and men, where both ex-spouses 
are registered in Sweden. 

d Divorces, where at least one of the ex-spouses is registered 
in Sweden, 

e Divorces confirmed or settled in Swedish courts. 

The last point corresponds to the definition used before 
1968. 

Newly divorced (item a-b above) are recorded in the pa
rish, where they were registered at the divorce. Divorce (item 
e above) are recorded according to the place of residence of 
the male only. 

3.5 Newly widowed 
Information on newly widowed is based upon changes of the 
registration of the marital status in the County Registers. 
This fact implies, among other things, that the number of re
corded newly widowed not fully corresponds to the number 
of recorded deceased married men and women during the 
same year. This is due to the fact that widowed persons were 
registered in cases where the deceased partner was not regis
tered in Sweden, but the surviving was. The reverse case, i.e. 
where the surviving partner was not registered in Sweden but 
the deceased was, also causes alterations. 

3.6 Migrations 
The term migration was up to 1977 defined as a movement by 
a person over a parish border. From 1978 statistics include 
migration from one real estate to another. Only one table -
6.4 - has been changed on account of the enlarged definition. 

The time of migration is defined as the week of its registra
tion at the County Board. 

According to the definitions of the National Registration, 
migration shall be reported to the Parish Authorities within 
two weeks after the migration. Registration of migration 
usually takes place a few weeks after the report of migration. 
It should, however, be observed that in many cases the actual 
migration took place earlier than the time of registration. 

To be registered as an immigrant, the intentions of the per
son must be to stay in Sweden for at least one year. And to be 
registered as an emigrant, the intentions of the person must 
be to settle abroad permantently. For migration between the 
Nordic countries is also applied, since the 1st of November 
1969, that a certificate of migration between the Nordic 
countries must exist. To be registered as an immigrant in 
Sweden in these cases, a certificate for migration from the 
country of out-migration must be shown. Then the authori
ties in the country of out-migration are informed that the per
son has been registered as immigrant in Sweden. The person 
can then be removed from the register as an emigrant in the 
country of out-migration. The reverse situation comes into 
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effect when migration goes from Sweden to the other Nordic 
countries. 

Citizens from other countries than the Nordic countries, 
wishing to stay in Sweden for over three months, must obtain 
residence permits. Each one of these persons must have a re
sidence permit for at least one year to be registered as immi
grants. 

3.7 Transfers from and to the Residence Unknown Register 
Until 1967 all persons who had no fixed place of abode at two 
succesive annual registration controls were transferred to the 
Residence Unknown Register. From 1968, however, it is 
valid that foreign citizens, who can no longer be presumed to 
live in Sweden, and Swedish citizens who according to reli
able information at two succesive annual registrations have a 
permanent abode abroad, shall be de-registrated as emi
grants. 

In most cases transfers from the Residence Unknown Re
gister concern persons returned to Sweden, but who never re
ported their emigration and consequently were transferred to 
the register. 

3.8 Changes of citizenship 
Changes of citizenship are published with respect to informa
tion on all changes of citizenship registered in the County-
Register during a year. The tables of naturalizations from 
1974 include only naturalizations, which are decided by the 
authorities during the year and registered in the County-
Registers up to week 17 the year after. Earlier all naturaliza
tions, which were registered in the County-Registers during 
one year apart from when the decision was made, were 
shown. 

3.9 Population statistics 
The base of the statistics is magnetic tapes taken from the 
RTB week 04. The RTB has during the first four weeks been 
brought up to date with births, deaths and changes of marital 
status, which have taken place before the end of the year. In
formation concerning events, which have taken place in the 
new year, have not had any effect on the register. Notifica
tions of migrations - both internal and external - are added 
currently up to the end of year. 

4 Life tables 
In calculating mortality rates for the year of 1981 and the 
period of 1977-1981, the same formula has been used as pre
vious i. e. 

where qx stands for the probability of a person of x years of 
age dying before he has reached the age of x + 1. Mx stands 
for mean population during the year (the five years) at the 
age of x to x + 1. D x stands for the number of deceased per
sons of the same age during the year (the five years), and dx 

stands for the number of deceased persons who have died in 
the same calender year as that in which they attained x years 
(the number "after date of birth"). 

The mortality rate for the first year of life has been ob
tained by comparing the number of children who have died 
before attained 1 year of age, and the number of live births. 

5 Register 
Statistics of changes of population are taken from registers 
which the SCB has compiled. Each year 8 different registers 
are worked out. These registers concern changes of citizen
ship, births, deaths, newly married, newly divorced, newly 
widowed, internal migration, immigration and emigration. 
The registers contain geographic codes for: county, commu
ne, parish and metropolitan area. 

6 Quality tests 
The received information goes through a mechanical check
up of considerable proportions with respect to the validity of 
the codes and the logical contents of the information. The 
scrutiny comprises, among other things, regional codes, con
nections between age and marital status etc. Furthermore a 
check-up of duplicates is made and with respect to informa
tion on deaths there is a check-up compared to information 
according to received Medical Certificates of Cause of 
Death. 

7 The cut-off week 
The cut-off week was changed last year. Earlier years the cut
off week was 16 weeks after the end of the year. From 1980 
the cut-off week is 13 weeks after the end of the year con
cerning statistics on births and deaths and 17 weeks after the 
end of the year concerning statistics on changes of marital sta
tus and citizenship. 

The change of cut-off week has no effect on comparisons 
between years. 
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List of terms 

abortlagstiftning 
absoluta tal 
andel 
andra 
andra ogifta 
annat 
antal 
asiatisk 
av 
avgångna 
avliden 
avse 

barn 
barnantal 
beroende på 
beräkna 
bland 
bruttoreproduktionstal 
båda 

civilstånd 

dagar 
Danmark 
dansk 
de största kommunerna 
differens 
därav 
döda 
dödfödda 
dödföddkvot 
dödlighet 
dödsdag 
dödsrisker 

ej gifta 
ej identifierade 
ej kyrkobokförd 
ej uppgivet 
efter 
efter födelsedagen 
emigranter 

abort legislation 
numbers 
share 
second 
other single persons 
other 
number 
Asian 
of 
removals 
deceased 
concern 

children 
number of children 
owing to 
calculate 
among 
gross reproduction rate 
both 

marital status 

days 
Denmark 
Danish 
the biggest communes 
difference 
of which 
deaths 
still births 
still birth ratio 
mortality 
day of death 
mortality rates 

not married 
not identified 
not entered in parish register 
not reported 
after, by 
after date of birth 
emigrants 

en 
enligt giftermålsbalken 
ensamfödda 
ettårsklasser 
exklusive 

fader 
faktiskt 
femårsklasser 
Finland 
finsk 
fjärde 
flerbördskvot 
flickor 
flyttningar 
flyttningsöverskott 
folkmängd 
Folk- och bostadsräkningen 
folkökning 
fortsättning 
fruktsamhet 
från 
frånskild 
född 
födda 
födelsedag 
födelsekvot 
födelseland 
födelseort 
födelsetal 
födelseår 
Förbundsrepubliken Tyskland 
fördelning 
förekomma 
församling 
församlingsgräns 
första 
första gifte 
första gången 
första levnadsdygnet 
första levnadshalvåret 
första levnadsmånaden 
första levnadsveckan 

one 
by marriage law 
single births 
one-year groups 
excluding 

father 
actual 
five-year groups 
Finland 
Finnish 
fourth 
multiple birth ratio 
girls 
migrations 
net-migration 
population 
population and housing census 
population growth 
continued 
fertility 
from 
divorced 
born 
births 
day of birth 
birth ratio 
country of birth 
place of birth 
birth rate 
year of birth 
Federal republic of Germany 
distribution 
exist 
parish 
parish border 
first 
first marriage 
the first time 
first day of life 
first half year of life 
first month of life 
first week of life 
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första levnadsåret 
försämra 
förut frånskild 
förut gifta 
förutvarande civilstånd 
förutvarande medborgarskap 
föräldrar 
förändra 

gemensam 
genom 
gifta (G) 
giftermål 

H-region 
hela antalet 
hela folkökningen 
hela riket 
hela året 
hemort 
hustru 

immigranter 
immigrantkohort 
immigrationsöverskott 
indelningsändringar 

inflyttad till 
inflyttning 
inflyttningsland 
inflyttningsår 
ingångna äktenskap 
inklusive 
inrikes 
inskrivningsår 
inte 
i äktenskap (IÄ) 
invandring 
invandringskohort 
invandringsår 
Italien 

Jugoslavien 

kalenderdygn 
kalenderår 
kapitel 
kartering 
kommun 
kommungräns 
kvarboende 
kvarlevande 
kvartil 
kvinnor (KV) 

first year of life 
detonorate 
previously divorced 
previously married 
previous marital status 
previous citizenship 
parents 
change 

common 
by 
married 
marriages 

H-regions (see appendix 2) 
total number 
total increase of population 
the whole country 
the whole year 
place of residence 
wife 

in 
immigrants 
cohort of immigrants 
excess of immigration 
changes of administrative 

subdivisions 
place of arrival 
in-migration 
country of in-migration 
year of in-migration 
marriages contracted 
including 
internal 
enlistment year 
not 
in marriage 
immigration 
cohort of immigrants 
year of immigration 
Italy 

Jugoslavia 

calendar day 
calendar year 
article 
mapping 
commune 
commune border 
still resident 
survivors 
quartile 
women 

kyrkobokförda 
kyrkobokföringslän 
kön 
könskvot 

land 
legala aborter 
legitimitet 
levande födda 
liten 
livslängdstabell 
län 
länsgräns 
länder 
längd 

makar 
mannen 
med 
medborgare 
medborgarskap 
medborgarskapsbyten 
medelfolkmängd 
medellängd 
medelvikt 
medelålder 
median 
mellan 
minst 
moder 
månad (Mån) 
män (M) 

naturaliserade 
naturlig folkökning 
nedanstående 
nedkomst 
nedre 
nettoinflyttning 
nettoreproduktionstal 
Norden 
Norge 
norsk 
nuvarande 
nyblivna 

oavsett 
obefintligregister (OB) 

och 
ogifta (OG) 
okänd 
olika åldersgrupper 
omflyttning 
omgifte 
ordningsnummer 

entered into parish register 
county of registration 
sex 
sex ratio 

country 
legal abortions 
legitimacy 
live births 
small 
life table 
county 
county border 
countries 
stature 

husband and wife 
husband 
with 
citizen 
citizenship 
changes of citizenship 
mean population 
average stature 
average weight 
average age 
median 
between 
at least 
mother 
month 
men 

naturalized persons 
natural increase of population 
following 
confinement 
lower 
net immigration 
net reproduction rate 
the Nordic countries 
Norway 
Norwegian 
present 
newly 

apart from 
register of people with »residence 

unknown« 
and 
single 
unknown 
different age groups 
migration 
re-marriage 
birth order 
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per 
perinatal dödlighet 
personnummer 
pojkar 
procentuell fördelning 
promille 
på 

redovisning 
register 
relativ fördelning 
reproduktionsperiod 
resp 
riksområde 

samboende 
samlad abortkvot 

sammanlagt 
samma år 
sammantagna 
samtliga 
sannolika återstående livs

längden 
sedan 
skillnad 
stad 
statslösa 
storstadsområde 
summa 
summerad fruktsamhet 
svensk 
sydamerikansk 

tidigare 
till 
tillkomna 
total 
tredje 
trillingar 
tvillingar 

under 
under förutsättning 
upplösta äktenskap 

per 
peri-natal mortality 
personal identity number 
boys 
percentage distribution 
per thousand 
on 

account 
register 
relative distribution 
birth timing 
respectively 
county-block (see appendix 2) 

cohabitation 
total abortion rate (the number of 

abortions performed on 1000 
women during their reproduc
tion period) 

total 
same year 
total 
total 
probable lenght of life 

since 
difference 
town 
stateless 
metropolitan areas 
total 
total fertility rate 
Swedish 
South-American 

previous 
to 
additions 
total 
third 
triplets 
twins 

under, during 
on condition 
marriages dissolved 

upptagna i församlingsboken 
utflyttad från 
utflyttning 
utflyttningsland 
utflyttningsår 
utgå 
utlandet 
utländsk 
utlänningar 
utom äktenskap (UÅ) 
utomlands 
utomäktenskaplig 
utrikes 
utvandring 
utvandringskohort 
utvandringsår 

vid 
vigselar 
vikt 
vistelsetid 

ålder 
åldersgrupper 
åldersklasser 
år 
årets början 
årets slut 
återinvandrare 
återutvandrare 
återstående medellivslängd 

äktenskap 
äktenskapets ordningsnummer 
äktenskapets varaktighet 
äktenskaplig fruktsamhet 
äktenskapsskillnader 
ändra 
änklingar 
änkor 

ökning 
överförda 
överskott 
övre 
övriga 

entered into parish register 
place of departure 
out-migration 
country of out-migration 
year of out-migration 
be excluded 
abroad 
foreign 
foreigners 
illegitimate 
abroad 
illegitimate 
external 
emigration 
cohort of emigrants 
year of emigration 

with 
year of marriage 
weight 
duration of stay 

age 
age groups 
age groups 
year 
beginning of the year 
end of the year 
re-migration to Sweden 
re-migration from Sweden 
life expectancy 

marriage 
order of marriage 
duration of marriage 
marital fertility 
divorces 
change 
widowers 
widows 

increase 
transferred 
excess 
upper 
others 
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Diagram 1 Hela befolkningen och utländska medborgare efter kön, ålder och civilstånd 
1982-12-31. Relativ fördelning 
The whole population and aliens by sex, age and marital status, Dec 31, 1982 
Relative distribution 



34 Diagram 

Diagram 2 Folkmängd i tusental i hela riket efter kön och ålder 1982—12—31 jämfört med köns- och åldersfördelningen i 
1982 års livslängdstabell 
Population per thousand by sex and age, Dec 31 , 1982 compared with the distribution of sex and age in the life 
tables 1982 



Diagram 35 

Diagram 3 Ogifta och gifta kvinnor samt förut gifta kvinnor per 1000 kvinnor 1962—1982 
Unmarried, married and previous married women per 1000 women 1962—1982 



36 Diagram 

Diagram 4 
Naturlig folkökning och flyttningsöverskott 
länsvis 1982 
Natural increase of population and excess of 
migration by county 1982 

Riksgenomsnittet för naturlig folkökning är 0,25 promille 

Riksgenomsnittet för flyttningsöverskott är 0,24 promille 



Diagram 37 

Diagram 5 
Födelseöverskott i promille av medel
folkmängden 1982 
Natural increase of population per 
1000 of mean population 1982 



38 Diagram 

Diagram 6 

Fruktsamhetens regionala fördelning 1982 
Indextal (riket = 100) 
Regional distribution of fertility 1982 
Index (the whole country = 100) 



Diagram 39 

Diagram 7 
Andel (procent) barn födda av ej gift moder 1982 
Relative number (in per cent) of children borned by 
not married mothers 1982 



40 Diagram 

Diagram 8 Antal födda, döda, immigranter och emigranter årligen 1973—1982 
Number of births, deaths, immigrants and emigrants yearly 1973—1982 

ANTALET FÖDDA OCH DÖDA 

UTRIKES OMFLYTTNINGAR 

HELA FOLKÖKNINGEN 



Diagram 41 

Diagram 9 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och åldersdifferentierade abortfrekvenser 1962-1982 
Age-specific fertility rates and age-specific abortion rates 1962-1982 



42 Diagram 

Diagram 10 Levande födda efter moderns ålder vid årets slut, åldersdifferentierade fruktsamhetstal 1982 samt fruktsamhet 1982 
jämfört med 1972 
Live births by age of mother at the end of the year, age-specific fert i l i ty rates 1982 and ferti l i ty 1982 compared 
with 1972 



Diagram 43 

Diagram 11 Antal döda och dödstal efter kön och ålder vid årets slut 1982 samt dödstal 1982 jämfört med 1972 
Number of deaths, and death rates by sex and age at the end of the year 1982 and death rates 1982 compared with 
1972 



44 Diagram 

Diagram 12 Nyblivna gifta kvinnor i första giftet efter ålder på 1000 ogifta och nyblivna gifta kvinnor i omgifte efter ålder på 
1000 änkor och frånskilda 1962-1982 
Age-specific first marriage rates and remarriage rates of women 1962—1982 



Diagram 45 

Diagram 13 Nyblivna frånskilda kvinnor efter ålder på 1000 gifta kvinnor 1962—1982 
Age-specific divorce rates of women 1962—1982 



46 Diagram 

Diagram 14 Ackumulerat antal äktenskapsskillnader (i promille) efter antal år efter vigseln i vigselkohorterna 1956, 1961, 
1966, 1971, 1976 och 1981 
Number of divorces (in per mille) in the marriage cohorts 1956, 1961, 1966, 1971, 1976 and 1981 by number 
of years since marriage 



Diagram 47 

Diagram 15 

Flyttningsöverskott på 1000 av 
medelfolkmängden 1982 
Excess of migration per 1000 of 
mean population 1982 



48 Diagram 

Diagram 16 Immigranter och emigranter efter ålder 1982 
Immigrants and emigrants by age 1982 



Diagram 49 

Diagram 17 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, ålder och civilstånd 1982 
Aliens naturalized by sex, age and marital status 1982 



50 Diagram 

Diagram 18 Immigranter och emigranter efter medborgarskap 1973-1982 
Immigrants and emigrants by citizenship 1973-1982 

SAMTLIGA IMMIGRANTER OCH EMIGRANTER 

FINSKA MEDBORGARE 



Diagram 51 

SVENSKA MEDBORGARE 

DANSKA OCH NORSKA MEDBORGARE 

SYDAMERIKANSKA MEDBORGARE 

ASIATISKA MEDBORGARE 



52 Diagram 

Diagram 19 Andelen återutvandrare och naturaliserade under perioden 1968-1982 bland 1968 års invandrare 
efter medborgarskap vid invandringen 
Re-migration and aliens naturalized during the period 1968—1982 per thousand of each immi
grants cohort by citizenship 1968 

MEDBORGARE FRÅN FINLAND MEDBORGARE FRÅN DANMARK 



Diagram 53 

MEDBORGARE FRÅN JUGOSLAVIEN MEDBORGARE FRÅN FÖRB. REP. TYSKLAND 



54 1 Befolkningens sammansättning 

Tabell 1.1 Folkmängd efter kön och civilstånd vid slutet av 1973-1982 
Population by sex and marital status 1973—1982 

Tabell 1.2 Folkmängd länsvis vid årets början och slut samt medelfolkmängd 1982 
Population by county at the beginning and at the end of the year and mean population 1982 

1) SAMTLIGA FQUKÀNGOSUPPGIFTER AVSER INQEUUNŒN 1 9 8 3 - 0 1 - 0 1 . 



1 Befolkningens sammansättning 55 

Tabell 1.3 Folkmängd efter ålder samt antal kvinnor mot 1000 män i olika åldrar vid slutet av 1950-1982 
Population by age and age-specified sex ratios 1950—1982 



56 1 Befolkningens sammansättning 

Tabell 1.4 De olika åldersgruppernas relativa fördelning på civilstånd vid slutet av 1940—1982 
Relative distribution of marital status in different age groups 1940—1982 



1 Befolkningens sammansättning 57 



58 1 Befolkningens sammansättning 

Tabell 1.5 Folkmängd vid årets slut samt medelfolkmängd efter kön, ålder och civilstånd 1982 
Population and mean population by sex, age and marital status 1982 



1 Befolkningens sammansättning 59 



60 1 Befolkningens sammansättning 



1 Befolkningens sammansättning 61 

Tabell 1.6 Medellängd och medelvikt för män vid inskrivning 1963—1982 
Average stature and average weight of men at enlistment 1963—1982 

ANMÄRKNING: SE KOMMENTARER TILL TABELLEN I AVSNITTET DEFINITIONER, FRAMSTÄLLNINGSSÄTT OCH KVALITET, PUNKT 5. 

Tabell 1.7 Fördelning efter längd och vikt för män vid inskrivning 1975—1982 
Distribution by stature and weight of men at enlistment 1975—1982 

ANMÄRKNING: SE KOMMENTARER TILL TABELLEN I AVSNITTET DEFINITIONER, FRAMSTÄLLNINGSSÄTT OCH KVALITET, PUNKT 6. 



62 2 Översikt över befolkningsförändringar 

Tabell 2.1 Befolkningsförändringar i sammandrag 1960—1982 
Summary of vital events 1960—1982 



2 Översikt över befolkningsförändringar 63 

PÅ 1000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN1 

1) DÖDFÖDDA HAR RÄKNATS PÄ 1000 AV ANTALET LEVAMOE OCH DÖDFÖDDA. DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSÄRET OCH DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADS-
DYGNET RÄKNAT PÄ 1000 AV ANTALET LEVANDE FÖODA. 



64 2 Översikt över befolkningsförändringar 

Tabell 2.2 Befolkningsförändringar länsvis 1982 

Population changes by county 1982 

1) ENLIGT INDELNINGEN 1.1 ARET DÄRPÅ. 
2) SE AVSNITTET DEFINITIONER, FRAMSTÄLLNINGSSÄTT OCH KVALITET, PUNKT 15, DÄR BRISTEN PÂ KONSISTENS MELLAN FOLKMÄNGDSREDOVISNINGEN 

OCH BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR UTREDS. 



2 Översikt över befolkningsförändringar 65 



66 2 Översikt över befolkningsförändringar 

Tabell 2.3 Befolkningsförändringar civilståndsvis 1982 
Population changes by marital status 1982 



2 Översikt över befolkningsförändringar 67 

Tabell 2.4 Folkökning länsvis 1978-1982 

Increase of population by county 1978—1982 

1) HÄR INGÅR NATURLIG FOLKÖKNING (FÖDDA - DÖDA). FLYTTNINGSÖVERSKOTT OCH FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGAR BEROENDE PÄ ÄNDRINGAR AV LÄNS
GRÄNSERNA. 

2) HÄR INGÄR NATURLIG FOLKÖKNING (FÖDDA - DÖDA) OCH FLYTTNINGSÖVERSKOTT MEN INTE FOLKMÄNGDSFÖRÄNDRINGAR BEROENDE PÄ ÄNDRINGAR AV 
LÄNSGRÄNSERNA. 



68 3 Födda 

Tabell 3.1 Levande födda och dödfödda efter kön och moderns ålder länsvis m m 1982 
Live and still births by sex and age of mother by county etc 1982 



3 Födda 69 

Tabell 3.2 Andel (procent) barn födda av ej gift moder länsvis m m 1973-1982 
Relative number (in per cent) of children barned by not married mothers by county etc 1973-1982 



70 3 Födda 

Tabell 3.3 Levande födda och dödfödda efter börder, kön och moderns ålder 1982 
Single, multiple, live and still births by sex and age of mother 1982 



3 Födda 71 

Tabell 3.4 Levande födda och dödfödda efter barnets ordningsnummer och moderns födelseår 1982 
Live births and still births by birthorder of child and year of birth of mother 1982 



72 3 Födda 

Tabell 3.5 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter barnets ordningsnummer och föräldrarnas vigselår 1982 
Live births and still births in present marriage by birthorder of child and year of parents marriage 1982 



3 Födda 73 

Tabell 3.6 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter föräldrarnas ålder 1982 
Live and still births of present marriage by age of parents 1982 

Tabell 3.7 Barnets ordningsnummer bland både levande och dödfödda barn efter moderns ålder 1982 
Birthorder of child among both live birth and still births by year of birth of mother 1982 



74 3 Födda 

Tabell 3.8 Levande födda och dödfödda efter barnets ordningsnummer, tidigare antal av modern dödfödda resp levande 
födda samt moderns ålder 1982 
Live births and still births by birthorder of child, number of earlier still births resp. live births and age of 
mother 1982 



3 Födda 75 

Tabell 3.9 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter moderns ålder och äktenskapets varaktighet 1982 
Live and still births of present marriage by age of mother and duration of marriage 1982 



76 3 Födda 

Tabell 3.10 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns födelseort (=födelselänet, övriga län eller utlan
det) och kyrkobokföringslän 1982 
Age-specific ferti l i ty rates by place of birth of mother (=county of bir th, other counties or abroad) 
and county of registration of mother 1982 



3 Födda 77 



78 3 Födda 

Tabell 3.11 Levande födda efter föräldrarnas medborgarskap och moderns civilstånd 1982 
Live births by citizenship of parents and marital status of mother 1982 



3 Födda 79 

Tabell 3.12 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns födelseland och medborgarskap 1982 
Age-specific fertility rates by country of birth of mother and citizenship of mother 1982 



80 3 Födda 

Tabell 3.13 Levande födda efter moderns civilstånd, medborgarskap och ålder 1982 
Live births by marital status of mother, citizenship of mother and age of mother 1982 



3 Födda 81 



82 3 Födda 

Tabell 3.14 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och bruttoreproduktionstal länsvis m m 1982 
Age-specific fertility rates and gross reproduction rates by county etc 1982 

1) BARN FÖDDA AV KVINNOR UNDER 20 ÅR PER 1 OOQ KVINNOR I ÅLDERN 1 5 - 1 9 ÄR. 
2 ) BERÄKNAT ANTAL BARN SOM 1 000 KVINNOR FÄR UNDER HELA SIN REPRODUKTIONSPERIOD ENLIGT AKTUELL FRUKTSAMHET OCH UNDER 
FORUTSÄTTNING ATT INGEN DÖDLIGHET FÖREKOMMER T ILL OCH MED 49 ÄR. 



3 Födda 83 

Tabell 3.15 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och olika födelsekvoter 1941-1982 
Age-specific fertility rates and different kinds of births ratios 1941-1982 

1) T 0 M 1954 ANTAL NEDKOMSTER OCH FR O M 1955 ANTAL LEVANDE FÖDDA BARN, I BADA FALLEN RÄKNAT PÅ 1000 KVINNOR I HOTSVARANDE AL
DER. DIFFERENSEN MELLAN ANTAL NEDKOMSTER OCH ANTAL LEVANDE FÖDDA BARN ÄR MYCKET LITEN OCH SAKNAR BETYDELSE VID BERÄKNING AV 
FRUKTSAMHETSTAL. 

2) BERÄKNAT ANTAL BARN SON 1000 KVINNOR FÄR UNDER HELA SIN REPRODUKTIONSPERIOD ENLIGT AKTUELL FRUKTSAMHET OCH UNDER FÖRUTSÄTT
NING ATT INGEN DÖDLIGHET FÖREKOMMER T O M 49 ÄR. 

3) GOSSAR MOT 1000 FLICKOR. 
4 ) UTOM ÄKTENSKAP FÖDDA PÄ 1000 FÖDDA BLAND RESPEKTIVE GRUPPER. 
5) I FLERBÖRDER FÖDDA PÄ 1000 FÖDDA BLAND RESPEKTIVE GRUPPER. 
6 ) DÖDFÖDDA PÄ 1000 FÖDDA (LEVANDE OCH DÖDFÖDDA) BLAND RESPEKTIVE GRUPPER. 



84 3 Födda 

Tabell 3.16 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns medborgarskap 1982 samt summerad fruktsamhet 
efter moderns medborgarskap 1970—1982 
Age-specific ferti l i ty rates by citizenship of mother 1982 and total fert i l i ty rate by citizenship of mother 
1970-1982 

1) BARN FÖOOA AV KVINNOR UNDER 20 AR PER 1000 KVINNOR I ÅLDERN 1 5 - 1 9 AR. 
2 ) BERÄKNAT ANTAL BARN SOM 1000 KVINNOR FÄR UNDER HELA SIN REPRODUKTIONSPERIOD ENLIGT AKTUELL FRUKTSAMHET OCH UNDER FÖRUTSÄTT

NING ATT INGEN DÖDLIGHET FÖREKOMMER T O M 4 9 AR. 

Tabell 3.17 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns medborgarskap och civilstånd 1982 
Age-specific ferti l i ty rates by marital status of mother and citizenship of mother 1982 

1) BARN FÖDDA AV KVINNOR UNDER 20 ÂR PER 1000 KVINNOR I ÅLDERN 15 -19 AR. 



3 Födda 85 

Tabell 3.18 Levande födda och dödfödda efter moderns civilstånd samt brutto- och nettoreproduktionstal 1972-
1982 
Live and still births by marital status of mother, gross reproduction rates and net reproduction rates 
1972-1982 

1) FÖR SAMTLIGA ÄR HAR RESPEKTIVE ÄR S LIVSLANGDSTABELL ANVÄNTS. 
2) FR O M 1977 SKER REDOVISNINGEN EFTER MODERNS CIVILSTÅND (GIFT RESP EJ GIFT) 

Tabell 3.19 Levande födda och dödfödda efter födelsemånad 1966-1982 
Live births and still births by month 1966-1982 

i) ÄRLIGEN. 



86 3 Födda 

Tabell 3.20 Fruktsamhetstal, flerbörder och dödföddhet efter föräldrarnas ålder m m 1982 
Fertility rates multiple birth ratios and still birth rates by age of parents etc 1982 

1) FÖR BARN TILL GIFT FADER. 
2) DÖDFÖDDA PÅ 1000 FÖDDA (LEVANDE OCH DÖDFÖDDA). 
3) I FLERBÖRDER FÖDDA PÂ 1000 FÖDDA (LEVANDE OCH DÖDFÖDDA). 
4) SAMTLIGA BARN PER 1000 MÄN OCH KVINNOR I ÅLDERN 15-44 AR. 

Tabell 3.21 Moderns medelålder, median
ålder samt kvartilåldrar 1930-
1982 
Mean, median and quartile age 
of mother 1930-1982 

Tabell 3.22 Moderns medelålder och medianålder för för
sta, andra och tredje barnet 1974-1982 
Mean and median age of mother for the first, 
second and third child 1974-1982 



3 Födda 87 

Tabell 3.23 Legala aborter efter kvinnornas ålder och antal tidigare födda barn 1973-1982 
Legal abortions by age and number of earlier born children of the women 1973-1982 

ANMÄRKNING 
FRÄN OCH MED 1975 GÄLLER EN HELT NY ABORTLAGSTIFTNING SOM I PRINCIP INNEBÄR RÄTT TILL FRI ABORT. DETTA HAR INNEBURIT ÄND
RINGAR I RAPPORTERINGSRUTINERNA TILL SOCIALSTYRELSEN SOM MEDFÖRT ATT REDOVISNINGEN EFTER ANTAL TIDIGARE FÖDDA BARN FÖRSÄM
RATS. 

1) MED DEN SAMLADE LEGALA ABORTKVOTEN AVSES OET ANTAL LEGALA ABORTER SOM 1 OOO KVINNOR GENOMGÅR UNDER HELA SIN REPRODUK
TIONSPERIOD UNDER FÖRUTSÄTTNING AV ATT KALENDERÅRETS LEGALA ABORTFREKVENSER GÄLLER OCH ATT INGEN AV KVINNORNA DÖR FÖRE 50 
tas ÅLDER. 



88 4 Döda 

Tabell 4.1 Döda efter kön, ålder och civilstånd länsvis m m 1982 
Deaths by sex, age and marital status by county etc 1982 



4 Döda 89 



90 4 Döda 



4 Döda 91 



92 4 Döda 

Tabell 4.2 Döda efter kön, ålder och civilstånd 1982 
Deaths by sex, age and marital status 1982 



4 Döda 93 



Tabell 4.3 Dödstal efter kön, ålder och civilstånd 1982 
Death rates by sex, age and marital status 1982 

94 4 Döda 

1) BERÄKNAT PA ANTALET LEVANDE FÖDDA, ÖVRIGA DÖDSTAL ÄR BERÄKNADE PÄ MEDELFOLKMÄNGDEN. 



4 Döda 95 

Tabell 4.4 Döda efter kön, födelseår och civilstånd 1982 
Deaths by sex, year of birth and marital status 1982 



96 4 Döda 



4 Döda 97 

Tabell 4.5 Dödstal efter kön, ålder och medborgarskap 1982 
Death rates by sex, age and citizenship 1982 
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Tabell 4.6 Döda efter kön, födelseår, ålder och civilstånd 1982 
Deaths by sex, year of birth, age and marital status 1982 
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100 4 Döda 



4 Döda 101 



102 4 Döda 
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Tabell 4.7 Dödstal efter kön och ålder länsvis 1982 
Death rates by sex and age by county 1982 
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Tabell 4.8 Döda efter kön, ålder och medborgarskap 1982 
Deaths by sex, age and citizenship 1982 
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Tabell 4.9 Döda under första levnadsåret 
efter kön och ålder 1982 
Infant deaths by sex and age 1982 

Tabell 4.10 Spädbarnsdödlighet länsvis 1982 
Infant mortality rates by county 1982 

1) P« t C C O LEVANDE FÖDDA 
2 ) FbDD OCM DSD UNDER SAPIKA KALENDERDYGN 

3) = 28 DAGAR 
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Tabell 4.11 Döda och spädbarnsdödlighet efter kön 1973-1982 
Deaths and infant mortality rates by sex 1973—1982 

Tabell 4.12 Spädbarnsdödlighet på 1000 levande födda 1941-1982 
Infant mortality rates 1941-1982 

1) = FÖOD OCH DÖD UNDER SAMMA KALENDERDYGN. 
2 ) = 28 DAGAR. 
3) = DÖDFÖDDHET OCH SPÄDBARNSDÖDLIGHET UNDER DEN FÖRSTA LEVNADSVECKAN. 
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Tabell 4.13 Livslängdstabeller 1982 
Life tables 1982 
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1 MEDELRLDERN FÖR O-HRINGAR VID DÖDSFALLET: NXN 0.114 KVINNOR 0.104 
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Tabell 4.14 Livslängdstabeller 1978-1982 
Life tables 1978-1982 
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1 
MEDELÄLDERN FÖR O-ÄRINGAR VID DÖDSFALLET: NXN 0.103 KVINNOR 0.119 
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Tabell 4.15 Sannolika återstående livslängden enligt livslängdstabellerna för år 1982 och perioden 1978—1982 
The probable length of life according to the life tables 1982 and the period 1978-1982 

Tabell 4.16 Återstående medellivslängd och sannolika återstående livslängden i år 1751—1982 
Life expectancy and probable length of life, in years, 1751 — 1982 
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Tabell 5.1 Nyblivna gifta efter tidigare civilstånd och kön samt nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön läns
vis m m 1982 

Newly married by previous marital status and sex and newly widowed and divorced by sex, by county etc 
1982 
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Tabell 5.2 Nyblivna gifta och första gången gifta efter makarnas ålder och kyrkobokföringsort länsvis 1982 
Newly married and first marriages by age and county 1982 
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Tabell 5.3 Nyblivna gifta efter tidigare civilstånd och kön samt nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön i de 
femtio största kommunerna 1982 
Newly married by previous marital status and sex and newly widowed and divorced by sex by the f i f ty biggest 
communes 1982 
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Tabell 5.4 Nyblivna gifta i första giftet efter kön och ålder på 1000 ogifta 1941-1982 
First marriages by sex and age per 1000 single persons 1941—1982 

1) RÄKNAT Pi 1000 OGIFTA MAN I ALDERN 20-49 AR RESPEKTIVE OGIFTA KVINNOR I ÅLDERN 20-44 AR. 

Tabell 5.5 Nyblivna gifta efter äktenskapets ordningsnummer 1968—1982 
Newly married by marriage order 1968-1982 

1) RAKMAT PH «DEIFOLKMÄIGDEN. 
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Tabell 5.6 Nyblivna gifta efter kön, ålder, tidigare civilstånd och äktenskapets ordningsnummer 1982 
Newly married by sex, age, previous marital status and marriage order 1982 
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Tabell 5.7 Nyblivna gifta efter kön, födelseår, tidigare civilstånd och äktenskapets ordningsnummer 1982 
Newly married by sex, year of birth, previous marital status and marriage order 1982 
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Tabell 5.8 Nyblivna gifta efter kön och medborgarskap 1982 

Newly married by sex and citizenship 1982 

O VID FRAMSTÄLLNINGEN AV BEFOLKNINGSSTATISTIKEN TAS MED UPPGIFTER, SOM AVISERATS T O M VECKA 17 EFTER REDOVIS
NINGSARET. OM VIGSELAVISERINGEN FÖR ENA MAKEN KOMMER FÖRE VECKA 18 MEDAN VIGSELAVISER INGEN FÖR DEN ANDRA 
MAKEN KOMMER EFTER VECKA 17 REDOVISAS DETTA I TABELLEN SOM OM ENDAST EN AV MAKARNA VAR KYRKOBOKFÖRD I SVERI
GE. DETTA KAN GÄLLA HÖGST 200-300 FÖR VARDERA KÖNET. 
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Tabell 5.9 Ingångna äktenskap (där bägge makarna vid giftermålet var skrivna i Sverige)1 efter makarnas ålder och olika kom
binationer av deras förutvarande civilstånd 1982 
Marriages contracted (where both husband and wife are registered in Sweden at the time of the marriage) by age 
of spouses and different combinations of previous marital status 1982 

1) VID FRAMSTÄLLNINGEN AV BEFOLKNINGSSTATISTIKEN TAS MED UPPGIFTER, SOM AVISERATS T O M VECKA 17 EFTER REDO
VI SNINGSÂRET. OM VIGSELAVISER INGEN FÖR ENA MAKEN KOMMER FÖRE VECKA 18 MEDAN VIGSELAVISERINGEN KOMMER EFTER VECKA 
17 FÖR ANDRA MAKEN INGÅR INTE DESSA VIGSLAR I TABELLEN. 
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Tabell 5.10 Medel-, median- och kvartilåldrar för nyblivna gifta 1930-1982 
Mean, median and quartile age at marriage 1930—1982 

Tabell 5.11 Nyblivna gifta efter makarnas förutvarande civilstånd 1973—1982 
Newly married by previous marital status of spouses 1973—1982 

1) RAKMAT PÄ MEDELFOIKMÄNGDEN. 
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Tabell 5.12 Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och ålder 1982 
Newly widowed and divorced by sex and age 1982 
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Tabell 5.13 Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och födelseår 1982 
Newly widowed and divorced by sex and year of birth 1982 
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Tabell 5.14 Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och vigselår 1982 
Newly widowed and divorced by sex and year of marriage 1982 
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Tabell 5.15 Nyblivna änklingar och änkor efter ålder och äktenskapets varaktighet 1982 
Newly widowed by age and duration of marriage 1982 
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Tabell 5.16 Nyblivna änklingar och änkor efter födelseår och vigselår 1982 
Newly widowed by year of birth and year of marriage 1982 
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Tabell 5.17 Nyblivna frånskilda efter kön, ålder och äktenskapets varaktighet 1982 
Newly divorced by sex, age and duration of marriage 1982 
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Tabell 5.18 Nyblivna frånskilda efter kön, födelseår och vigselår 1982 
Newly divorced by sex, year of birth and year of marriage 1982 
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Tabell 5.19 Nyblivna frånskilda efter kön och makarnas ålder 1982 

Newly divorced by sex and age of spouses 1982 

O VID FRAMSTÄLLNINGEN AV BEFOLKNINGSSTATISTIKEN TAS MED UPPGIFTER, SOM AVISERATS T O M VECKA 17 EFTER REDO
VI SNINGSARET. OM SKILSMÄSSOAVISERINGEN FÖR DEN ENA MAKEN KOMMER FÖRE VECKA 18 MEDAN SK ILSMÄSSOAVISER INGEN 
FÖR DEN ANDRA MAKEN KOMMER EFTER VECKA 17 REDOVISAS SÅDANA SKILSMÄSSOR SOM OM ENDAST DEN ENA MAKEN VAR KYR-
KOBOKFÖRD I LANDET. 
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Tabell 5.20 Nyblivna frånskilda efter kön och medborgarskap 1982 

Newly divorced by sex and citizenship 1982 

O VID FRAMSTÄLLNINGEN AV BEFOLKNINGSSTATISTIKEN TAS MED UPPGIFTER, SOM AVISERATS T O M VECKA 17 EFTER REDO
VISNINGSARET. OM SKILSMÄSSOAVISERINGEN FOR DEN ENA MAKEN KOMMER FÖRE VECKA 18 MEDAN SKILSMÄSSOAVISERINGEN 
FÖR DEN ANDRA MAKEN KOMMER EFTER VECKA 17 REDOVISAS SÅDANA SKILSMÄSSOR SOM OM ENDAST DEN ENA MAKEN VAR 
KYRKOBOKFÖRD I LANDET. 
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Tabell 5.21 Nyblivna frånskilda efter äktenskapets varaktighet 1968-1982 
Newly divorced by duration of marriage 1968—1982 

1) ANTALSUPPGIFTERNA AVSER NYBLIVNA FRÅNSKILDA KVINNOR. 

Tabell 5.22 Makarnas medianålder och äktenskapets medianvaraktighet vid upplösningen 1968—1982 
Median age of spouses and median duration of marriage at dissolution of marriage 1968—1982 

1) KEDIANERHA ÄR BERÄKNADE PÄ MAKARNAS ÄLDER VID ÄKTENSKAPETS UPPLÖSNING 
Z) MEDIANERNA BERÄKNADE PÄ ANTAL ÄR MELLAN VIGSELÄRET OCH UPPLÖSNINGSÅRET. 
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Tabell 5.23 Nyblivna frånskilda kvinnor efter ålder på 1000 gifta kvinnor 1968-1982 
Age-specific divorced rates of women 1968—1982 

Tabell 5.24 Ingångna äktenskap efter vigselår samt upplösta äktenskap efter upplösningsår 1931—1982 
Marriages by year of contractions and dissolution of marriages, of year of dissolution 1931 — 1982 

1) ÄRLIGEN. 
2) RÄKNAT PÄ M E D E L F O U M K N G D E N . 
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Tabell 5.25 Relativa antalet äktenskapsskillnader i vigselkohorterna 1961, 1966, 1971, 1976 och 1981 efter antal år 
sedan vigselåret och kvinnans ålder vid vigseln 1961—1982 
Relative number of divorces in the marriage cohorts 1961, 1966, 1971, 1976 and 1981 by number of years 
since marriage and age of women at the marriage 1961—1982 

Tabell 5.26 Äktenskapsskillnader efter barnantal och äktenskapets varaktighet 1982 
Divorces by number of children and by duration of marriage 1982 

1) ANTAL AR MELLAN VIGSELARET OCH DATUM FÖR DOM. 
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Tabell 5.27 Äktenskapsskillnader efter barnantal 1968-1982 
Divorces by number of children 1968—1982 

1) T 0 M 1970 REDOVISAS ÄKTENSKAPSSKILLNADER EFTER ANTAL BARN UNDER 15 ÄR. 

Tabell 5.28 Äktenskapsskillnader efter genomsnittligt barnantal och äktenskapets varaktighet 1968—1982 
Divorces by average number of children and by duration of marriage 1968—1982 

1) ANTAL ÄR MELLAN VIGSELÅRET OCH DATUM FÖR DOM. 



150 5 Civilståndsändringar 

Tabell 5.29 Relativa antalet genom ena makens död eller äktenskapsskillnad upplösta äktenskap i varje vigselkohort efter 
antal år sedan vigselåret 1955—1982 
Relative number of dissolutions of marriages through divorce of death of one spouse in each marriage cohort 
by number of years since marriage 1955—1982 

ANMÄRKNING: 
ANTALET ÄKTENSKAP FÖRDELAT EFTER VIGSELAR HAR KORRIGERATS MED HÄNSYN TILL ANTALET BESTÅENDE ÄKTENSKAP 31 DECEMBER 1980. SAMTLIGA TAL 
I DENNA TABELL HAR DÄRFÖR VARIT FÖREMAL FÖR REVIDERING. 
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Tabell 5.30 Relativa antalet äktenskapsskillnader i varje vigselkohort efter antalet år sedan vigselåret 1955—1982 
Relative number of divorces in each marriage cohort by number of years since marriage 1955—1982 

ANMÄRKNING: 
ANTALET ÄKTENSKAP FÖRDELAT EFTER VIGSELAR HAR KORRIGERATS MED HÄNSYN TILL ANTALET BESTÅENDE ÄKTENSKAP 31 DECEMBER 1980. SAMTLIGA TAL 
I DENNA TABELL HAR DÄRFÖR VARIT FÖREMÅL FÖR REVIDERING. 
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Tabell 6.1 Inrikes omflyttning mellan länen samt immigranter och emigranter länsvis 1982 
Internal migration between counties and immigrants and emigrants by county 1982 
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Tabell 6.2 Flyttningar efter kön och ålder länsvis m m 1982 1 

Migrations by sex and age by county etc 1982 

1) SAMTLIGA FLYTTNINGAR, DVS INRIKES FLYTTNINGAR, IMMIGRANTER, EMIGRANTER SAMT ÖVERFÖRDA FRÄN OCH TILL 
OBEFINTLIGREGISTRET, INGÅR I DENNA TABELL. 
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Tabell 6.3 Flyttningar efter kön och civilstånd länsvis m m 1982 1 

Migrations by sex and marital status by county etc 1982 

1) SAMTLIGA FLYTTNINGAR, DVS INRIKES FLYTTNINGAR, IMMIGRANTER, EMIGRANTER SAMT ÖVERFÖRDA FRAN OCH TILL 
OBEFINTLIGREGISTRET, INGÅR I DENNA TABELL. 
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Tabell 6.4 Flyttningar inom församlingar, inom kommuner, mellan kommuner inom samma län, mellan län samt utrikes 
flyttningar efter ålder och kön 1982 
Migrations within parishes, within communes, between communes in the same county, between counties and 
immigrants and emigrants by sex and age 1982 
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Tabell 6.5 Immigranter och emigranter efter medborgarskap länsvis m m 1982 
Immigrants and emigrants by citizenship by county 1982 
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Tabell 6.6 Immigranter och emigranter efter kön, ålder och civilstånd 1982 
Immigrants and emigrants by sex, age and marital status 1982 
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6 Flyttningar 171 



172 6 Flyttningar 

Tabell 6.7 Immigranter och emigranter efter kön, civilstånd och länder 1982 
Immigrants and emigrants by sex, marital status and by country 1982 
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174 6 Flyttningar 

Tabell 6.8 Immigranter och emigranter efter kön, civilstånd och medborgarskap 1982 
Immigrants and emigrants by sex, marital status and citizenship 1982 
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176 6 Flyttningar 

Tabell 6.9 Immigranter och emigranter efter kön, ålder och utvandrings- resp invandringsland 1982 
Immigrants and emigrants by sex, age and by country of out-migration and in-migration 1982 



6 Flyttningar 177 



178 6 Flyttningar 
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180 6 Flyttningar 

Tabell 6.10 Immigranter och emigranter efter kön, ålder och medborgarskap 1982 
Immigrants and emigrants by sex, age and citizenship 1982 
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182 6 Flyttningar 
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184 6 Flyttningar 

Tabell 6.11 Immigranter och emigranter efter länder och medborgarskap 1982 
Immigrants and emigrants by country and citizenship 1982 
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186 6 Flyttningar 
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188 6 Flyttningar 

Tabell 6.12 Immigranter och emigranter efter medborgarskap och samtliga länder 1982 
Immigrants and emigrants by citizenship and by all countries 1982 
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Tabell 6.13 Immigranter och emigranter efter länder 1973—1982 
Immigrants and emigrants by country 1973—1982 
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Tabell 6.14 Immigranter och emigranter efter kön och civilstånd 1851-1982 

Immigrants and emigrants by sex and marital status 1851—1982 

1} OGIFTA, ftKLINGAR, ANKOR OCH FRÅNSKILDA. - 2) FOR AREN 1871-1874 GRUNDAR SIG UPPGIFTERNA OM IMMIGRANTER PA SKATTNINGAR. -
3) FÖR AREN 1851-1860 HAR APPROXIMATION MAST GÖRAS BETRÄFFANDE EN MINDRE DEL AV EMIGRATIONENS FÖRDELNING EFTER KÖN OCH CIVIL-
STAND. 
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Tabell 6.15 Immigranter och emigranter efter utvandrings- resp invandringsland, världsdelsvis 1973-1982 
Immigrants and emigrants by continent of outmigration and in-migration 1973—1982 
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Tabell 6.16 Immigranter och emigranter efter medborgarskap och invandringsår 1973—1982 
Immigrants and emigrants by citizenship and year of immigration 1973—1982 
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200 6 Flyttningar 
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Tabell 6.17 Återutvandring efter invandringsår i absoluta och relativa tal 1968—1982 
Re-migration by year of immigration 1968—1982. Absolute and relative distribution 
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Tabell 6.18 Återutvandring efter kön och ålder i promille av resp immigrantkohort 1969-1982 
Re-migration by sex and age per thousand of each cohort of immigrants 1969-1982 
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Tabell 6.19 Återutvandringen 1973-1982 efter vistelsetid i Sverige och medborgarskap vid utvandringen i relativa tal 
Re-migration 1973—1982 by duration of stay in the country and citizenship, relative distribution 



208 6 Flyttningar 



6 Flyttningar 209 



210 6 Flyttningar 

Tabell 6.20 Återinvandring av svenska och finska medborgare i relativa tal 1973—1982 
Re-migration by Swedish and Finnish citizens, relative distribution 1973—1982 
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Tabell 6.21 Återinvandringen efter utvandringsår i absoluta och relativa tal 1968—1982 
Re-migration by year of emigration 1968— 1982. Absolute and relative distribution 
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Tabell 6.22 Överförda från och til l obefintligregistret efter kön och medborgarskap 1973-1982 
Persons transferred from and to the »residence unknown» register by sex and citizenship 1973—1982 
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Tabell 7.1 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, ålder och civilstånd 1982 
Aliens naturalized by sex, age and marital status 1982 
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Tabell 7.2 Personer som bytt medborgarskap efter tidigare och nuvarande medborgarskap samt kön 1982 
Changes of citizenship by earlier and present citizenship and sex 1982 
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Tabell 7.3 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, civilstånd och förutvarande medborgarskap 1982 
Aliens naturalized by sex, marital status and previous citizenship 1982 
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Tabell 7.4 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter förutvarande medborgarskap 1973—1982 
Aliens naturalized by previous citizenship 1973—1982 
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Tabell 7.5 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, ålder och invandringsår i promille av resp immigrant
kohort 1969-1982 
Aliens naturalized by sex, age and year of immigration per thousand of each cohort of immigrants 1969—1982 
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224 7 Medborgarskapsbyten 
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Tabell 7.6 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter invandringsår och medborgarskap vid invandringen i 
promille av resp immigrantkohort 1969-1982 
Aliens naturalized by year of immigration and citizenship at the time of immigration per thousand of each 
cohort of immigrants 1969-1982 
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Beskrivning av de register som används vid framtagning av 
statistiken över befolkningsförändringar 

Den här redovisade beskrivningen av de register som används 
vid framtagning av statistiken över befolkningsförändringar är 
endast översiktlig. Beskrivningen är dock tillräcklig för att 
bedöma vilken information som är möjlig att ta ut ur regist
ren. Detaljerad postbeskrivning och kodförteckning samt 
uppgift om sorteringsordning m m kan erhållas från SCB i 
Örebro. Fältet aktuellt/tidigare kyrkobokföringsförhållande 
innehåller koder för följande indelningar: icke—territoriell 
församling, län, kommun, församling, kommuntyp enligt 
ortsklassificeringen (primärt centrum osv), A-region, H-
region, riksområde och storstadsområde. 

Registret över medborgarskapsbyten 

Personnummer 
Aktuellt kyrkobokföringsförhållande 
Nytt medborgarskapsland 
Civilstånd 
Samhörighetsbeteckning 
Födelseland 
Tidigare medborgarskap 
Födelseår i 5-årsklasser 
Ålder 

Registret över nyfödda 

Personnummer 
Aktuellt kyrkobokföringsförhållande 
Medborgarskap 
Civilstånd 
Moderns personnummer 
Moderns vigseldatum 
Moderns medborgarskap 
Faderns medborgarskap för bam födda inom äktenskapet 
Barnets ordningsnummer bland levande födda 
Barnets ordningsnummer bland dödfödda 
Moderns civilstånd 
Enkel- eller flerbörd 
Faderns personnummer för barn födda inom äktenskapet 
Moderns födelseland 
Moderns ålder 
Faderns ålder för barn födda inom äktenskapet 
Äktenskapets varaktighet 
Vikt vid födelsen 
Graviditetsveckor för modern 

Registret över nyblivna änkor/änklingar 

Personnummer 
Aktuellt kyrkobokföringsförhållande 
Medborgarskap 
Civilstånd 
Sambandspersonens personnummer 
Födelseland 
Civilståndsändringsdatum 
Tidigare civilståndsändringsdatum 
Tidigare civilstånd 
Födelseår i S-årsklasser 
Sambandspersonens ålder vid dödstillfället 
Äktenskapets varaktighet vid maka/makes död 

Registret över döda 

Personnummer 
Aktuellt kyrkobokföringsförhållande 
Medborgarskap 
Civilstånd 
Sambandspersonens personnummer 
Födelseland 
Dödsdatum 
Tidigare civilståndsändringsdatum 
Tidigare civilstånd 
Ålder vid dödstillfallet 
Födelseår i 5-årsklasser 

Registret över flyttningar mellan församlingar 

Personnummer 
Aktuellt kyrkobokföringsförhållande 
Medborgarskap 
Civilstånd 
Sambandspersonens personnummer 
Födelseland 
Tidigare bosättningskoder 
Ålder 

Registret över immigranter och emigranter 

Personnummer 
Aktuellt/tidigare kyrkobokförings förhållande 
Medborgarskap 
Civilstånd 
Sambandspersonens personnummer 
Födelseland 
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Utvandrings-/invandringsland 
Födelseår 

Ålder 

Registret över gifta 

Personnummer 
Aktuellt kyrkobokföringsförhållande 
Medborgarskap 
Civilstånd 
Sambandspersonens personnummer 
Födelseland 
Vigseldatum 
Tidigare civilståndsändringsdatum 
Tidigare civilstånd 
Äktenskapets ordningsnummer 
Födelseår i 5-årsklasser 
Ålder vid vigseln 

Registret över frånskilda 

Personnummer 
Aktuellt kyrkobokföringsförhållande 
Medborgarskap 
F d civilstånd 
Sambandspersonens personnummer 
Födelseland 
Skilsmässodatum 
Tidigare civilståndsändringsdatum 
Födelseår i 5-årsklasser 
Ålder vid skilsmässan 
Äktenskapets varaktighet 
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Omfattningen av H-regioner och riksområden 

I H-regioner 

Landets kommuner enligt indelningen 1982-01—01 har grupperats efter deras 
lokala och regionala befolkningsunderlag. Små kommuner som ligger nära kommu
ner med stort befolkningsunderlag placeras enligt denna indelning i grupper med 
stor folkmängd. Antalet H-regioner är 6 stycken och består av kommuner med 
likvärdigt befolkningsunderlag och med jämförbara avstånd till större befolknings-
koncentrationer. Kommunerna i en H-region behöver inte ligga intill varandra. 
Regionerna kan sägas vara hierarktiskt ordnade från tätbebyggelse till glesbygd. 
Grupperingen har upprättats av Expertgruppen för regional utredningsverksamhet 
(ERU) vid Arbetsmarknadsdepartementet. 

Benämning Avgränsning 

2 Riksområden 

Antalet riksområden är 8 och består av ett eller flera län. Riksområdena är geogra
fiskt sammanhängande. 

H 1 Stockholms A-region 

H 2 Göteborgs och Malmö/Lund/Trelleborgs A-regioner. I denna 
publikation särredovisas Göteborgs A-region (H 8) och 
Malmö/Lund/Trelleborgs A-region (H 9). 

H 3 Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 km radie 
från kommuncentrum. 

H 4 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 in
vånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med 
mer än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma 
punkt. 

H 5 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 in
vånare inom 30 km radie från kommuncentrum samt med 
mindre än 300 000 invånare inom 100 km radie från samma 
punkt. 

H 6 Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 30 km 
radie från kommuncentrum. 

Stockholm ( 1 ) Stockholms län 

östra Mellansverige (2) Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och 
Västmanlands län 

Benämning Avgränsning 
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Benämning Avgränsning 

Småland med öarna (3) Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län 

Sydsverige (4) Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län 

Västsverige (5) Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och 

Skaraborgs län 

Norra Mellansverige (6) Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län 

Mellersta Norrland (7) Västernorrlands och Jämtlands län 

övre Norrland (8) Västerbottens och Norrbottens län 
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Omfattningen av H-regionerna 

Coverage of H-regions 
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Riksområdenas omfattning 
Coverage of County-blocks 
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SCBs publikationer kan köpas i bokhandeln eller från Liber distr ibut ion, 162 89 Stockholm, t fn 08-739 91 30. Enstaka exemplar kan 
även bestallas direkt frän SCBs distr ibutionsdetal j , 701 89 Örebro, t fn 019-14 03 20. God vägledning ger publikationsfdrteckningen 
"Arets tryck" och SCBs publiceringsplan "Statistik 84" , vilka kan erhållas gratis frän SCBs distributionsdetalj. Ytterligare hjälp kan Ni 
fö genom att vända Er till SCBs upptysningst } f tMt 115 81 Stockholm, tfn 08-14 OS 60. SC8 kan också åtaga sig att mot betalning ta f ram 
statistik baserad pa nytt grundmaterial eller bearbeta befintl ig statistik för speciella ändami l . Kontakta SCBs uppdragscentral, 
115 81 Stockholm, tfn 08-14 05 60 s i får N i veta mera. 

Utkom från trycket den 26 mars 1984 


	Befolkningsförändringar 1982. Del 3, Hela riket och länen m m. = Population Changes 1982. Part 3, The whole country and the counties etc.
	Inledning
	Befolkningsförändringar 1982. Del 3, Hela riket och länen m m. = Population Changes 1982. Part 3, The whole country and the counties etc.
	Innehåll
	1 Samboende
	2 Definitioner, framställningssätt och kvalitet
	3 Engelsk sammanfattning
	4 Svensk-engelsk ordlista
	Diagram
	1 Hela befolkningen och utländska medborgare efter kön,ålder och civilstånd 1982-12-31. Relativ fördelning
	2 Folkmängd i tusental i hela riket efter kön och ålder1982-12-31 jämfört med köns- och åldersfördelningen i1982 års livslängdstabell
	3 Ogifta och gifta kvinnor samt förut gifta kvinnor per 1000kvinnor 1962-1982
	4 Naturlig folkökning och flyttningsöverskott länsvis 1982
	5 Födelseöverskott i promille av medelfolkmängden 1982
	6 Fruktsamhetens regionala fördelning 1982. Indextal(riket = 100)
	7 Andel (procent) barn födda av ej gift moder 1982
	8 Antal födda, döda, immigranter och emigranter årligen1973-1982
	9 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och åldersdifferentieradeabortfrekvenser 1962-1982
	10 Levande födda efter moderns ålder vid årets slut, åldersdifferentieradefruktsamhetstal 1982 samt fruktsamhet 1982jämfört med 1972
	11 Antal döda och dödstal efter kön och ålder vid årets slut1982 samt dödstal 1982 jämfört med 1972
	12 Nyblivna gifta kvinnor i första giftet efter ålder på1000 ogifta och nyblivna gifta kvinnor i omgifte efterålder på 1000 änkor och frånskilda 1962-1982
	13 Nyblivna frånskilda kvinnor efter ålder på 1000 giftakvinnor 1962-1982
	14 Ackumulerat antal äktenskapsskillnader (i promille) efterantal år efter vigseln i vigselkohorterna 1956, 1961, 1966, 1971,1976 och 1981
	15 Flyttningsöverskott på 1000 av medelfolkmängden 1982
	16 Immigranter och emigranter efter ålder 1982
	17 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön,ålder och civilstånd 1982
	18 Immigranter och emigranter efter medborgarskap 1973-1982
	19 Andelen återutvandrade och naturaliserade under perioden1968-1982 bland 1968 års invandrare efter medborgarskap vidinvandringen

	Tabeller
	1 Befolkningens sammansättning
	1.1 Folkmängd efter kön och civilstånd vid slutet av1973-1982
	1.2 Folkmängd länsvis vid årets början och slut samt medelfolkmängd1982
	1.3 Folkmängd efter ålder samt antal kvinnor mot 1000 mäni olika åldrar vid slutet av 1950-1982
	1.4 De olika åldersgruppernas relativa fördelning på civilståndvid slutet av 1940-1982
	1.5 Folkmängd vid årets slut samt medelfolkmängd efter kön,ålder och civilstånd 1982
	1.6 Medellängd och medelvikt för män vid inskrivning 1963-1982 
	1.7 Fördelning efter längd och vikt för män vid inskrivning1975-1982

	2 Översikt av befolkningsförändringar
	2.1 Befolkningsförändringar i sammandrag 1960-1982
	2.2 Befolkningsförändringar länsvis 1982
	2.3 Befolkningsförändringar civilståndsvis 1982
	2.4 Folkökning länsvis 1978-1982

	3 Födda
	3.1 Levande födda och dödfödda efter kön och moderns ålderlänsvis m m 1982
	3.2 Andel (procent) barn födda av ej gift moder länsvism m 1973-1982
	3.3 Levande födda och dödfödda efter börder, kön och modernsålder 1982
	3.4 Levande födda och dödfödda efter barnets ordningsnummeroch moderns födelseår 1982
	3.5 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efterbarnets ordningsnummer och föräldrarnas vigselår 1982
	3.6 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efterföräldrarnas ålder 1982
	3.7 Barnets ordningsnummer bland både levande och dödföddabarn efter moderns ålder 1982
	3.8 Levande födda och dödfödda efter barnets ordningsnummer,tidigare antal av modern dödfödda resp levande födda samt modernsålder 1982
	3.9 Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap eftermoderns ålder och äktenskapets varaktighet 1982
	3.10 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter modernsfödelseort (=födelselänet, övriga län eller utlandet) och kyrkobokföringslän1982
	3.11 Levande födda efter föräldrarnas medborgarskap och modernscivilstånd 1982
	3.12 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter modernsfödelseland och medborgarskap 1982
	3.13 Levande födda efter moderns civilstånd, medborgarskapoch ålder 1982
	3.14 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och bruttoreproduktionstallänsvis m m 1982
	3.15 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och olika födelsekvoter1941-1982
	3.16 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns medborgarskap1982 samt summerad fruktsamhet efter modernsmedborgarskap 1970-1982
	3.17 Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns medborgarskapoch civilstånd 1982
	3.18 Levande födda och dödfödda efter moderns civilståndsamt brutto- och nettoreproduktionstal 1972-1982
	3.19 Levande födda och dödfödda efter födelsemånad 1966-1982 
	3.20 Fruktsamhetstal, flerbörder och dödföddhet efter föräldrarnasålder m m 1982
	3.21 Moderns medelålder, medianålder samt kvartilåldrar 1930-1982
	3.22 Moderns medelålder och medianålder för första, andra ochtredje barnet 1974-1982
	3.23 Legala aborter efter kvinnornas ålder och antal tidigarefödda barn 1973-1982

	4 Döda
	4.1 Döda efter kön, ålder och civilstånd länsvis m m 1982
	4.2 Döda efter kön, ålder och civilstånd 1982
	4.3 Dödstal efter kön, ålder och civilstånd 1982
	4.4 Döda efter kön, födelseår och civilstånd 1982
	4.5 Dödstal efter kön, ålder och medborgarskap 1982
	4.6 Döda efter kön, födelseår, ålder och civilstånd 1982
	4.7 Dödstal efter kön och ålder länsvis 1982
	4.8 Döda efter kön, ålder och medborgarskap 1982
	4.9 Döda under första levnadsåret efter kön och ålder 1982
	4.10 Spädbarnsdödlighet länsvis 1982
	4.11 Döda och spädbarnsdödlighet efter kön 1973-1982
	4.12 Spädbarnsdödlighet på 1000 levande födda 1941-1982
	4.13 Livslängdstabeller 1982
	4.14 Livslängdstabeller 1978-1982
	4.15 Sannolika återstående livslängden enligt livslängdstabellernaför år 1982 och perioden 1978-1982
	4.16 Återstående medellivslängd och sannolika återståendelivslängden i år 1751-1982

	5 Civilståndsändringar
	5.1 Nyblivna gifta efter tidigare civilstånd och kön samt nyblivnaänklingar, änkor och frånskilda efter kön länsvis m m 1982
	5.2 Nyblivna gifta och första gången gifta efter makarnas ålderoch kyrkobokföringsort länsvis 1982 samt 1979-1981
	5.3 Nyblivna gifta efter tidigare civilstånd och kön samt nyblivnaänklingar, änkor och frånskilda efter kön i de femtio störstakommunerna 1982
	5.4 Nyblivna gifta i första giftet efter kön och ålder på 1000 ogifta1941-1982
	5.5 Nyblivna gifta efter äktenskapets ordningsnummer 1968-1982 
	5.6 Nyblivna gifta efter kön, ålder, tidigare civilstånd och äktenskapetsordningsnummer 1982
	5.7 Nyblivna gifta efter kön, födelseår, tidigare civilstånd ochäktenskapets ordningsnummer 1982
	5.8 Nyblivna gifta efter kön och medborgarskap 1982
	5.9 Ingångna äktenskap (där bägge makarna vid giftermålet varskrivna i Sverige) efter makarnas ålder och olika kombinationerav deras förutvarande civilstånd 1982
	5.10 Medel-, median- och kvartilåldrar för nyblivna gifta 1930-1982 
	5.11 Nyblivna gifta efter makarnas förutvarande civilstånd 1973-1982 
	5.12 Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och ålder1982
	5.13 Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön ochfödelseår 1982
	5.14 Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön ochvigselår 1982
	5.15 Nyblivna änklingar och änkor efter ålder och äktenskapetsvaraktighet 1982
	5.16 Nyblivna änklingar och änkor efter födelseår och vigselår1982
	5.17 Nyblivna frånskilda efter kön, ålder och äktenskapets varaktighet1982
	5.18 Nyblivna frånskilda efter kön, födelseår och vigselår 1982
	5.19 Nyblivna frånskilda efter kön och makarnas ålder 1982
	5.20 Nyblivna frånskilda efter kön och medborgarskap 1982
	5.21 Nyblivna frånskilda efter äktenskapets varaktighet 1968-1982 
	5.22 Makarnas medianålder och äktenskapets medianvaraktighetvid upplösningen 1968-1982
	5.23 Nyblivna frånskilda kvinnor efter ålder på 1000 gifta kvinnor1968-1982
	5.24 Ingångna äktenskap efter vigselår samt upplösta äktenskapefter upplösningsår 1931-1982
	5.25 Relativa antalet äktenskapsskillnader i vigselkohorterna1961, 1966, 1971, 1976 och 1981 efter antal år sedan vigselåret ochkvinnans ålder vid vigseln 1961-1982
	5.26 Äktenskapsskillnader efter barnantal och äktenskapets varaktighet1982
	5.27 Äktenskapsskillnader efter barnantal 1968-1982
	5.28 Äktenskapsskillnader efter genomsnittligt barnantal ochäktenskapets varaktighet 1968-1982
	5.29 Relativa antalet genom ena makens död eller äktenskapsskillnadupplösta äktenskap i varje vigselkohort efter antal årsedan vigselåret 1955-1982
	5.30 Relativa antalet äktenskapsskillnader i varje vigselkohortefter antalet år sedan vigselåret 1955-1982

	6 Flyttningar
	6.1 Inrikes omflyttning mellan länen samt immigranter och emigranterlänsvis 1982
	6.2 Flyttningar efter kön och ålder länsvis m m 1982
	6.3 Flyttningar efter kön och civilstånd länsvis m m 1982
	6.4 Flyttningar inom församlingar, inom kommuner, mellankommuner inom samma län, mellan län samt utrikes flyttningarefter ålder och kön 1982
	6.5 Immigranter och emigranter efter medborgarskap länsvism m 1982
	6.6 Immigranter och emigranter efter kön, ålder och civilstånd1982
	6.7 Immigranter och emigranter efter kön, civilstånd och länder1982
	6.8 Immigranter och emigranter efter kön, civilstånd och medborgarskap1982
	6.9 Immigranter och emigranter efter kön, ålder och utvandrings-resp invandringsland 1982
	6.10 Immigranter och emigranter efter kön, ålder och medborgarskap1982
	6.11 Immigranter och emigranter efter länder och medborgarskap1982
	6.12 Immigranter och emigranter efter medborgarskap och samtligaländer 1982
	6.13 Immigranter och emigranter efter länder 1973-1982
	6.14 Immigranter och emigranter efter kön och civilstånd 1851-1982 
	6.15 Immigranter och emigranter efter utvandrings- resp invandringsland,världsdelsvis 1973-1982
	6.16 Immigranter och emigranter efter medborgarskap och invandringsår1973-1982
	6.17 Återutvandring efter invandringsår i absoluta och relativatal 1968-1982
	6.18 Återutvandring efter kön och ålder i promille av resp immigrantkohort1968-1982
	6.19 Återutvandringen 1973-1982 efter vistelsetid i Sverige ochmedborgarskap vid utvandringen i relativa tal
	6.20 Återinvandring av svenska och finska medborgare i relativatal 1973-1982
	6.21 Återinvandringen efter utvandringsår i absoluta och relativatal 1968-1982
	6.22 Överförda från och till obefintligregistret efter kön och medborgarskap1973-1982

	7 Medborgarskapsbyten
	7.1 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön,ålder och civilstånd 1982
	7.2 Personer som bytt medborgarskap efter tidigare och nuvarandemedborgarskap samt kön 1982
	7.3 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön,civilstånd och förutvarande medborgarskap 1982
	7.4 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter förutvarandemedborgarskap 1973-1982
	7.5 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, ålder och invandringsår i promille av resp immigrantkohort 1968-1982 
	7.6 Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter invandringsåroch medborgarskap vid invandringen i promille avresp immigrantkohort 1968-1982


	Bilagor
	1 Beskrivning av de register som används vid framtagning avstatistiken över befolkningsförändringar
	2 Omfattningen av H-regioner och riksområden 1982-01-01

	Symboler använda i tabellerna

	Contents
	1 Married and consensually married
	2 Definitions, methods and quality
	3 Summary in English
	4 List of terms
	Charts
	1 The whole population and aliens by sex, age and maritalstatus, Dec. 31, 1982. Relative distribution
	2 Population per thousand by sex and age, Dec. 31, 1982compared with the distribution of sex and age in the life tables1982
	3 Unmarried, married and previous married women per 1000women 1962-1982
	4 Natural increase of population and excess of migration bycounty 1982
	5 Natural increase of population per 1000 of mean population1982
	6 Regional distribution of fertility 1982. Index (the wholecountry = 100)
	7 Relative number (in per cent) of children borned by notmarried mothers 1982
	8 Number of births, deaths, immigrants and emigrants yearly1973-1982
	9 Age-specific fertility rates and age-specific abortion rates1962-1982
	10 Live births by age of mother at the end of the year,age-specific fertility rates 1982 and fertility 1982 comparedwith 1972
	11 Number of deaths and death rates by sex and age at the endof the year 1982 and death rates 1982 compared with 1972
	12 Age-specific first marriage rates and remarriage rates ofwomen 1962-1982
	13 Age-specific divorce rates of women 1962-1982
	14 Number of divorces (in per mille) in the marriage cohorts1956, 1961, 1966, 1971, 1976 and 1981 by number of years sincemarriage
	15 Excess of migration per 1000 of mean population 1982
	16 Immigrants and emigrants by age 1982
	17 Aliens naturalized by sex, age and marital status 1982
	18 Immigrants and emigrants by citizenship 1973-1982
	19 Re-migration and aliens naturalized during the period1968-1982 per thousand of each immigrant cohort by citizenship1968

	Tables
	1 Composition of the population
	1.1 Population by sex and marital status 1973-1982
	1.2 Population by county at the beginning and at the end of theyear and mean population 1982
	1.3 Population by age and age-specified sex ratios 1950-1982
	1.4 Relative distribution of marital status in different agegroups 1940-1982
	1.5 Population and mean population by sex, age and maritalstatus 1982
	1.6 Average stature and average weight of men at enlistment1963-1982
	1.7 Distribution by stature and weight of men at enlistment1975-1982

	2 Summary of population changes
	2.1 Summary of vital events 1960-1982
	2.2 Population changes by county 1982
	2.3 Population changes by marital status 1982
	2.4 Increase of population by county 1978-1982

	3 Births
	3.1 Live and still births by sex and age of mother by county etc1982
	3.2 Relative number (in per cent) of children borned by notmarried mothers by county etc 1973-1982
	3.3 Single, multiple, live and still births by sex and age ofmother 1982
	3.4 Live births and still births by birthorder of child and yearof birth of mother 1982
	3.5 Live births and still births in present marriage by birthorderof child and year of parents marriage 1982
	3.6 Live and still births of present marriage by age of parents1982
	3.7 Birthorder of child among both live births and still birthsby year of birth of mother 1982
	3.8 Live births and still births by birthorder of child, numberof earlier still births resp. live births and age of mother 1982
	3.9 Live and still births of present marriage by age of motherand duration of marriage 1982
	3.10 Age-specific fertility rates by place of birth of mother(=county of birth, other counties or abroad) and county ofregistration of mother 1982
	3.11 Live births by citizenship of parents and marital statusof mother 1982
	3.12 Age-specific fertility rates by country of birth of motherand citizenship of mother 1982
	3.13 Live births by marital status of mother, citizenship ofmother and age of mother 1982
	3.14 Age-specific fertility rates and gross reproduction ratesby county etc 1982
	3.15 Age-specific fertility rates and different kinds of birthsratios 1941-1982
	3.16 Age-specific fertility rates by citizenship of mother 1982and total fertility rate by citizenship of mother 1970-1982
	3.17 Age-specific fertility rates by marital status of motherand citizenship of mother 1982
	3.18 Live and still births by marital status of mother, grossreproduction rates and net reproduction rates 1972-1982
	3.19 Live births and still births by month 1966-1982
	3.20 Fertility rates, multiple birth ratios and still birth ratesby age of parents etc 1982
	3.21 Mean, median and quartile age of mother 1930-1982
	3.22 Mean and median age of mother for the first, second andthird child 1974-1982
	3.23 Legal abortions by age and number of earlier bornchildren of the women 1973-1982

	4 Deaths
	4.1 Deaths by sex, age and marital status by county etc 1982
	4.2 Deaths by sex, age and marital status 1982
	4.3 Death rates by sex, age and marital status 1982
	4.4 Deaths by sex, year of birth and marital status 1982
	4.5 Death rates by sex, age and citizenship 1982
	4.6 Deaths by sex, year of birth, age and marital status 1982
	4.7 Death rates by sex and age by county 1982
	4.8 Deaths by sex, age and citizenship 1982
	4.9 Infant deaths by sex and age 1982
	4.10 Infant mortality rates by county 1982
	4.11 Deaths and infant mortality rates by sex 1973-1982
	4.12 Infant mortality rates 1941-1982
	4.13 Life tables 1982
	4.14 Life tables 1978-1982
	4.15 The probable length of life according to the life tables1982 and the period 1978-1982
	4.16 Life expectancy and probable length of life, in years,1751-1982

	5 Changes of marital status
	5.1 Newly married by previous marital status and sex andnewly widowed and divorced by sex, county etc 1982
	5.2 Newly married and first marriages by age and county 1982and 1979-1981
	5.3 Newly married by previous marital status and sex andnewly widowed and divorced by sex by the fifty biggestcommunes 1982
	5.4 First marriages by sex and age per 1000 single persons1941-1982
	5.5 Newly married by marriage order 1968-1982
	5.6 Newly married by sex, age, previous marital status andmarriage order 1982
	5.7 Newly married by sex, year of birth, previous marital statusand marriage order 1982
	5.8 Newly married by sex and citizenship 1982
	5.9 Marriages contracted (where both husband and wife areregistered in Sweden at the time of the marriage) by age ofspouses and different combinations of previous marital status1982
	5.10 Mean, median and quartile age at marriage 1930-1982
	5.11 Newly married by previous marital status of spouses 1973-1982 
	5.12 Newly widowed and divorced by sex and age 1982
	5.13 Newly widowed and divorced by sex and year of birth 1982
	5.14 Newly widowed and divorced by sex and year of marriage1982
	5.15 Newly widowed by age and duration of marriage 1982
	5.16 Newly widowed by year of birth and year of marriage 1982
	5.17 Newly divorced by sex, age and duration of marriage 1982
	5.18 Newly divorced by sex, year of birth and year of marriage1982
	5.19 Newly divorced by sex and age of spouses 1982
	5.20 Newly divorced by sex and citizenship 1982
	5.21 Newly divorced by duration of marriage 1968-1982
	5.22 Median age of spouses and median duration of marriageat dissolution of marriage 1968-1982
	5.23 Age-specific divorced rates of women 1968-1982
	5.24 Marriages by year of contractions and dissolutions ofmarriages of year of dissolution 1931-1982
	5.25 Relative number of divorces in the marriage cohorts 1961,1966, 1971, 1976 and 1981 by number of years since marriageand age of women at the marriage 1961-1982
	5.26 Divorces by number of children and by duration ofmarriage 1982
	5.27 Divorces by number of children 1968-1982
	5.28 Divorces by average number of children and by durationof marriage 1968-1982
	5.29 Relative number of dissolutions of marriages throughdivorce of death of one spouse in each marriage cohort bynumber of years since marriage 1955-1982
	5.30 Relative number of divorces in each marriage cohort bynumber of years since marriage 1955-1982

	6 Migrations
	6.1 Internal migration between counties and immigrants andemigrants by county 1982
	6.2 Migrations by sex and age by county etc 1982
	6.3 Migrations by sex and marital status by county etc 1982
	6.4 Migrations within parishes, within communes, betweencommunes in the same county, between counties and immigrantsand emigrants by sex and age 1982
	6.5 Immigrants and emigrants by citizenship by county 1982
	6.6 Immigrants and emigrants by sex, age and marital status1982
	6.7 Immigrants and emigrants by sex, marital status and bycountry 1982
	6.8 Immigrants and emigrants by sex, marital status andcitizenship 1982
	6.9 Immigrants and emigrants by sex, age and by country ofout-migration and in-migration 1982
	6.10 Immigrants and emigrants by sex, age and citizenship1982
	6.11 Immigrants and emigrants by country and citizenship1982
	6.12 Immigrants and emigrants by citizenship and by allcountries 1982
	6.13 Immigrants and emigrants by country 1973-1982
	6.14 Immigrants and emigrants by sex and marital status 1851-1982
	6.15 Immigrants and emigrants by continent of out-migrationand in-migration 1973-1982
	6.16 Immigrants and emigrants by citizenship and year ofimmigration 1973-1982
	6.17 Re-migration by year of immigration 1968-1982Absolute and relative distribution
	6.18 Re-migration by sex and age per thousand of each cohortof immigrants 1968-1982
	6.19 Re-migration 1973-1982 by duration of stay in the countryand citizenship, relative distribution
	6.20 Re-migration by Swedish and Finnish citizens, relativedistribution 1973-1982
	6.21 Re-migration by year of emigration 1968-1982. Absoluteand relative distribution
	6.22 Persons transferred from and to the »residence unknown«register by sex and citizenship 1973-1982

	7 Changes of citizenship
	7.1 Aliens naturalized by sex, age and marital status 1982
	7.2 Changes of citizenship by earlier and present citizenshipand sex 1982
	7.3 Aliens naturalized by sex, marital status and previouscitizenship 1982
	7.4 Aliens naturalized by previous citizenship 1973-1982
	7.5 Aliens naturalized by sex, age and year of immigration perthousand of each cohort of immigrants 1968-1982
	7.6 Aliens naturalized by year of immigration and citizenshipat the time of immigration per thousand of each cohort ofimmigrants 1968-1982


	Appendices
	1 Registers used in production of vital statistics
	2 Coverage of H-regions and Countyblocks, Jan. 1,1982

	Explanation of symbols



