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Förord 

Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar här tredje delen av Befolkningsföränd
ringar 1990. Den innehåller uppgifter om födda, döda, civilståndsändringar, flytt
ningar och medborgarskapsbyten för hela riket samt ett antal tabeller avseende län, 
H-regioner och riksområden. I en tabell redovisas civilståndsändringar i de femtio 
största kommunerna. I Befolkningsförändringar (SOS) del 1 ges uppgifter för kom
muner och församlingar medan del 2 innehåller flyttningsstatistik för län, A-regioner 
och kommuner. 

Underlagsmaterialet till rapporten är meddelanden som kommer från folkbok
föringen. Under augusti 1980 infördes ett nytt datasystem inom folkbokföringen. 
Jämförbarheten med tidigare år påverkas dock inte av systemomläggningen. 

Fr o m 1980 innehåller denna rapport även textavsnitt om befolkningsutveck
lingen ur olika aspekter. Årets text behandlar den starka uppgången i födelsetalet. 

Publikationen har framställts av Ewa Eriksson och för textavsnittet svarar Åke 
Nilsson. Kerstin Eriksson har svarat för tabellarbetet. 

Statistiska centralbyrån november.1991 

STEN JOHANSSON 

Gunnar Olsson 
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Levande födda 1900 -1990 och legala aborter 1940 -1990 

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet föddes mellan 130 000 och 140 000 barn årligen. År 1909 var rekordåret med 
139 505 levande födda. Antalet födda minskade sedan år för år, med undantag åren 1920-1922, till i mitten av 1930-talet då antalet 
födda var 85 000. Tio år senare föddes 135 000.1 mitten av 1960-talet föddes 120 000. Efter låga födelsetal runt 1980 har födelsetalet 
åter passerat 120 000 år 1990. Sedan år 1975 har de legala aborterna varit något mer än 30 000 per år. 

Den starka uppgången i 
födelsetalet 
Sverige har tillsammans med de övriga skandinaviska länderna 
utmärkt sig som s k lågfruktsamhetsland under ett halvsekel. 
Födelsetalen i de skandinaviska länderna har legat på en lägre 
nivå än vad som varit normalt i Europa. Men år 1990 var det 
endast några få länder i Europa som Albanien, Irland, Rumänien 
och Sovjet där fruktsamheten var högre än i Sverige. Bilden har 
således ändrats radikalt. Medan Sverige noterade 2,1 i 
fruktsamhetstal år 1990 var motsvarande siffra för t ex Italien 1,3 
(år 1988). 

1 Familjeplanering ger variationer i antalet 
födda 
Antalet födda har varierat avsevärt under 1900-talet. Vid 
sekelskiftet föddes 135000-140 000 barn årligen. Dctmotsvarar 
ett fruktsamhetstal på 4 barn per kvinna. Från 1915 till 1930 
minskade barnafödandet med undantag av åren 1920 och 1921 

då det föddes 139 000 respl28 000 barn. Under lågkonjunktur
åren i början av 1930-talet var antalet födda så lågt som 85 000 
barn årligen vilket gav ett fruktsamhetstal på 1,6 barn per kvinna. 
Makarna Myrdals berömda bok "Kris i befolkningsfrågan" 
publicerades år 1934 vari pläderades för att samhället skulle ta 
större ansvar för barnens vård och försörjning. På så vis skulle 
fler skaffa sig barn. 

I mitten av 1940-talet föddes 135 000 barn årligen. Från 
1935 till 1945 gick födelsetalet upp med ca 55 procent. Många 
länder hade en födelsetopp omkring år 1950 medan toppen 
inträffade ca fem år tidigare i Sverige. De höga födelsetalen har 
sedan kallats för "baby boomen". Åren runt 1945 var 
fruktsamhetstalet 2,5. Sedan har födelsetalet fortsatt att variera. 
Det var lågt runt 1960,högtimittcnav 1960- talet, lågt runt 1980 
och åter högt i slutet av 1980-talet. 

Variationerna i födelsetalet beror i första hand på 
tidigareläggning eller senareläggning av första barnets födelse. 
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Fruktsamhetstal dvs födda per 1000 kvinnor i olika åldersklasser 
åren 1935-1990 

Babyboomen på 1940-talet berodde dels på att fruktsamheten ökade bland äldre kvinnor, dvs en återhämtning, dels på att frukt
samheten ökade bland yngre kvinnor, dvs en tidigarelåggning av barnafödandet. Fruktsamhetsuppgången i mitten av 1960-talei 
skedde blandyngre kvinnor vilket bör betraktas som en tidigarelåggning. Fruktsamhetsuppgången i slutet av 1980-talet har inträffai 
bland de äldre kvinnorna och får därför ses som en återhämtning. 

Tidsavståndet mellan första och andra barnet påverkar också 
variationerna i födelsetalet. Det låga födelsetalet på 1930-talet 
berodde således på att de unga kvinnorna sköt upp sitt 
barnafödande. Baby-boomen på 1940-talet kan förklaras av en 
återhämtning bland de äldre kvinnorna dvs de som inte fött barn 
på 1930-talet. Den stora uppgången berodde emellertid inte bara 
på återhämtningen utan också på att unga kvinnor ökade sitt 
barnafödande dvs en tidigareläggning. De unga kvinnorna 
påverkades av sina äldre medsystrar. Det var således två 
samverkande effekter som bidrog till de stora barnkullarna i 
mitten på 1940-talet. 

Det höga födelsetalet i mitten av 1960-talet förklaras av 
tidigarelåggning av barnafödandet. 

Av utvecklingen från 1930-talet to m 1970-talet kan man 
dra följande slutsatser: Minskar barnafödandet i unga åldrar kan 
det tolkas som en senareläggning. Det bör i så fall medföra att 
fruktsamhetstalet bör gå upp för de äldre kvinnorna i framtiden 

dvs 5-10 år senare. Ökar barnafödandet i unga åldrar bör del 
tolkas som en tidigareläggning. Efter ca 10 år kan man räkna med 
en nedgång. För de flesta fam iljer råder nämligen tvåbamsidealet. 
S tuderar man an talet barn som ol ika födelseårgångar kvinnor har 
fått finner man att kvinnor födda från sekelskiftet och fram till åi 
1950 i genomsnitt har fått två barn. 

Födelsetalet har varierat under de senaste 60 åren. I framtiden 
kommer vi troligen också att få leva med sådana variationer. 
Födelsetalets upp och nergång hänger samman med utvecklingen 
i samhället. Sambanden är mer eller mindre komplicerade. 

Den välutvecklade födelsekontrollen ger familjerna 
möjlighet att själva bestämma om de vill ha barn och när de vill 
ha barn. Sammanlagt är det kanske bara några år som en kvinna 
och hennes partner inte använder preventivmedel. 

När vi studerar födelsetalens utveckling under 1970- och 
1980-talet ska vi se att de slutsatser som man kan dra från tidigare 
decennier fortfarande gäller. 
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Fruktsamhetstal efter moderns ålder 1971,1983 och 1989 

Diagrammet ovan illustrerar på ett bra sätt senareläggningen av födelserna. Kurvorna för 1971 och 1989 har ungefär samma utseende 
med ett viktigt undantag. Kurvan för 1989 ligger två år upp i åldrarna. Under de mellanliggande åren gick fruktsamheten ner i de 
unga åldrarna redan i början av perioden. 1 åldrarna över 30 år kunde fruktsamheten ökaförst i slutet av perioden. I början av perioden 
hade flertalet kvinnor i åldrarna över 30 år redan fött sina barn. 

2 Exceptionell födelseuppgång i Sverige 
Den uppgång i antalet födda som observerats i Sverige är unik i 
hela Europa. På sex år, från 1984 till 1990, har antalet födda ökat 
med 33 procent. I några länder i Europa som Danmark och Norge 
noteras också uppgångar men betydligt svagare än den svenska. 

Uppgången under andra hälften av 80-talet måste ses mot 
bakgrunden att det föddes få barn under en tioårsperiod från 
1975 och framåt. Under tioårsperioden minskade fruktsamheten 
bland kvinnor i åldern 20-24 år. Fruktsamhetstalet var ungefär 
lika lågt som det var i början på 1930-talet dvs 1,6 barn per 
kvinna. 

3 Födda efter moderns ålder 
Redan omkring 1980 började barnafödandet öka bland kvinnor 
över 30 år. Några år senare vände också utvecklingen för 
kvinnorna i åldem 25-29 år. I detta åldcrsintcrvall har uppgången 
varit så kraftig som 25 procent från 1983 till 1990. Under de 
senaste åren av 1980-talet har fruktsamheten också börjat stiga 

bland de unga kvinnorna (20-24 år), dock från en mycket låg 
nivå. Sedan år 1985 råder det märkliga förhållandet att kvinnor 
i åldern 30-34 år föder fler barn än kvinnor i åldern 20-24 år. 

Diagrammet ovan illustrerar på ett enkelt sätt födelse-
nergången på 1970-talet och uppgången under 1980-talets senare 
del. Jämför man 1971 års linjer med 1989 års ser man att 
kurvorna är ungefär likadana men med ett viktigt undantag. 1989 
årskurvaliggertvåårupp i åldersskalan. En sådan senareläggning 
med två år kommer inte omedelbart. Tur är det. För i så fall skulle 
det inte födas några barn i Sverige under två år. I åldrarna under 
25 år ser man att kurvan vandrar mot högre ålder under 1970-
talct och början av 1980-talet. Men i åldrarna över 25 år kommer 
vandringen först under 1980-talets senare del. Det är ganska 
naturligt. Kvinnor som vari 30-34 årsåldern runt 1980hadesom 
regel fött sina barn tidigare enligt det då förhållandevis höga 
fruktsamhctstalct i unga åldrar. Det är först i m itten på 1980-talet 
som processen med senareläggning av barnafödandet verkat 
fullt ut. De kvinnor som nu har hunnit bli omkring 30 år och litet 
mer föder nu sina barn. 
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Fruktsamhet efter moderns ålder 1989 och 1990 

Uppgången av fruktsamheten från 1989 till 1990 har varit likformat fördelad över åldrarna. 

Medelåldern på barnaföderskorna har ökat med drygt två år från 
1970 till 1990. Eftersom förändringen varierar mellan olika 
födelseårgångar kvinnor (kohorter) förändras det årliga antalet 
födda kraftigt. Av den årliga statistiken över födda kan man tro 
att det ibland är populärt eller "inne" att ha barn och ibland 
motsatsen. Det svenska tvåbarnsidealet tycks emellertid stå fast. 
Det enda som varierar är när man vill ha barn. 

4 Födda barn efter ordningsnummer 
Av barnen som föds under ett år är drygt 40 procent det första 
barnet i familjen. Ungefär en tredjedel av barnen har redan en 
storebror eller storasyster. En sjättedel av barnen har två äldre 
syskon. Bara 6 - 7 procent av de nyfödda har mer än tre syskon. 

Statistik om barnets ordningsnummer finns fr o m 1974. 
Sjutton år kan vara en kort period som underlag för allmängiltiga 
slutsatser. Men under dessa år går det att se att antalet förstfödda 
varierar mer än totalantalet födda. När födelsetalet gått ner, har 
nergången varit mer markerad bland förstföderskor än bland 

omföderskor. När födelsetalet går upp ökar det kraftigare bland 
förstföderskor än bland omföderskor. 

5 Födelsetal efter ordningsnummer och moderns 
ålder 
Förstföderskomas medelålder har ökatmed näs tan 2år från 1974 
till 1987. Därefter har medelåldern legat på samma nivå. Undci 
slutet av 1970-talet minskade fruktsamheten kraftigt bland 
barnlösa kvinnor i åldern 20-29 år. Åren 1983-85 vände 
utvecklingen för kvinnor i åldrarna 20-34 år. Därefter hai 
fruktsamheten bland barnlösa kvinnor stigit konstant. Barnlösa 
äldre kvinnor (30-34 år) har numera större benägenhet att föda 
barn än de yngre barnlösa kvinnorna (20-24 år). Detta märkliga 
förhållande har rått ända sedan 1980. 

Trendbrottet för fruktsamhetsutvecklingen bland barnlösa 
kvinnor inträffade 1983-85. För kvinnor med ett barn kom 
trendbrottet fem år tidigare nämligen åren 1978-79. Under drygl 
tio års tid har fruktsamheten stadigt ökat bland enbarnsmammoma. 
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Antal förstfödda barn per 1000 kvinnor utan barn 
åren 1974-1990 

Fruktsamheten minskade bland unga 
(under 30 år) barnlösa kvinnor till åren 
1982/83. Därefter har fruktsamheten 
ökat. För kvinnor i 30-årsåldern ökade 
fruktsamheten redan i slutet av 1970-
talet. 

Barnlösa kvinnor per 1000 kvinnor 
åren 1970-1990 

Del låga barnafödandet från 1975 till 
1985 medförde att andelen barnlösa 
kvinnor har ökat avsevärt. Av kvinnor i 
åldern 25-29 år hade år 1970 var tredje 
kvinna inget barn. Tjugo år senare hade 
varannan kvinna i samma ålder inget 
barn. Den hö ga fruktsamheten i slutet av 
1980-talet har medfört att andelen 
kvinnor utan barn har varit densamma 
de sista åren på 1980-talet. 
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Uppgången bör tolkas dels som en större benägenhet att föda 
ytterligare ett barn dels som att minska tidsavståndet mellan 
barnen. Medelåldern för kvinnor som föder sitt andra barn har 
ökat mindre än för förstföderskor, nämligen 1,6 år jämfört med 
1,8 år för förstföderskor. 

Ett tydligt trendbrott kan också observeras bland 
tvåbarnsmammorna. Det inträffade redan 1977-79. Benägenheten 
att föda ett tredje barn har fördubblats sedan åren 1976-77 till år 
1990. Den kraftiga uppgången bör i första hand tolkas som en 
större benägenhet att föda tre barn. 

6 Barnfamiljernas storlek 
Barnfamiljerna har blivit betydligt färre sedan mitten av 1970-
talet. Den kraftiga uppgången i barnafödandet under senare 
delen av 1980-talet har bromsat utvecklingen men inte vänt den. 
Numera är varannan kvinna i åldern 25-29 år barnlös jämfört 
med endast var tredje år 1975. Även bland kvinnor i åldern 30-
34 år har andelen barnlösa ökat kraftigt. 

Familjer med avslutat barnafödande har ungefär följande 
sammansättning. En fjärdedel harett barn, två fjärdedelar har två 
barn och en fjärdedel av barnfamiljerna har tre eller flera barn. 
Under senare delen av 1980- talet har trebarnsfamiljerna åter 
bl ivit lika vanliga som de var i början på 1970-talet. Familjer med 
fyra barn eller fler är emellertid betydligt färre än de var år 1970. 

7 Legala aborter 
Samtidigt som födelsetalet har stigit har också antalet legala 
aborter ökat. År 1990 var antalet legala aborter 37 500. En vanlig 
uppfattning är att då födelsetalet ökar medför det automatiskt att 
de legala aborterna minskar och vice versa. Men det finns inget 
fog för uppfattningen att det råder ett omvänt samband mellan 
förändringar i födelsetalet och förändringar i aborttalet. Det 
lägsta an talet legala abortersom noterats sedan 1975, då nuvarande 
abortlag2 infördes var åren 1984 och 1985. Båda åren var antalet 
legala aborter 30 800. De åren föddes 94 000 resp 99 000 barn. 
Oavsett födelsetalet är högt eller lågt tycks det vara så att var 
fjärde graviditet slutar som en legal abort. Beräknar man en 
abortkvot3 med samma metod som det summerade 
fruktsamhetstalet finner man att antalet legala aborter varierat 
mellan 0,53 till 0,65 per kvinna under 1980-talet. 

Abortfrekvensen är numera störst i åldrarna 20-24 år. Även 
i åldrarna 25-29 årär abortfrekvensen större än bland tonåringarna. 
Men i mitten på 1970-talet var aborter vanligast bland tonåringar 
(15-19 år). 

Kvinnor med ett barn har högre abortfrekvens än kvinnor 
utan barn. Abortfrekvensen ökar med barnantalet, således har 
tvåbarnskvinnorna högre abortfrekvens än enbamskvinnorna 

Födda efter ordningsnummer i tusental 1974 
-1990 

och trebarnskvinnorna högre än tvåbarnskvinnorna. De högsta 
abortfrekvenserna har unga kvinnor (20-24 år) med två eller tre 
barn. 

Trots att fruktsamheten har ökat mycket kraftigt bland 
kvinnor med ett barn under hela 1980-talet har också 
abortfrekvensen ökat sedan 1985 bland enbamskvinnorna. 
Motsvarande utveckling gäller för tvåbarnskvinnorna. 



16 

Antal födda barn med ordningsnummer två 
per 1000 kvinnor med ett barn åren 1974-1990 

Kvinnor med ett barn ökade sin 
fruktsamhet redan i slutet av 1970-talet. 
Uppgången förklaras dels av ett kortare 
tidsavstånd mellan första och andra 
barnet dels av att färre kvinnor nöjer sig 
att föda ett föda ett barn. 

Kvinnor med ett barn per 1000 kvinnor 
åren 1970-1990 

Det råder en utbredd uppfattning att det 
har blivit vanligare att bara ha ett barn. 
Ett visst belägg finns också för påståendet 
eftersom enbarnsfamiljerna ökade i 
början på 1980-talet bland kvinnor i 
åldern 30-39 år. Men som helhet gäller 
att enbarnsfamiljerna har minskat. 
Nergången beror både på lågt barna
födande och på att många kvinnor med 
ett barn snabbt föder ytterligare ett barn. 
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8 Orsakerna till variationerna 
Trots att vårt samhälle är väldokumenterat vet vi litet om så 
närliggande fenomen som variationerna i barnafödandet. Det är 
därför fritt fram för spekulationer. 

Föräldraförsäkringen har förbättrats i fleraavseenden. Antal 
dagar som föräldraförsäkring utgår har ökat från 180 till 450 
dagar. Får man barnen tätt, högst 30 månader mellan barnen, 
erhåller modern lika stor föräldrapenning som efter föregående 
barn. Denna regel är viktig för kvinnor som övergår från heltid 
till deltid eller slutar att förvärvsarbeta i samband med första 
barnets födelse. Föräldraförsäkringen blir således en viktig 
inkomstkälla. Eftersom föräldraförsäkringen är beroende av 
inkomsten är det naturligtvis viktigt att kvinnan har god inkomst 
före första barnets födelse. En god inkom st får man först när man 
är etablerad på arbetsmarknaden. 

Den ökade medelåldern på förstföderskor kan därför ses 
som naturlig med denna bakgrund. Det är inte heller särskilt 
märkligt att tidsavståndet mellan första och andra barnet har 
minskat. 

Ju yngre födelseårgången är desto större andel av varje 
årgång har genomgått gymnasie- eller högskoleutbildning. Av 
kvinnor födda omkring 1940 har ca 50 procent 
gymnasiekompetens eller högre kompetens. För kvinnor födda 
tio år senare är andelen 70 procent och kvinnor födda i slutet av 
1980-talet är uppe i 80 procent. Utbildning och rollen som 
småbarnsförälder är svår att kombinera. I synnerhet gäller detta 
vid studier i ungdomsgymnasiet. Det är därför inte så överraskande 
att tonårsmödrarna har minskat i antal. 

Fler och fler förblir barnlösa beroende på att andelen 
ensamstående ökar i samhället. 

Numera är både familjebildningen och familjeupplösningen 
intensiv. En stor andel av samboförhållandema upplöses redan 
inom något år. Trots att separationsfrekvensen är större bland 
samboförhållanden än bland äktenskapen ökar 
samboförhållandema medan äktenskapen minskar. Ökningen 
av samboförhållanden är av naturliga skäl koncentrerade till de 
unga åldrarna. Fruktsamheten bland sambor som är yngre än 30 
år är betydligt lägre än bland gifta i motsvarande åldrar. 
Senareläggningen av barnafödandet kan kopplas till att 
samboförhållandema har ökat. 

9 Källmaterial och kvalitet 
Underlag till detta avsnitt utgörs av publicerad statistik. 

Statistik över födda fördelade efter ordningsnummer finns 
sedan 1974. Kvalitén på uppgifterna är hög. Källa: 
Befolkningsförändringar del 3 resp år 

Statistiken över kvinnor fördelade efter ålder och antalet 

Kvinnor efter ålder och antalet barn 1970 - 1990. 
Procentuell fördelning. 

barn finns för år 1970 och årligen sedan 31 december 1973. 
Källa: Folk- och Bostadsräkningen 1970 del 9 och Folkmängd 
del 3 åren 1973-1990. Uppgifterna avser antalet hemmavarande 
barn under 18 år. I åldrarna under 18 år är materialet av god 
kvalitet. Tre kategorier kvinnor blir emellertid fclklassificcradc 
med avseende på antalet barn. Den första gruppen är kvinnor 
som har ett eller flera barn som avlidit. Den andra gruppen äi 
kvinnor som inte har vårdnaden om sina barn. Den tredje 
gruppen är kvinnor som bor tillsammans med barn, adoptivbarn 
eller fosterbarn, som de inte är biologiska föräldrar till. 

I de två första fallen medför felen att kvinnomaklassificcras 
med för lågt antal barn medan det tredje fallet ger för högt antal 
barn. 

Sammanlagt klassificeras 3 procent av kvinnorna fel 
beroende på de angivna orsakerna. I början av 1970-ta!ct vai 
felet något under 3 procent. I slutet av 1980- talet var felet drygi 
3 procent. Felet stör därför inte jämförelserna över tiden. 

För kvinnor över 34 år är kvaliteten på statistiken sämre. 
Med stigande ålder ökar andelen kvinnor som har ett eller flera 
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Antal födda barn med ordningsnummer tre per 
1000 kvinnor med två barn åren 1974 -1990 

Kvinnor med två barn har ökat sin 
fruktsamhet sedan 1978. Ökningen har 
varit mycket kraftig, i det närmaste en 
fördubbling. 

Kvinnor med två barn per 1000 kvinnor 
åren 1970-1990 

Tvåbarnsfamiljerna minskar dels 
beroende på att detföttsfå barn under 
åren 1975 - 7985 dels på att fler 
tvåbarnsmödrarföder ett tredje barn. 
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barn som fyllt 18 år. Trots att det är diskutabelt att ha med 
åldersgruppen 35-39 år i analysen har den ändå tagits med. 
Omkring lOprocentavde nyfödda haren mamma som äri åldern 
35-39 år. I åldrarna över 39 år är bristerna i materialet så stora att 
det inte är meningsfullt att ta med dessa åldrar i analysen. Av de 
nyfödda har endast ett par procent mammor som är 40 år eller 
äldre. 

Statistik över aborter fördelade efter kvinnans ålder är 
hämtad från socialstyrelsens statistik som finns publicerad i 
Statistiska Meddelanden serie HS. 

Abortstatistiken redovisar bl a aborter efter antalet tidigare 
förlossningar. Vid beräkning av abortfrekvenser (fördelade efter 
kvinnans ålder och antalet barn) har antalet aborter fördelade 
efter kvinnans ålder och tidigare antal förlossningar relaterats 
till totala antalet kvinnor fördelade efter kvinnans ålder och 
antalet barn. 

I en del fall redovisar abortstatistiken antalet tidigare 
förlossningar som okänt. Enligt socialstyrelsen (SoS) kan okänt 

antal tidigare förlossningar betraktas som att antalet tidigare 
förlossningar är lika med 0. Vid rapportering av aborter till 
socialstyrelsen låter man rutan vara blank istället för att skriva 0. 

Vid beräkning av aborlfrekvenser har det okända antalci 
förlossninga förts till klassen 0 udigare förlossningar. 

1 Med fruktsamhetstalet menas det summerade fruktsamhctstalei 
dvs det antal barn som en kvinna får under sin reproduktionsperiod 
enligt aktuell (årets) fruktsamhet. Ingen hänsyn har tagits till dödlighel 
i åldrarna tom 49 års ålder. 
2 Abortlagen medger rätt till fri abort tom 18 graviditelsveckan. 
3 Med den samlade legala abortkvoten avses det antal legala abortci 
som 1000 kvinnor genomgår under hela sin reproduktionsperiod undei 
förutsättning att kalenderårets legala abortfrekvens gäller och att ingen 
av kvinnorna dör före 50 års ålder. 

Kvinnor med tre barn per 1000 kvinnor 
åren 1970-1990 

Fram till mitten av 1980-talet minskade 
trebarnsfamiljerna men har sedan ökat 
bland kvinnor 30 till 39 år. 
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Aborter per 1000 barnlösa kvinnor 
åren 1975-1990 

De legala aborterna har också ökat 
under slutet av 1980-talet. Tonårs
aborterna gick ner kraftigt från 1975 till 
1985 och har nästan under hela 1980-
talet legat under abortfrekvensen bland 
barnlösa kvinnor i åldern 25-29 år. 

Aborter per 1000 kvinnor med ett barn 
åren 1975-1990 

Kvinnor med ett barn har högre abort
frekvens än kvinnor utan barn. Högst 
abortfrekvens har de unga kvinnorna. 
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Definitioner, framställningssätt och kvalitet 

Denna rapport belyser befolkningens förändringar år 1990. 
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 i 
de 50 största kommunerna. 

1 Primärmaterial 
SCBs register över totalbefolkningen (RTB) erhåller vecko
vis ändringsmeddelanden i form av magnetband från läns
skattemyndigheterna. Magnetbanden framställs i samband 
med uppdateringar av länsskattemyndigheternas register. 
Utgångsmaterial för uppdateringarna är de av pastorsämbete 
(i Stockholm och Göteborg lokal skattemyndighet) till läns
skattemyndigheten aviserade förändringar om t ex födelse, 
flyttning, dödsfall, civilståndsändring. De ändringsmedde
landen som avser födelse, dödsfall, civilståndsändringar, med
borgarskapsbyten, inrikes flyttningar, immigration och emi
gration utgör primärmaterial till denna rapport. Uppgifterna 
avser den kyrkobokförda befolkningen. Statistiken över be
folkningsförändringarna bygger således på folkbokförings
material och måste acceptera dess begrepp och definitioner. 
Underlaget för Befolkningsförändringar (SOS), del 1 och 2 
bygger på samma primärmaterial. 

Aviseringar om dödfödda barn sker direkt från pastors
ämbetet 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 3.25, om 
legala aborter, bygger på uppgifter publicerade av social
styrelsen. 

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. 
Befolkningsstatistiken grundas helt på folkbokföringens 
regler. Enligt folkbokföringsförordningen är i princip en 
person bosatt på den fastighet där han regelmässigt vistas. 
Om tveksamhet råder vid bedömningen av var en person är 
bosatt skall stor hänsyn tas till var personen har sin tjänst
göring 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. / Personer som är kyrkobokförda men ej boende i landet 
Personer som är anställda utomlands i statens tjänst, huvud
sakligen UD- och SIDA-anställda, kyrkobokförs i Sverige. 
Detta gäller även familjemedlemmar och svensk betjäning. 
Personerna fortsätter att vara kyrkobokförda i den försam
ling, 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 är avsedd att vara mindre än ett år. I de fall det vid 
utflyttningen är oklart om vistelsen utomlands kommer att 
vara mer eller mindre än ett år, kan man vara kyrkobokförd i 
Sverige upp till ett år efter utflyttningen. Man blir då kyrko
bokförd under rubriken "på församlingen skrivna" eller på 
en fastighet där man fortfarande disponerar bostad. 

2.2 Personer boende i landet men ej kyrkobokförda 
Personer som vid inflyttningen till Sverige har för avsikt att 
vistas här kortare tid än ett år kyrkobokförs ej. Utomnordis-
ka medborgare måste ha uppehållstillstånd för att bli kyrko
bokförda. Normalt tar det cirka sex månader att få ev till
stånd, se punkt 15.3. Utländska medborgare som tillhör 
främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller 
dess betjäning kyrkobokförs inte. 

Inga av ovanstående kategorier ingår i folkmängdsstati
stiken. 

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. 
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Den s k familjeregeln innebär att om en person pga sina 
arbetsförhållanden 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 
sa skall man vara kyrkobokförd där man har sitt egentliga 
hemvist. 

Studerande kan vara kyrkobokförda antingen på hem
orten eller pa studieorten beroende bl a på studietidens 
längd, egen ålder, civilstånd m m. Det harblivit allt vanligare 
alt man kvrkobokförs på studieorten. 
- Regeln om ej regelmässig vila pa viss fastighet tillämpas 
för bl a handelsresanden, resemontörer och sjömän. Dessa 
kvrkobokförs 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 anstaltsvärd i någon form. Intagna på ålderdomshem kan 
vara kyrkobokförda antingen i hemförsamlingen på den 
gamla hemfastigheten eller under rubriken "pä församlingen 
skrivna" eller i alderdomshemsförsamlingen. Intagning pä 
anstalter lör sjuk- eller kriminalvård skall inte medföra änd
ring av kyrkobokföringen. 

3 Definitioner och begrepp 
Som redan framhållits bygger de definitioner som används 
i statistiken (iver befolkningsförändringar pa folkbokföring
ens regler. I samband med omläggningen av folkbokföringen 
hösten 19d7 och befolkningsstatistiken ar 1968 företogs vissa 
definitionsändringar. Dessa framgår av 1%8 års rapport. 
I 1974 ars rapport redogörs för en ändring av begreppet 
barnets 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 
samma utsträckning som tidigare för födda inom resp utom 
äktenskapet. 

3. I Aldcrshc^reppet 
I tabellredovisningen används ofta en tabulering efter variabeln 
ålder som inte är ett entydigt begrepp. Med ålder kan dels 
avses uppnådd ålder vid arets slut dvs i princip en redovisning 
efter födelseår (fall A), dels uppnådd ålder dä en viss händel
se inträffat dvs exakt alder (fall B). Skillnaden kan illustreras 
med ett Fexis' 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 
antingen 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, 
döda och civilståndsändringar (3, 4 och 5) sker redovisning 
efter båda åldersbegreppen. I de fall som i tabellhuvudet 
anges ålder avses åldern då händelsen inträffat (fall B). 
Någon direkt redovisning efter ålder vid årets slut (fall A) fö
rekommer inte utan i stället sker redovisningen efter födelse
år 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 
någonstans, den församling där nedkomsten skedde. 

Med levande fött barn avses nyfödd som efter födelsen 
andats eller visat andra tecken på liv såsom hjärtslag, pulsa-
tioner i navelsträngen eller tydliga, spontana rörelser av 
skelettmuskulaturen. Med dödfött barn avses nyfödd som 
avlidit efter 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 
senare. Ordningsnumret avsåg makarnas samtliga gemen
samma 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. 

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. 
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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 3.6 redovisas födda efter ordningsnummer i 
kombination med föräldrarnas vigselar. Här avses ordnings
nummer enligt modern oavsett om något barn är fött före 
vigseln. 

3.3 Döda 
Dödsfall redovisas i den församling, där den döde var 
upptagen 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 
redovisas uppgifter enbart om döda som vid dödsfallet var 
upptagna i församlingsboken. 

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

Nyblivna gifta redovisas efter fyra olika begrepp, nämligen: 
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 
utlandet, 

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

d Ingångna äktenskap där åtminstone en av makarna är 
skriven 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 aviseringar 
innehåller 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 
makarna 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 
medan i flyttningsavin civilståndet anges med frånskild. 

Det bör observeras att lagstiftningen ändrades beträffande 
äktenskapsskillnader den 1 januari 1974. I korthet innebär 
förändringarna att hemskillnadsaret har ersatts med en be
tänketid pä sex månader. Har makarna inga barn under 16 är 
och bada är överens om skilsmässan behövs ingen betänke
tid. 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 pä 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 änkc- 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 
områdesgränser. I denna rapport redovisas flyttningar inom 
församlingar endast i tabell 6.4. 

Flyttningstidpunkten definieras som den vecka flyttningen 
registrerades vid länsskattemyndighetens datakontor. För in
rikes flyttning över länsgräns registreras flyttning både vid ut-
och inflyttningslänets datakontor. Med flyttningstidpunkten i 
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detta 1'all avses registreringsvecka vid utflyttningslänets data
kontor. 

linligt folkbokföringens regler skall flyttning anmälas till 
pastorsämbetet (i Stockholm och Göteborg lokala skatte
myndigheten) inom tva veckor efter flyttningen. Registre
ringen av flyttning sker i allmänhet nägon vecka efter anmälan 
om flyttning ägt rum. Det bör emellertid observeras att i ett 
stort antal fall har den faktiska flyttningen ägt rum längt 
tidigare än tidpunkten för registreringen. 

För att bli registrerad som immigrant skall den avsedda 
vistelsen i riket avse minst ett är enligt tillämpad praxis vid 
folkbokföringen. För flyttningar inom Norden gäller dessutom, 
sedan den I oktober 1969 att internordiskt flyttningsbevis 
skall förekomma. För att bli registrerad som invandrare i 
Sverige måste i sådana fall ett flytlningsbevis förevisas frän 
utflyttningslandet. Därefter underrättas folkbokföringsmyn
digheten i utflyttningslandet om att personen blivit registre
rad som invandrare, varefter personen avförs som utvandra
re i utflyttningslandet. Motsvarande gäller vid utvandring 
frän Sverige till de nordiska länderna. För att utomnordiska 
medborgare skall registreras som immigranter fordras dess
utom uppehållstillstånd beviljat av invandrarverket. Undan
lag Iran denna regel gäller lör ogift utländskt barn under 16 
ar. vilket är befriat Iran att ha uppehållstillstånd, såvida värd-
nadshavaren är svensk medborgare eller utländsk medborga
re med uppehålls- eller bosättningstillstand. För att bli regist
rerad som emigrant skall man ha för avsikt att bosätta sig sta
digvarande i utlandet. 

3.S Överföring frän och ull obefinlligregislrei 
T o m 1967 överfördes alla personer som saknat känt hemvist 
vid lva påföljande mantalsskrivningar till bok (iver 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 tva 
mantalsskrivningar i följd är stadigvarande bosatt i utlandet, 
skall avregislreras som emigrant. Till obefintligregistret 
överfors således fr o m 1968 personer som vid tva mantals
skrivningar i följd saknar känt hemvist och upplysning saknas 
om alt personen utvandrat. Da det internordiska flyttnings-
beviset trädde i kraft den I oktober 1969 förekom det att en 
del personer var registrerade t ex bade i Sverige och Finland. 
Om en person som var registrerad i bada länderna flyttade, 
t ex Iran Sverige till Finland, behövde personen inte anmäla 
inflyttning i Finland. Han var redan registrerad i Finland. 
Detta medförde att det var svart att avregistrera personen 
som emigrant i de svenska registren. Utvägen blev att över
föra personen till obefintligregistret. 

Överföring från obefintligregistret avser i de flesta fall 
personer som flyttat tillbaka till Sverige men vid den tidigare 
utflyttningen från landet inte anmälde denna och därför blev 
överförda till obefintligregistrct. 

3.9 Medborgarskapsbyten 

Under åren 1968-1973 redovisades i denna rapport dubbla 
uppgifter om naturaliseringar. Dels redovisades de av statens 
invandrarverk (SIV) och länsskattemyndigheterna under året 
fattade besluten om erhållande av svenskt medborgarskap, dels 
redovisades antalet ändringar under ett visst år av medborgar
skapskoden i länsskattemyndigheternas personregister. Från 
1974 redovisas 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 länsskattemyndigheternas person
register. 

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

Den uppdatering som utförs på länsskattemyndigheterna 
vecka 04 året efter redovisningsåret inväntas. RTB vid års
skiftet uppdateras sedan endast med sådana aviseringar som 
avser redovisningsåret 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 
rapporterats 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 händelsctidpunkt. 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
tet och överföringar från och till obefintligregistret. För 
beräkningen av födelseöverskottet har de definitiva siffrorna 
på antalet födda och döda från denna rapport använts. I dessa 
siffror ingår händelser från 1990 som rapporterats senast 
vecka 13 år 1991. 1 rapporterna Folkmängd 31 dec 1990 del 



25 

1-2 och Befolkningsförändringar 1990 del 1 definierades 
folkökningen som skillnaden mellan folkmängden vid årets 
början och slut. 

4 Tabellerna 
Som kommentar till tabellerna över civilståndsändringar bör 
nämnas att i de fall tabellerna endast redovisar antalet 
ingångna eller upplösta äktenskap, avser uppgifterna nybliv
na 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 undersamma 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 
bestämmelser som ger de män som skall inskrivas större val
frihet beträffande inskrivningsålder har fr o m 1966 antalet i 
tabellerna medtagna personer minskat. 

5 Livslängdstabeller 
Vid framställning av livslängdstabellerna har följande formel 
använts vid beräkning av de observerade dödsriskerna: 

Där Dx är döda x-åringar, Mx är risktiden i åldern x år och 
dx är det antal döda x-åringar vilka under kalenderåret 
(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 de i livslängdstabellerna 

använda dödsriskerna beräknats genom utjämning av obser
verade risker. T o m år 1986 baserades denna utjämning på 

Wittsteins formel. Eftersom metoden visade sig överskatta 
dödsriskerna i de högsta åldrarna har en ny utjämningsmetod 
utarbetats. 

Det nya utjämningsförfarandet användes för första gången 
i 1987 års tabeller. Dödsriskerna i åldrar över 95 år är därför 
väsentligt lägre än tidigare. Därmed har också kvarlevande-
tal och återstående medellivslängder höjts för de allra äldsta. 
(Jämförelser mellan de olika metoderna redovisas i Befolk
ningsförändringar del 3 åren 1987, 1988,1989.) 

6 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 skeren 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 befolknings
underlaget mycket litet. Någon kartering är därför inte 
meningsfull i detta område. För att markera att ingen karte
ring har gjorts har det område skrafferats där sökradien över
stiger 80 km för att nå minst 10 000 personer (på den svenska 
sidan). Denna karteringsmetod är utförligt beskriven i Fo!k-
och bostadsräkningen 1975 Del 10 Grafisk redovisning sidor
na 16-22 och 25-32. 

Diagram 2 visar åldersfördelningen i hela riket den 31 
december 1990 samt den åldersfördelning som 1990 års livs
längdstabeller ger om dessa appliceras på hela rikets befolk
ning. En del korrigeringar av livslängdstabellernas innehåll 
har gjorts. Redovisningen i livslängdstabellerna efter exakt 
ålder har transformerats om så att för varje kohort anges folk-
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mängden vid mitten av varje åldersår. Vidare har antalet män 
i varje kohort räknats upp med 1,06 för att motsvara könsre
lationen bland nyfödda. 

7 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 
Befolkningsförändringar (SOS) del 1 överensstämmer ej 
med det antal som redovisas i Befolkningsförändringar 
(SOS) del 3. Idel 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 32 fler än i del 1 och motsvarande tal för 
antalet avlidna är 68 fler. En utförlig redovisning av flyttning
ar 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. 

1 Statistiska Meddelanden (SM) publicerades kvartalsvisa 
folkmängdsuppgifter t o m 1982. Fr o m 1983 kan mot
svarande uppgifter erhållas från SCB, bl a genom abonnemang 
pä tabeller ur statistikpaket AVIPAK. Statistiken i AVIPAK 
belyser de fortlöpande befolkningsförändringarna i bl a 
församlingar, kommuner och län. Kommuner, länsstyrelser 
och landsting erhåller utförlig befolkningsstatistik i form av 
AVIFAK-tabclIer. AVIPAK presenteras i en bilaga till 
Befolkningsförändringar 1982 (SOS) del 2. 

Socialstyrelsen framställer statistik över nyfödda baserad 
pä 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 av
lidit de första 24 timmarna, medan SCB redovisar de som av
lidit samma dag som födelsedagen, som avlidna under första 
levnadsdygnet. 

Avlidna under första levnadsveckan redovisar Social
styrelsen de som dött under de första 168 timmarna efter 
födseln medan SCB redovisar de som dött under de 6 första 
kalenderdygnen. Skillnaden inedtor att Socialstyrelsen redo
visar något 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 
tidigare till denna rapport än vad gäller för dödsorsaksstatis
tiken. 

8 Prioritet mellan händelser 
När SCB aviseras om mer än en händelse samtidigt är priori
tetsordningen i tidshänseende 1) civilståndsändring, 2) med
borgarskapsbyte, 3) flyttning. 

9 Regionala redovisningar 
De flesta tabeller i denna rapport avser enbart hela riket. 
Vissa tabeller redovisar dock uppgifter för län, storstads
områden, riksområden och H-regioner. Dessa tabeller är då 
det gäller födda 3.1 och 3.16, döda 4.1, civilståndsändringar 
5.1, flyttningar 6.2, 6.3 och 6.5. 

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

Omfattningen av riksområden och H-regioner finns i 
bilaga 2. Statistiken redovisas i samtliga fall enligt indelning
en 1 januari 1990. 

10 Register 
Statistiken över befolkningsförändringar är framtagen ur 
register som SCB har lagt upp. För varje år framställs nio 
olika register. Dessa innehåller individuppgifter om medbor
garskapsbyten, födda, döda, nyblivna gifta, nyblivna från
skilda, nyblivna änklingar och änkor, inrikes flyttningar samt 
immigranter och emigranter. Alla register innehåller geogra
fiska 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. 

11 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 
ålder och civilståndsändring osv. 

Vidare sker dublettgranskningar och beträffande avise-
ringar av dödsfall matchning mot inkomna dödsbevis. Denna 
matchning ger vanligen till resultat att omkring 20 avier sak-
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nar dödsbevis. I de fall som det fanns fler avier berodde detta 
på att de var felaktigt aviserade som döda, var dödfödda eller 
döda före det aktuella året. 

12 Bryttidpunkt 
I 1990 års statistik ingår uppgifter om födda och döda avise
rade t o m vecka 13 år 1991. För civilståndsändringar och 
medborgarskapsbyten har aviseringar tom vecka 17 år 1991 
medtagits i 1990 års statistik. Bryttidpunkten förändrades 
1980. Tidigare var bryttidpunkten vecka 16 för samtliga 
händelser, utom för flyttningar, där bryttidpunkten oföränd
rat 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. 

13 Händelser före 1990 
I enlighet med internationella rekommendationer publiceras 
i tabell A en sammanfattning över demografiska händelser 
som inträffat före 1990 men aviserats under 1990. 

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. 

Tabell A 
Aviserade födda, döda, nyblivna gifta, frånskilda, änkor och änklingar samt antal medborgar
skapsbyten under 1990 efter händelseår 
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Av tabell A framgår att en del aviseringar avseende födda 
kommer flera år efter födelsen. Dessa aviseringar avser i 
första hand barn till föräldrar som bor utomlands, men enligt 
vissa undantag i folkbokföringen i en del fall måste vara 
kyrkobokförda 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 
hela familjen och i vissa fall för svensk betjäning. 

14 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 den 31 december 1989 plus tillkom
na 1990 minus avgångna 1990 blir inte lika med folkmängden 
den 31 december 1990. Bristen kan uppdelas på ett antal 
komponenter: 

a) Statistiken över befolkningsförändringar 1990 innehåller 
alla aviseringar som behandlats på länsskattemyndigheterna 
t o m vecka 13 året efter redovisningsåret. Folkmängds
siffrorna tas fram några månader tidigare. I folkmängden 
den31 december 1989 och den31 december 199()ingåren-
dast aviseringar som behandlats senast vecka 04 år 1990 
resp 1991 på länsskattemyndigheterna. Skillnaden i täck
ningsgrad mellan folkmängdsuppgifterna och befolk
ningsförändringarna uppgår till 9 veckor. Komponent a 
lar följande utseende vid årsskiftena 1989/90 och 1990/91: 
Aviseringar vecka 05-13 år 1990 har medtagits i befolk
ningsförändringarna 1989 men inte påverkat folkmängds
siffrorna den 31 december 1989. Ett år senare finns mot
svarande förskjutning mellan befolkningsförändringarna 
1990 och folkmängden den 31 december 1990. Storleken 
av komponent a framgår av tabell B. 

b) Aviseringar under 1990 av händelser som inträffat före år 
1990 påverkar folkmängdssiffran den 31 december 1990. 
Dessa aviseringar kan givetvis inte medräknas i befolk
ningsförändringar för är 1990 men påverkar folkmängden 
i slutet av året. Som framgår av tabell A (se föregående sida) 
avser flertalet av dessa aviseringar civilståndsändringar. 

c) I det RTB som ligger till grund för folkmängdsframställ-
ningen vid varje årsskifte finns alltid ett antal poster med 
felaktiga regionala koder. Tvä 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 församlings

gränserna erhåller inte alltid alla personerna rätt läns-, 
kommun- och församlingskod. Dessa individer tas ej med 
i folkmängdssiffrorna. 

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 
avviker från folkmängdssiffror framtagna ur RTB. Ur analys
synpunkt torde det inte ha någon betydelse att det föreligger 
avvikelse mellan folkmängdssiffrorna och statistiken över 
befolkningsförändringar. 

Avvikelser mellan folkmängdsredovisningarna och befolk
ningsförändringar som förekommer 1990 framgår av tabellerna 
2.2 och 2.3. Tabell 2.2 redovisar inkonsistensen fördelad på 
län och tabell 2.3 fördelad på kön och civilstånd. Kolumnen 
folkmängd den 31 december 1989 plus tillkomna minus av
gångna minus folkmängd den 31 december 1990 anger vad 
folkmängdssiffrorna den 31 december 1990 bör korrigeras 
med - förutsatt att folkmängd den 31 december 1989 och be
folkningsförändringar 1990 är riktiga - för att erhålla konsis
tens mellan folkmängdsredovisningen och befolkningsför
ändringen. Differensen under 1990 uppgår till -11 individer. 

För att få en uppfattning om de olika komponenternas 
storlek har en ungefärlig beräkning gjorts som framgår av 
tabell B på omstående sida. 

Sambandet mellan folkmängdssiffrorna i början och slutet 
av året, de olika komponenterna i folkmängdssiffrorna och 
befolkningsförändringar under året redovisas i tabell B på 
omstående sida. 

15 Befolkningsstatistikens kvalitet 
15.1 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 felaktig
heter i kyrkobokföringen som ger upphov till fel i den 
regionala fördelningen, t ex flyttningar inom landet som inte 
anmälts till pastorsämbetena. 

Födelser och dödsfall ger upphov till mycket små problem 
med under- resp övertäckning beroende på de snabba rapport
eringsrutinerna. För de nyfödda uppgår undertäckningen till 
0,1 procent av 0-åringarna i folkmängdsstatistiken. Över
täckningen med anledning av ej rapporterade dödsfall är 
ännu något lägre i de olika åldersklasserna. 

Invandring ger upphov till undertäckning beroende på den 
relativt långa tiden mellan invandringen och registreringstid-
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Tabell B 
Sambandet mellan folkmängdssiffrorna den 31 december 1989 och den 31 december 1990, de olika komponen
terna och befolkningsförändringar 1990 

1) Denna folkmängdssiffra skall ej användas. 

punkten. Vid en studie 1977 framkom att tidsskillnaden i 
genomsnitt var 8 månader för icke nordiska medborgare. 
Den ökade utomnordiska invandringen under 1980-talet har 
medfört att handläggningstiden för beslut av uppehållstill
stånd har ökat. Därmed har också tidsskillnaden mellan in
resa och kyrkobokföring blivit större. Motsvarande uppgifter 
för nordiska invandrare saknas men tidsskillnaden är kortare 
eftersom nordbor kan bosätta sig i Sverige utan uppehållstill
stånd. 

Utvandrare förorsakar övertäckning eftersom utflyttning 
inte alltid anmäls. Övertäckningen uppgick till 0,1 procent av 
hela populationen enligt kontrollen i samband med folk- och 
bostadsräkningen 1985. Räknat på delpopulationen utländska 
medborgre var övertäckningen 1,0 procent för nordiska med
borgare och 2,8 procent för övriga medborgarskap tillsam
mans. 

I samband med massutsändningar av brev som skattsedlar, 
röstkort m m kontrolleras ibland adressuppgifterna på de 
försändelser som inte kommit fram. Avsikten är att kontrol
lera att flyttning anmäls i rätt tid och därmed att den registre
rade bosättningen - kyrkobokföring på viss ort och fastighet -
överensstämmer med den faktiska bosättningen. I samband 
med utsändningen av blanketter till folk- och bostadsräk

ningarna 1975, 1980 och 1985 genomfördes också sådana 
kontroller. En närmare redogörelse för resultatet av dessa 
kontroller finns bl a i Befolkningsförändringar del 3 1989 
(SOS). I FoB 90 har inte någon kontroll av folkbokföringen, 
liknande den tidigare, gjorts. 

15.2 Tidsavstånd mellan händelsetidpunkt och aviserings-
tidpunkt 

Under punkt 1 Primärmaterial redogörs för hur primärmate
rialet kommer till SCB. Aviseringarna kommer till SCB vecko
vis och den vecka materialet bearbetas på länsskattemyndig
heten brukar kallas bearbetningsvecka. För de händelser som 
födelser, dödsfall etc som innehåller uppgift om tidpunkt för 
händelsen har SCB undersökt tidsavståndet mellan aviserings-
tidpunkten och händelsetidpunkten. Av tablån nedan 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. Eftersom brytveckan för 
folkmängdsstatistiken är satt till vecka 04 året efter så inne
bär det att 10 procent av de födda sista veckan i december inte 
ingår osv. Totalt saknas ca 0,1 procent av samtliga födda ett 
visst år i folkmängdsstatistiken. 
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Procentuell fördelning av tidsavståndet mellan händel
setidpunkt och aviseringstidpunkt 1976 

1 primärmaterialet till flyttningsstatistiken saknas tidpunkten 
da personen flyttade. Som framgår av punkt 3.7 redovisas 
flyttningarna efter den tidpunkt då lånsskattemyndighetens 
personregister uppdateras med flyttningen. Det tar som regel 
2 till 3 veekor från det en person har flyttat till dess flyttningen 
registreras vid lånsskattemyndigheten. 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 l till 2 veckor före registre
ringen vid länsskattemyndighetens personregister. Uppgiften 
a\ser i detta fall endast flyttningar mellan församlingar. 

Procentuell fördelning av tidsavståndet mellan kyrko
bokföringstidpunkt och aviseringstidpunkt 1982 

Underlaget till uppgifterna i de tvä tabellerna ovan kommer 
Iran en undersökning som FOBALT-utredningen gjorde. 1 
samband med utredningsarbetet om »Nya metoder för 
folk- och bostadsräkningar« gjordes ett prov med ändrad 
flvltningsanmälan. Provet genomfördes i mars 1982 i fyra 
postområden, nämligen Johanneshov, Trollhättan, Öster
sund och Umeå. Provet beskrivs i FOBALTs detaljrapport 
pn siil IM-170. 

75.3 Tidsavståndet mellan inresa till Sverige och registrering 
av invandring 

Expertgruppen för invandringsforskning (E1FO) 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 tidsavståndet 
mellan inresan till Sverige och registrering hos länsskatte
myndigheten i genomsnitt är 39 veckor för vuxna och 24 veckor 
för barn (0-15 år). Denna uppgift gällerför 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 
beroende på att de flesta observationerna i fördelningen är 
koncentrerade till de låga värdena. 

15.4 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 1990. 
Som framgår av tabell A uppgår för sent inkomna aviseringar 
om nyblivna gifta till ett ej obetydligt antal. Om för ena 
maken vigsel har aviserats senast vecka 17 år 1990 och för den 
andra maken avisering inkommit vid senare tidpunkt, 
kommer redovisning i statistiken att ske som om endast den 
ena maken är kyrkoskriven i Sverige. 

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

15.5 Medborgarskapsh \ten 
Statistiken över medborgarskapsbyten lider av vissa brister. 
vilka åtminstone delvis beror pä brister i folkbokföringen. 

Erfarenhetsmässigt vet man att medborgarskapsuppgiften 
är av betydligt sämre kvalitet än t ex uppgifterna om ålder, 
kön och civilstand. När en felaktig uppgift om medborgar
skap lättas 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, 
complete 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 Registration is, with few exceptions, the clergy of the 
Evangelical-Lutheran Swedish Church, in this capacity 
acting as civil servants. 

There are also register on the county level. In each 
residence municipality of the 24 counties there is thus a regis
ter on magnetic tape, which is used for the preparation of 
taxation and election roils. 

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 Tax Authorities. The magnetic tapes are produced in 
connection with the changes of the County Tax Authorities 
registers by Parish Authorities. Information on changes given 
to the RTB concerning 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 Statistics Sweden 
(SCB) via County Tax Authorities concern the registered 
population. Statistics on vital events are thus based upon Na
tional Registration and must consequently accept its concep

tions and definitions. Announcements of still births are directed 
straight from the Parish Authorities to the SCB (Appendix 
3= flow-chart showing the way Statistics Sweden gets infor
mation on births, deaths, marriages, divorces, internal and 
external migration). The raw data of this report concerning 
tables 1.6 and 1.7 are made up by enrolement statistics pub
lished by the Enrolement Board of the Armed Forces. Table 
5.26 are made up by information on settled or confirmed 
divorces in Swedish courts. Table 3.25 concerning legal abor
tions are made up by reports published by the National Board 
of Health and Welfare. 

3 Definitions and concepts 
As already mentioned the definitions used in statistics of 
vital events are based upon the definitions of the National 
Registration. In connection with alterations of the 
National Registration 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 
Residence Unknown Register, or, if at the delivery not regis
tered 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. 

A live birth is every newborn who after the birth has breathed 
or showed any other evidence of life such as beating of the 
heart, pulsation of the umbilical cord or definite movement 
of voluntary muscles. The definition is valid irrespective of the 
duration of pregnancy and the maturity of the child. 

A stillbirth is a newborn who has died before or during the 
delivery and after the end of the 28th gestational week calcu
lated from the first day of the latest normal menstruation. 
If there is uncertainty of the gestational age the length of fetus 
is of importance at the assessment. If the length of fetus is at 
least 35 centimeters it will as a rule be counted as a child. 

Birth order for a live born child is determined by con
sidering all live births to the mother including the new-born 
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child. For still births arc 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 
mother (married or not married). There was a small diffe
rence between "legitimate births" and "births of married 
mother". 

J. 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. 

J.J 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 Newlv married women, the husband being registered in 
Sweden or abroad. This information corresponds to the 
definition 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. 

J.4 Newly divorced 
Concerning newly divorced the SCB receives information on 
both ex-spouses, as was the case of newly married, if 
being registered in Sweden. This information contains the 
registration number of the contracting partner. The Register 
of Divorces and Marriage Settlement of the SCB receives 
information 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 
Sweden 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 
parish, where they were registered at the divorce. Divorce 
(item e above) are recorded according to the place of residence 
of the male only. 

J.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 
recorded 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. 

J.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 Tax Authorities. 

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 
person 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 1 Novem
ber 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 
person 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 effect when migration goes from Sweden to the other 
Nordic countries. 
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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 residence permit for at least one year to be registered as 
immigrants. 

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 
Register concern persons returned to Sweden, but who never 
reported 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 are magnetic tapes taken from the 
RTB Week 04. During the first four weeks the RTB is 
brought up to date with births, deaths and changes of marital 
status, which took place before the end of the year. Informa
tion concerning events, which have taken place in the new 
year, have not been introduced into 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 and for the period 
of five years, the same formula has been used as previous 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 exposure time during the year (the five years) at the age of 

x to x + 1. D x stands for the number of deceased persons 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 
obtained by relating the number of children who have died 
before attained 1 year of age, and the number of live births. 

Above the age of 90 the risks of death have been smoothed. 
Until 1986 Wittstein's formula was used. The risks were over
estimated, however, and a new method has been developed 
(Martinelie, S (1987): A Generalized Perks Formula for Old-
Age Mortality, R & D Report, Statistics Sweden). The new 
method is used from 1987. From this year the risks of death 
above 95 are, therefore, lower than before. As a consequen
ce, the expected number of survivors and the number of years 
to live for the very old people have increased. But the change 
in the life expectancy for a new born is neglectable (just about 
0.02 year). 

5 Register 
Statistics of changes of population are taken from registers 
which the SCB has compiled. Each year 9 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, munici
pality, 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, 
connections 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 in 1980. 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 
concerning statistics on births and deaths and 17 weeks after 
the end of the year concerning statistics on changes of marital 
status 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 

befolkningsförändringar 
beroende pä 
beräkna 

bland 
bruttoreproduktionstal 
bada 

civilstånd 

dagar 

Danmark 
dansk 
de största kommunerna 

differens 
därav 
döda 
dödfödda 
dödföddkvot 
dödlighet 
dödsdag 
dödsrisker 
dödstal 

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 
summary of vital events 
owing to 
calculate 
among 

gross reproduction rate 

both 

marital status 

days 

Denmark 
Danish 
the biggest municipalities 
difference 
of which 
deaths 
stillbirths 
still birth ratio 
mortality 
day of death 
probabilities of death 
death rates 

not married 
not identified 
not entered in parish register 
not reported 
after, by 
after birthday 
emigrants 

en 
enligt giflermålsbalken 
ensamfödda 
ettårsklasser 
exklusive 

fader 
faktiskt 
femårsklasser 
Finland 
finsk 

fjärde 

flerbördskvot 

flickor 
flyttningar 
flytt ni ngsöverskott 

folkmängd 
Folk- och bostadsräkningen 
folkökning 

fortsättning 
fruktsamhet 
från 
frånskild 
född 
födda 
födelsedag 
födelsekvot 
födelseland 
födelseort 
födelsetal 
födelseår 
födelseöverskott 
Förbundsrepubliken Tyskland 

fördelning 
förekomma 
församling 
församlingsgräns 
första 
första gifte 
första gången 
första levnadsdygnet 
första levnadshalvåret 
första levnadsmånaden 
första levnadsveckan 
första levnadsåret 

one 
by marriage law 
single births 
one-year groups 
excluding 

father 
actual 
five-yeargroups 
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 
excess of births over deaths 
Federal republic of Germany 
distribution 
exist 
parish 
parish border 
first 
first marriage 
the first time 
first day of life 
first half yearof life 
first month of life 
first week of life 
first yearof life 
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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) 
kyrkobokförda 

detonorate 
previously divorced 
previously married 
previous marital status 
previous citizenship 
parents 
change 

common 
by 
married 
marriages 

H-region (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 
municipality 
municipality border 
still resident 
survivors 
quartile 
women 
entered into parish register 

kyrkobokföringslän 
kön 
könskvot 

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

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 

county of registration 
sex 
sex ratio 

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

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 
procent 
procentuell fördelning 
promille 
på 

redovisning 
register 
relativ fördelning 
reproduktionsperiod 
resp 
riksområde 
risktid 

samboende 
samlad abortkvot 

sammanlagt 
samma är 
sammantagna 
samtliga 
sannolika återstående livs

längden 
sedan 
skillnad 

spädbarnsdödlighet 
stad 
statslösa 
storstadsområde 
summa 
summerad fruktsamhet 
svensk 
sydamerikansk 

tidigare 
till 
tillkomna 
total 
tredje 
trillingar 
tvillingar 

under 
under förutsättning 
upplösta äktenskap 

per 
perinatal mortality 
personal identity numbei 
boys 
percent 
percentage distribution 
per thousand 
on 

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

cohabitation 
total abortion rate (the number of 

abortions performed on 1 000 
women during their reproduc
tion period) 

total 
same year 
total 
total 
probable lenght of life 

since 
difference 
infant mortality rates 
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 (UÄ) 
utomlands 
utomäktenskaplig 
utrikes 
utvandring 
utvandringskohort 
utvandringsår 

varaktighet 
vid 
vigselkohort 
vigselar 

vikt 
vistelsetid 

ålder 
åldersdifferentierade frukt

samhetstal 
åldersgrupper 
åldersfördelning 
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 

duration 
with 
marriage cohort 
year of marriage 

weight 
duration of stay 

age 
age-specific fertility rates 

age groups 
age distribution 
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 1990-12-31 
The whole population and aliens by sex, age and marital status on Dec. 31, 1990 
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Diagram 2 
Folkmängd i tusental i hela riket efter kön och ålder 1990-12-31 jämfört med köns-
och åldersfördelningen i 1990 års livslängdstabell 
Population per thousand by sex and age, Dec. 31, 1990 compared with the distribution of 
sex and age in the life tables 1990 
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Diagram 3 
Ogifta och gifta kvinnor samt förut gifta kvinnor per 1000 kvinnor 1965-1990 
Never married, married and formerly married women per 1000 women 1965-1990 
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Diagram 4 
Naturlig folkökning och flyttnings-
överskott länsvis 1990 
Natural increase of population and 
excess of migration by county 1990 
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Diagram 5 
Födelseöverskott i promille av 
medelfolkmängden 1990 
Natural increase of population per 
1000 of mean population 1990 
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Diagram 6 
Antal födda, döda, giftermål, skilsmässor, immigranter och emigranter 1940-1990 
Number of births, deaths, marriages, divorces, immigrants and emigrants 1940-1990 

FÖDDA OCH DÖDA 1940-1990 

IN- OCH UTVANDRARE 1940-1990 

GIFTERMÅL OCH SKILSMÄSSOR 1940-1990 
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Diagram 7 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och åldersdifferentierade abortfrekvenser 1970-1990 
Age-specific fertility rates and age-specific abortion rates 1970-1990 
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Diagram 8 
Levande födda efter moderns ålder vid årets slut, åldersdifferentierade fruktsamhets
tal 1990 samt fruktsamhet 1990 jämfört med 1980 
Live births by age of mother at the end of the year, age-specific fertility rates 1990 and 
fertility 1990 compared with 1980 

LEVANDE FÖDDA EFTER MODERNS ÅLDER 

FRUKTSAMHET EFTER MODERNS ÅLDER 

FRUKTSAMHETEN 1990 JÄMFÖRT MED 1980 



Diagram 45 

Diagram 9 
Antal döda och dödstal efter kön och ålder vid årets slut 1990 samt dödstal 1990 jämfört 
med 1980 
Number of deaths, and death rates by sex and age at the end of the year 1990 and death 
rates 1990 compared with 1980 

AVLIDNA EFTER KON OCH ÅLDER 

DÖDA PER 1000 MÄN DÖDA PER 1000 KVINNOR 

DÖDLIGHETEN 1990 JÄMFÖRD MED 1980 
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Diagram 10 
Nyblivna gifta kvinnor i första giftet efter ålder på 1000 ogifta och nyblivna gifta kvinnor i omgifte efter 
ålder på 1000 änkor och frånskilda 1965-1990 
Age-specific first marriage rates and remarriage rates of women 1965-1990 
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Diagram 11 
Nyblivna frånskilda kvinnor efter ålder på 1000 gifta kvinnor 1965-1990 
Age-specific divorce rates of women 1965-1990 
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Diagram 12 
Ackumulerat antal äktenskapsskillnader (i promille) efter antal år efter vigseln i vigselkohorterna 1956, 
1961, 1966, 1971, 1976, 1981 och 1986 
Number of divorces (per mille) in the marriage cohorts 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981 and 1986 by number of 
years since marriage 



Diagram 
Diagram 13 
Flyttningsöverskott på 1000 av 
medelfolkmängden 1990 
Excess of migration per 1000 of 
mean population 1990 
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Diagram 14 
Immigranter och emigranter efter ålder 1990 
Immigrants and emigrants by age 1990 

IMMIGRANTER 

EMIGRANTER 

NETTO 
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Diagram 15 
Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, ålder och civilstånd 1990 
Aliens naturalized by sex, age and marital status 1990 
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Diagram 16 
Immigranter och emigranter efter medborgarskap 1981-1990 
Immigrants and emigrants by citizenship 1981-1990 

SAMTLIGA IMMIGRANTER OCH EMIGRANTER 

FINSKA MEDBORGARE 

SVENSKA MEDBORGARE 
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DANSKA OCH NORSKA MEDBORGARE 

SYDAMERIKANSKA MEDBORGARE 

IRANSKA MEDBORGARE 

ÖVRIGA ASIATISKA MEDBORGARE 
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Diagram 17 
Andelen återutvandrare och naturaliserade under perioden 1968-1990 bland 1968 års invandrare efter 
medborgarskap vid invandringen 
Re-migration and aliens naturalized during the period 1968-1990 per thousand of each immigrants cohort by 
citizenship 1968 

MEDBORGARE FRÅN FINLAND MEDBORGARE FRÅN DANMARK 

MEDBORGARE FRÅN NORGE MEDBORGARE FRÅN ITALIEN 
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MEDBORGARE FRÅN JUGOSLAVIEN MEDBORGARE FRÅN FÖRB. REP. TYSKLAND 

MEDBORGARE FRÅN USA SAMTLIGA UTLÄNDSKA MEDBORGARE 



56 1 Befolkningens sammansättning 

Tabell 1.1 
Folkmängd efter kön och civilstånd vid slutet av 1981-1990 
Population by sex and marital status 1981-1990 

Tabell 1.2 
Folkmängd länsvis vid årets början och slut samt medelfolkmängd 1990 
Population by county at the beginning and at the end of the year and mean population 1990 

1) Samtliga folkmängdsuppgifter avser indelningen 1991-01-01. 
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Tabell 1.3 
Folkmängd efter ålder samt antal kvinnor mot 1000 män i olika åldrar vid slutet av 1950-1990 
Population by age and age-specified sex ratios 1950-1990 



58 1 Befolkningens sammansättning 

Tabell 1.4 
De olika åldersgruppernas relativa fördelning på civilstånd vid slutet av 1940-1990 
Relative distribution of marital status in different age groups 1940-1990 
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60 1 Befolkningens sammansättning 

Tabell 1.5 
Folkmängd vid årets slut samt medelfolkmängd efter kön, ålder och civilstånd 1990 
Population and mean population by sex, age and marital status 1990 
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Tabell 1.6 
Medellängd och medelvikt för mån vid inskrivning 1968-1990 1) 
Average stature and average weight of men at enlistment 1968-1990 

Anmärkning: Se kommentarer till tabellen i avsnittet definitioner, framställningssätt och Kvalitet, punkt 5. 
1) Siffrorna för aren 1983-1985 kan ej redovisas pä grund av att uppgifterna ej kunnat erhållas från Värnpliktsverket. 

Tabell 1.7 
Fördelning efter längd och vikt för män vid inskrivning 1979-1990 1) 
Distribution by stature and weight of men at enlistment 1979-1990 

Anmärkning: Se kommentarer till tabellen i avsnittet definitioner, framställningssätt och kvalitet, punkt 5. 
1) Siffrorna för åren 1983-1986 kan ej redovisas på grund av att uppgifterna ej kunnat erhållas från Värnpliktsverket. 



64 2 Översikt över befolkningsförändringar 

Tabell 2.1 
Befolkningsförändringar i sammandrag 1950-1990 
Summary of vital events 1950-1990 
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1) Dödfödda har räknats på 1 000 av antalet levande födda och dödfödda. Döda under första levnadsaret och döda under första levnadsdygnet 
år räknade på 1 000 av antalet levande födda. 
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Tabell 2.2 
Befolkningsförändringar länsvis 1990 
Population changes by county 1990 

1) Enligt indelningen 1.1 året därpå. 
2) Se avsnittet definitioner, framställningssätt och kvalitet, punkt 15, där bristen på konsistens mellan folkmängdsredovisningen och befolk
ningsförändringar utreds. 
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70 2 Översikt över befolkningsförändringar 

Tabell 2.3 
Befolkningsförändringar civilståndsvis 1990 
Population changes by marital status 1990 
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Tabell 2.4 
Folkökning länsvis 1986-1990 
Increase of population by county 1986-1990 

1) Här ingår naturlig folkökning (födda - döda), flyttningsöverskott och folkmängdsförändringar beroende pi ändringar av 
länsgränserna. 
2) Här ingår naturlig folkökning (födda - döda) och flyttningsöverskott men inte folkmängdsförändringar beroende på änd
ringar av länsgränserna. 



72 3 Födda 

Tabell 3.1 
Levande födda och dödfödda efter kön och moderns ålder länsvis m m 1990 
Live and still births by sex and age of mother by county etc 1990 
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Tabell 3.2 
Andel (procent) barn födda av ej gift moder länsvis m m 1981-1990 
Relative number (per cent) of children born by not married mothers by county etc 1981-1990 



74 3 Födda 

Tabell 3.3 
Levande födda och dödfödda efter börd, kön och moderns ålder 1990 
Live birth and still birth by sex and age of mother 1990 
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Tabell 3.4 
Levande födda och dödfödda efter barnets ordningsnummer och moderns födelseår 1990 
Live births and still births by birthorder of child and year of birth of mother 1990 
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Tabell 3.5 
Levande födda och dödfödda efter barnets ordningsnummer 1981-1990 
Live birth and still birth by birthorder of child 1981-1990 

Tabell 3.6 
Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter barnets ordningsnummer och föräldrarnas 
vigselår 1990 
Live births and still births in present marriage by birthorder of child year of parents marriage 1990 
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Tabell 3.7 
Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter föräldrarnas ålder 1990 
Live and still births of present marriage by age of parents 1990 

Tabell 3.8 
Barnets ordningsnummer bland både levande och dödfödda barn efter moderns ålder 1990 
Birthorder of child among both live birth and still births by year of birth of mother 1990 



78 3 Födda 

Tabell 3.9 
Levande födda och dödfödda efter barnets ordningsnummer, tidigare antal av modern dödfödda resp 
levande födda samt moderns ålder 1990 
Live births and still births by birthorder of child, number of earlier still births resp. live births and age of mother 1990 
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Tabell 3.10 
Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter moderns ålder och äktenskapets varaktighet 1990 
Live and still births of present marriage by age of mother and duration of marriage 1990 
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Tabell 3.11 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns födelseort (= födelselänet, övriga län eller utlandet) 
och kyrkobokföringslän 1990 
Age-specif ic fertility rates by place of birth of mother (= county of birth, other counties or abroad) and county of 
registration of mother 1990 
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Tabell 3.12 
Levande födda efter föräldrarnas medborgarskap och moderns civilstånd 1990 
Live births by citizenship of parents and marital status of mother 1990 
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Tabell 3.13 
Levande födda efter medborgarskap och födelseår 1981-1990 
Live births by citizenship and year of birth 1981-1990 
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Tabell 3.14 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns födelseland och medborgarskap 1990 
Age-specific fertility rates by country of birth of mother and citizenship of mother 1990 
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Tabell 3.15, se nästa uppslag 
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Tabell 3.15 
Levande födda etter moderns civilstånd, medborgarskap och ålder 1990 
Live births by marital status of mother, citizenship of mother and age of mother 1990 
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Tabell 3.16 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och bruttoreproduktionstal länsvis m m 1990 
Age-specific fertility rates and gross reproduction rates by county etc 1990 

1IBARN FÖDDA AV KVINNOR UNDER 20 AR PER 1 000 KVINNOR I ÅLDERN 15-19 ÅR. 
2 1BERAKNAT ANTAL BARN SOM 1 000 KVINNOR FÄR UNDER HELA SIN REPRODUKTIONSPERIOD ENLIGT AKTUELL FRUKTSAMHET OCH UNDER 
FÖRUTSÄTTNING ATT INGEN DÖDLIGHET FÖREKOMMER TILL OCH MED 49 ÄR. 
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Tabell 3.17 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och olika födelsekvoter 1951-1990 
Age-specific fertility rates and different kinds of birth rations 1951-1990 

1) T o m 1954 antal nedkomster och fr o m 1955 antal levande lödda barn, i båda fallen räknat på 1 000 kvinnor i motsvarande ålder. Differensen mellan 
antal nedkomster och antal levande födda barn är mycket liten och saknar betydelse vid beräkning av fruktsamhetstal. 
2) Beräknat antal barn som 1 000 kvinnor får under hela sin reproduktionstid enligt aktuell fruktsamhet och under förutsättning att ingen dödlighet före
kommer t o m 49 år. 
3) Pojkar mot 1 000 flickor. 
4) Utom äktenskap födda på 1 000 födda bland respektive grupper. 
5) I flerbörder födda på 1 000 födda bland respektive grupper. 
6) Dödfödda på 1 000 födda (levande och dödfödda) bland respektive grupper. 
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Tabell 3.18 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns medborgarskap1990 samt summerad fruktsamhet 
efter moderns medborgarskap 1972-1990 
Age-specific fertility rates by citizenship of mother 1990 and total fertility rate by citizenship of mother 1972-1990 

1) Barn födda av kvinnor under 20 år per 1 000 kvinnor i åldern 15-19 år. - 2) Beräknat antal barn som 1 000 kvinnor får 
under hela sin reproduktionsperiod enligt aktuell fruktsamhet och under förutsättning att ingen dödlighet förekommer t o m 49 år. 

Tabell 3.19 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns medborgarskap och civilstånd 1990 
Age-specific fertility rates by marital status of mother and citizenship of mother 1990 

1) Barn födda av kvinnor under 20 år per 1 000 kvinnor i åldern 15-19 år. 
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Tabell 3.20 
Levande födda och dödfödda efter moderns civilstånd samt brutto- och nettoreproduktionstal 
1981-1990 
Live and still births by marital status of mother, gross reproduction rates and net reproduction rates 1981-1990 

1) För samtliga år har respektive års livslängdstabell använts. 2) Fr o m 1977 sker redovisningen efter moderns civilstånd (gift resp ej gift). 

Tabell 3.21 
Levande födda och dödfödda efter födelsemånad 1971-1990 
Live births and still births by month 1971-1990 

1) Årligen. 
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Tabell 3.22 
Fruktsamhetstal, flerbörder och dödföddhet efter föräldrarnas ålder m m 1990 
Fertility rates multiple birth ratios and still birth rates by age of parents etc 1990 

1) För barn till gift fader. 2) Dödfödda pa 1 000 födda (levande och dödfödda). 3) I flerbörder födda på 1 000 födda (levande och dödfödda). 4) Samtliga 
barn per 1 000 män och kvinnor i åldern 15-44 år. 

Tabell 3.23 
Moderns medelålder, medianålder 
samt kvartilåldrar 1930-1990 
Mean, median and quartile age of mother 
1930-1990 

Tabell 3.24 
Moderns medelålder och medianålder för första, 
andra och tredje barnet 1974-1990 
Mean and median age of mother for the first, second 
and third child 1974-1990 

Anmärkning till tabell 3.24: För åren 1979-1988 har felaktiga siffror tidigare 
publicerats. 
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Tabell 3.25 
Legala aborter efter kvinnornas ålder och antal tidigare födda barn 1981-1990 
Legal abortions by age and number of earlier born children of the women 1981-1990 

1) Med den samlade legala abortkvoten avses det antal legala aborter som 1 000 kvinnor genomgår under hela sin reproduk
tionsperiod under förutsättning av att kalenderårets legala abortfrekvenser gäller och att ingen av kvinnorna dör före 50 års ålder. 
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Tabell 4.1 
Döda efter kön, ålder och civilstånd länsvis m m 1990 
Deaths by sex, age and marital status by county etc 1990 
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Tabell 4.2 
Döda etter kön, ålder och civilstånd 1990 
Deaths by sex, age and marital status 1990 
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Tabell 4.3 
Dödstal efter kön, ålder och civilstånd 1990 
Death rates by sex, age and marital status 1990 

1) BERÄKNAT PA ANTALET LEVANDE FÖDDA, ÖVRIGA DÖDSTAL AR BERÄKNADE PÄ MEDELFOLKMANOOEN. 
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Tabell 4.4 
Döda efter kön, födelseår och civilstånd 1990 
Deaths by sex, year of birth and marital status 1990 
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Tabell 4.5 
Dödstal efter kön, ålder och medborgarskap 1990 
Death rates by sex, age and citizenship 1990 
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Tabell 4.6 
Döda efter kön, födelseår, ålder och civilstånd 1990 
Deaths by sex, year of birth, age and marital status 1990 
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Tabell 4.7 
Dödstal efter kön och ålder länsvis 1990 
Death rates by sex and age by county 1990 
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Tabell 4.8 
Döda efter kön, ålder och medborgarskap 1990 
Deaths by sex, age and citizenship 1990 
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Tabell 4.9 
Döda under första levnadsåret efter kön 
och ålder 1990 
Infant deaths by sex and age 1990 

Tabell 4.10 
Spädbarnsdödlighet länsvis 1990 
Infant mortality rates by county 1990 

1) P« 1000 LEVANDE FÖDDA, 
2) FÖDU OCH DÖD UNDER SAMMA KALENDERDYGN 
3) =28 DAGAR 
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Tabell 4.11 
Döda och spädbarnsdödlighet efter kön 1981-1990 
Deaths and infant mortality rates by sex 1981-1990 

Tabell 4.12 
Spädbarnsdödlighet på 1000 levande födda 1951-1990 
Infant mortality rates 1951-1990 

1) = Född och död samma kalenderdygn. 2) - 28 dagar. 3) = Dödföddhet och spädbarnsdödlighet under första levnadsveckan. 
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Tabell 4.13 
Livslängdstabeller 1990 
Life tables 1990 
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MEDELÅLDER FÖR 0-ÄRINGAR VID DÖDSFALLET: MÄN 0.141 KVINNOR 0.151 

1) RISKTID FÖR SAMTLIGA SOM AR 100 ÅR OCH ÄLDRE 



116 4 Döda 

Tabell 4.14 
Livslängdstabeller 1986-1990 
Life tables 1986-1990 
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MEDELÅLDER FÖR 0-ÄRINGAR VID DÖDSFALLET: MÄN 0.125 KVINNOR 0.142 

1) RISKTID FÖR SAKTLIGA SOM ÄR 100 ÄR OCH ÄLDRE 
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Tabell 4.15 
Återstående medellivslängd länsvis 1966-1990 
Life expectancy by county 1966-1990 
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Tabell 4.16 
Sannolika återstående livslängden enligt livslängdstabellerna för år 1990 och 1986-1990 
The probable length of life according to the life tables 1990 and 1986-1990 

Tabell 4.17 
Återstående medellivslängd och sannolika återstående livslängden i år 1751-1990 
Life expectancy and probable length of life in years, 1751-1990 
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Tabell 5.1 
Nyblivna gifta efter tidigare civilstånd samt nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön, länsvis m m 
1990 
Newly married by previous marital status and newly widowed and divorced by sex, by county etc 1990 
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Tabell 5.2 
Nyblivna gifta och första gången gifta efter makarnas ålder och kyrkobokföringsort, länsvis 1990 
Newly married and first marriages by age and county 1990 
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124 5 Civilståndsändringar 

Tabell 5.3 
Nyblivna gifta efter tidigare civilstånd samt nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön i de femtio 
största kommunerna 1990 
Newly married by previous marital status and newly widowed and divorced by sex, by the fifty biggest 
municipalities 1990 
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Tabell 5.4 
Nyblivna gifta i första giftet efter kön och ålder på 1000 ogifta 1961-1990 
First marriages by sex and age per 1000 single persons 1961-1990 

1) Räknat på 1 000 ogifta män i åldern 20-49 år respektive ogifta kvinnor i åldern 20-44 år. 

Tabell 5.5 
Nyblivna gifta efter äktenskapets ordningsnummer 1976-1990 
Newly married by marriage order 1976-1990 

1) Räknat på medelfolkmångden. 
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Tabell 5.6 
Nyblivna gifta efter kön, ålder, tidigare civilstånd och äktenskapets ordningsnummer 1990 
Newly married by sex, age, previous marital status and marriage order 1990 
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Tabell 5.7 
Nyblivna gifta efter kön, födelseår, tidigare civilstånd och äktenskapets ordningsnummer 1990 
Newly married by sex, year of birth, previous marital status and marriage order 1990 
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Tabell 5.8 
Nyblivna gifta efter kön och medborgarskap 1990 
Newly married by sex and citizenship 1990 

1) Vid Iramställningon av befolkningsstatistikon tas med uppgiftor, som aviserats t o m vecka 17 efter redovisningsårot, om 
vigsolavisoringon lör ena maken kommer före vecka 18 mödan vigsolavisaringen för don andra maken kommer efter vecka 17 
redovisas dotta i tabollon som om endast en av makarna var kyrkobokförd i Sverige. Detta kan gälla högst 200-300 för vardora 
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 kombinationer av deras förutvarande civilstånd 1990 
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 1990 

1) Vid framställningen av bofolkmngsstatisliken tas med uppgifter, som aviserats t o m vecka 17 efter redovisningsåret. Om 
vigsolavisoringon for ena makon kommer (oro vecka 18 medan vigselavisonngon kommer efter vecka 17 for andra maken ingår 
m!o dessa vigslar i tabellen. 
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Tabell 5.10 
Medel-, median- och kvartilåldrar för nyblivna gifta 1930-1990 
Mean, median and quartile age at marriage 1930-1990 

Tabell 5.11 
Nyblivna gifta efter makarnas förutvarande civilstånd 1981-1990 
Newly married by previous marital status of spouses 1981-1990 

1) Räknat på medelfolkmängden. 
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Tabell 5.12 
Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och ålder 1990 
Newly widowed and divorced by sex and age 1990 
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Tabell 5.13 
Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och födelseår 1990 
Newly widowed and divorced by sex and year of birth 1990 
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Tabell 5.14 
Nyblivna änklingar, ankor och frånskilda efter kön och vigselår 1990 
Newly widowed and divorced by sex and year of marriage 1990 
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Tabell 5.15 
Nyblivna änklingar och änkor efter ålder och äktenskapets varaktighet 1990 
Newly widowed by age and duration of marriage 1990 
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Tabell 5.16 
Nyblivna änklingar och änkor efter födelseår och vigselår 1990 
Newly widowed by year of birth and year of marriage 1990 
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Tabell 5.17 
Nyblivna frånskilda efter kön, ålder och äktenskapets varaktighet 1990 
Newly divorced by sex, age and duration of marriage 1990 
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Tabell 5.18 
Nyblivna frånskilda efter kön, födelseår och vigselår 1990 
Newly divorced by sex, year of birth and year of marriage 1990 
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Tabell 5.19 
Nyblivna frånskilda efter kön och makarnas ålder 1990 
Newly divorced by sex and age of spouses 1990 

1) Vid framställningen av befolkningsstatistiken tas med uppgifter, som aviserats to m vecka 17 eftor redovisningsåret. Om 
skilsmässoaviseringan för den ena maken kommer före vecka 18 medan skilsmässoaviseringen för don andra maken kommer 
efter vecka 17 redovisas sådana skilsmässor som om endast den ena maken var kyrkobokförd i landet. 
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Tabell 5.20 
Nyblivna frånskilda etter kön och medborgarskap 1990 
Newly divorced by sex and citizenship 1990 

1) Vid framställningen av befolkningsstatistiken tas med uppgifter, som aviserats t o m vecka 17 efter redovisningsåret. Om 
skilsmässoaviseringen för den ena maken kommer före vecka 18 medan skilsmässoaviseringen för den andra maken kommer 
oftor vecka 1 7 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 1973-1990 1) 

Newly divorced by duration of marriage 1973-1990 

1) Antalsuppgittema avser nyblivna frånskilda Kvinnor. 

Tabell 5.22 
Makarnas medianålder och äktenskapets medianvaraktighet vid upplösningen 
1973-1990 
Median age of spouses and median duration of marriage at dissolution of marriage 1973-1990 

1) Medianema är beräknade på makarnas ålder vid äktenskapets upplösning. 
2) Medianerna är beräknade på antal år mellan vigselåret och upplösningsåret. 
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Tabell 5.23 
Nyblivna frånskilda kvinnor efter ålder på 1000 gifta kvinnor 1973-1990 
Age-specific divorced rates of women 1973-1990 

Tabell 5.24 
Ingångna äktenskap efter vigselår samt upplösta äktenskap efter upplösningsår 1931-1990 
Marriages by year of contractions and dissolution of marriages, by year of dissolution 1931 -1990 

1) Årligen. 2) Räknat pä medelfolkmängden. 
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Tabell 5.25 
Relativa antalet äktenskapsskillnader i vigselkohorterna 1961, 1966, 1971, 1976, 1981 
och 1986 efter antal år sedan vigselåret och kvinnans ålder vid vigseln 
Relative number of divorces in the marriage cohorts 1961, 1966, 1971, 1976, 1981 and 1986 by 
number of years since marriage and age of women at the marriage 

Tabell 5.26 
Äktenskapsskillnader efter barnantal och äktenskapets varaktighet 1990 
Divorces by number of children and by duration of marriage 1990 

1) Antal år mellan vigselåret och datum för dom. 
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Tabell 5.27 
Äktenskapsskillnader efter barnantal 1973-1990 
Divorces by number of children 1973-1990 

1) T o m 1970 redovisas äktenskapsskillnader efter antal barn under 15 år. 

Tabell 5.28 
Genomsnittligt barnantal vid äktenskapsskillnad efter äktenskapets 
varaktighet 1973-1990 
Average number of children at divorce by duration of marriage 1973-1990 

1) Antal år mellan vigselåret och datum för dom. 
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Tabell 5.29 
Relativa antalet genom ena makens död eller äktenskapsskillnad upplösta äktenskap i varje vigsel
kohort efter antal år sedan vigselåret 1955-1990 
Relative number of dissolutions of marriages throught divorce or death of one spouse in each marriage cohort 
by number of years since marriage 1955-1990 

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 5.30 
Relativa antalet äktenskapsskillnader i varje vigselkohort efter antalet år sedan vigsel
året 1955-1990 
Relative number of divorces in each marriage cohort by number of years since marriage 1955-1990 

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. 



154 6 Flyttningar 

Tabell 6.1 
Inrikes omflyttning mellan länen samt immigranter och emigranter länsvis 1990 
Internal migration between counties and immigrants and emigrants by county 1990 
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Tabell 6.2 
Flyttningar efter kön och ålder länsvis m m 1990 1) 

Migrations by sex and age by county etc 1990 

1) Samtliga flyttningar, dvs inrikes flyttningar, immigranter, emigranter samt överförda från och till obefintligregistret, ingår i denna 
tabell. 
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Tabell 6.3 
Flyttningar efter kön och civilstånd länsvis m m 1990 1) 

Migrations by sex and marital status by county etc 1990 

1) Samtliga flyttningar, dvs inrikes flyttningar, immigranter, emigranter samt överförda från 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 1990 
Migrations within parishes, within municipalities, between municipalities in the same county, between counties and 
immigrants and emigrants by sex and age 1990 
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Tabell 6.5 
Immigranter och emigranter efter medborgarskap länsvis m m 1990 
Immigrants and emigrants by citizenship by county etc 1990 



6 Flyttningar 163 



164 6 Flyttningar 



6 Flyttningar 165 



166 6 Flyttningar 



6 Flyttningar 167 



168 6 Flyttningar 

Tabell 6.6 
Immigranter och emigranter efter kön, ålder och civilstånd 1990 
Immigrants and emigrants by sex, age and marital status 1990 
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174 6 Flyttningar 

Tabell 6.7 
Immigranter och emigranter efter kön, civilstånd och länder 1990 
Immigrants and emigrants by sex, marital status and by country 1990 
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176 6 Flyttningar 

Tabell 6.8 
Immigranter och emigranter efter kön, civilstånd och medborgarskap 1990 
Immigrants and emigrants by sex, marital status and citizenship 1990 
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178 6 Flyttningar 

Tabell 6.9 
Immigranter och emigranter efter kön, ålder och utvandrings- resp invandringsland 1990 
Immigrants and emigrants by sex, age and by country of out-migration and in-migration 1990 
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182 6 Flyttningar 

Tabell 6.10 
Immigranter och emigranter efter kön, ålder och medborgarskap 1990 
Immigrants and emigrants by sex, age and citizenship 1990 
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Tabell 6.11 
Immigranter och emigranter etter länder och medborgarskap 1990 
Immigrants and emigrants by country and citizenship 1990 
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Tabell 6.12 
Immigranter och emigranter efter medborgarskap och samtliga länder 1990 
Immigrants and emigrants by citizenship and by all countries 1990 
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194 6 Flyttningar 

Tabell 6.13 
Immigranter och emigranter efter länder 1981-1990 
Immigrants and emigrants by country 1981-1990 
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Tabell 6.14 
Immigranter och emigranter efter kön och civilstånd 1851-1990 
Immigrants and emigrants by sex and marital status 1851-1990 

1) Ogifta, änklingar, änkor och frånskilda. 2) Föraren 1871-1874 grundar sig uppgifterna om immigranter på skattningar. 3) För åren 1851-1860 
har approximation måst göras beträffande en mindre del av emigrationsfördelning efter kön och civilstånd. 
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Tabell 6.15 
Immigranter och emigranter efter utvandrings- resp invandringsland, världsdelsvis 1981-1990 
Immigrants and emigrants by continent of out-migration and in-migration 1981-1990 
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Tabell 6.16 
Immigranter och emigranter efter medborgarskap och in- och utvandringsår 1980-1990 
Immigrants and emigrants by citizenship and year of immigration and emigration 1980-1990 
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Tabell 6.17 
Återutvandrlng efter invandringsår i absoluta och relativa tal 1968-1990 
Re-migration by year of immigration 1968-1990. Absolute and relative distribution 
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Tabell 6.18 
Återutvandrlngen 1981-1990 efter vistelsetid i Sverige och medborgarskap vid utvandringen i relativa tal 
Re-migration 1981-1990 by duration of stay in the country and citizenship, relative distribution 
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Tabell 6.19 
Återinvandring av svenska och finska medborgare i relativa tal 1981-1990 
Re-migration by Swedish and Finnish citizens, relative distribution 1981-1990 
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Tabell 6.20 
Återinvandring efter utvandringsår i absoluta och relativa tal 1968-1990 
Re-migration by year of emigration 1968-1990. Absolute and relative distribution 
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Tabell 6.21 
Överförda från och till obefintlighetsregistret efter kön och medborgarskap 1981-1990 
Persons transferred from to the "residence unknown" register by sex and citizenship 1981-1990 
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Tabell 7.1 
Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, ålder och civilstånd 1990 
Aliens naturalized by sex, age and marital status 1990 
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Tabell 7.2 
Personer som bytt medborgarskap etter tidigare och nuvarande medborgarskap samt kön 1990 
Changes of citizenship by earlier and present citizenship and sex 1990 
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Tabell 7.3 
Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, civilstånd och förutvarande medborgarskap 
1990 
Aliens naturalized by sex, marital status and previous citizenship 1990 
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Tabell 7.4 
Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter förutvarande medborgarskap 1981-1990 
Aliens naturalized by previous citizenship 1981-1990 
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Tabell 7.5 
Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter invandringsår och medborgarskap vid invandringen 
i promille av resp immigrantkohort 1971-1990 
Aliens naturalized by year of immigration and citizenship at the time of immigration per thousand of each cohort of 
immigrants 1971-1990 
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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 registren. 
Detaljerad postbeskrivning och kodförteckning samt uppgift 
om sorteringsordning m m kan erhållas från SCB i Örebro. 
Fältet aktuellt I tidigare kyrkobokföringsförhållande innehåller 
koder för följande indelningar: icke-territoriell församling, 
län, kommun, församling, kommuntyp enligt ortsklassifice
ringen (primärt centrum osv). A-region, H-region, riksområde 
och storstadsområde. 

Registret över medborgarskapsbyten 

Personnummer 
Aktuellt kyrkohokföringsförhällande 
Nytt medborgarskapsland 
Civilstand 
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 barn födda inom äktenskapet 
Barnets ordningsnummer bland levande födda 
Barnets ordningsnummer bland dödfödda 
Moderns civilstånd 
Hnkel- 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 
Ciraviditetsveckor för modern 

Registret över nyblivna änkor/änklingar 

Personnummer 
Aktuellt kyrkobokföringsförhållande 
Medborgarskap 
Civilstånd 
Sambandpersonens personnummer 
Födelseland 
Civilståndsändringsdatum 
Tidigare civilståndsändringsdatum 
Tidigare civilstånd 
Födelseår i 5-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 dödstillfället 
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 kyrkobokföringsförhållande 
Medborgarskap 
Civilstånd 
Sambandspersonens personnummer 
Födelseland 
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Utvandrings-/invandringsand 
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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Omfattning av H-regioner och riksområden 

1 H-regioner 

Landets kommuner enligt indelningen 1982-01-01 har grupperats efter deras 
lokala och regionala befolkningsunderlag. Små kommuner som ligger nära kom
muner 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 befolk
ningskoncentrationer. Kommunerna i en H-region behöver inte ligga intill var
andra. Regionerna kan sägas vara hierarktiskt ordnade från tätbebyggelse till 
glesbygd. Grupperingen har upprättats av Expertgruppen för regional utred
ningsverksamhet (ERU) vid Arbetsmarknadsdepartementet. 

Benämning Avgränsning 

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). 

H3 Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 km radie 
frän kommuncentrum. 

H 4 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 invånare 
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. 

2 Riksområden 

Antalet riksområden är 8 och består av ett eller flera län. Riksområdena är geo
grafiskt sammanhängande. 

Benämning Avgränsning 

Stockholm (1) Stockholms län 

Östra Mellansverige (2) Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro 
och Västmanlands län 
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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 Skara
borgs 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 

De sju H-regionerna definieras enligt följande 

H I Stockholms/Södertälje A-region 

H<S Göteborgs A-region. Vid samredovisning av H-

regionerna 8 och 9 används koden 2. 

H 9 Malmö/Lund/Trelleborgs A-region. Vid samredo
visning av H-regionerna 8 och 9 används koden 2. 

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

H 4 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 
invånare inom 30 kilometers radie frän kommun-
centrum samt med mer än 300 000 invånare inom 100 
kilometers radie frän samma punkt. 

11 5 Kommuner med mer än 27 000 och mindre än 90 000 
invånare inom 30 km radie frän kommuncentrum samt 
med mindre än 300 000 invånare inom 100 kilo
meters radie Iran samma punkt. 

11 6 Kommuner med mindre än 27 000 invånare inom 
30 kilometers radie frän kommuncentrum. 
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Riksområdenas omfattning 
Coverage of County-blocks 

Riksområde Ingående (än 

1 Stockholm Stockholms län 

2 Östra mellansverige Uppsala, Södermanlands. Östergötlands, Örebro och 

Västmanlands län 

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

4 Sydsverige Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län 

5 Västsverige Hallands, Göteborgs och Bohus län. Älvsborgs 

och Skaraborgs län 

6 Norra mellansverige Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län 

7 Mellersta Norrland Västernorrlands och Jämtlands län 

8 Övre Norrland Västerbottens och Norrbottens län 
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Födelse Dödsfall 

Fotnot: Det f inns ski l lnader i SCBs och SOSs stat ist ik 

over födda Ski l lnaden beror på att i SCBs stat ist ik re

dovisas barn som ar födda i Sverige plus barn födda 

utomlands av i Sverige k y r k o b o k f ö r d mor . I SOSs sta

t ist ik redovisas endast barn som är födda i Sverige. 
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Nyblivna 
gifta 

Nyblivna 
frånskilda 
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Flyttning 
inom landet 

Flyttning 
från utlandet 
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Birth Death 
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Newly 
married 

Newly 
divorced 
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Internal 
migration 

Immigration 
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