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Förord 

Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar här fjärde delen av Befolkningsstatistik 1994. 
Den innehåller uppgifter om födda, döda, civilståndsändringar, flyttningar 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 Befolkningsstatistik del 1 ges uppgifter för kommuner och församlingar. Del 2 innehåller 
inrikes och utrikes flyttningar och i del 3 publiceras uppgifter om befolkningens fördel
ning efter kön, ålder, civilstånd och medborgarskap. 

Underlagsmaterialet till rapporten är meddelanden som kommer från folkbokför
ingen. 

Statistiska centralbyrån i oktober 1995 

JAN CARLING 

Åke Brunn 
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beräkna calculate 
bland among 
bruttoreproduktionstal gross reproduction rate 
båda both 

civilstånd marital status 

dagar days 
Danmark Denmark 
dansk Danish 
de största kommunerna the biggest municipalities 
differens difference 
därav of which 
döda deaths 
dödfödda still births 
dödföddkvot still birth ratio 
dödlighet mortality 
dödsdag day of death 
dödsrisker probabilities of death 
dödstal death rates 

efter by 
ej gifta not married 
ej identifierade not identified 
ej folkbokförd not entered in population register 
ej uppgivet not reported 
efter after, by 
efter födelsedagen after birthday 
emigranter emigrants 
en one 
enligt giftermålsbalken by marriage law 
ensamfödda single births 
ettårsklasser one-year groups 
exklusive excluding 

fader father 
faktiskt actual 
femårsklasser five-year groups 
finsk Finnish 
fjärde fourth 
flerbördskvot multiple birth ratio 
flickor girls 
flyttningar migrations 
flyttningsöverskott net-migration 
folkbokförd entered into population register 
folkmängd population 
Folk- och bostads- population and housing 

räkningen census 
folkökning population growth 
fortsättning continued 
fruktsamhet fertility 
från from 
frånskild divorced 
född born 
födda births 
födelsedag day of birth 
födelsekvot birth ratio 
födelseland country of birth 
födelseort place of birth 
födelsetal birth rate 
födelseår year of birth 
födelseöverskott excess of births over deaths 
fördelning distribution 
förekomma exist 
församling parish 
församlingsgräns parish border 
första first 
första gifte first marriage 
första gången the first time 
första levnadsdygnet first day of life 
första levnadshalvåret first half year of life 
första levnadsmånaden first month of life 
första levnadsveckan first week of life 
första levnadsåret first year of life 
försämra detonorate 
förut frånskild previously divorced 
förut gifta previously married 
förutvarande civilstånd previous marital status 
förutvarande medborgar- previous citizenship 

skap 
föräldrar parents 
förändra change 

gemensam common 
genom by 
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gifta (G) married 
giftermål marriages 

H-region H-region (see appendix 2) 
hela antalet total number 
hela folkökningen total increase of population 
hela riket the whole country 
hela året the whole year 
hemort place of residence 
hustru wife 

i in 
immigranter immigrants 
immigrantkohort cohort of immigrants 
immigrationsöverskott excess of immigration 
indelningsändringar changes of administrative 

subdivisions 
inflyttad till place of arrival 
inflyttning in-migration 
inflyttningsland country of in-migration 
inflyttningsår year of in-migration 
inflyttningsöverskott excess of migration 
ingångna äktenskap marriages contracted 
inklusive including 
inom within 
inrikes internal 
inrikes flyttningar internal migration 
inrikes omflyttning internal migration 
inskrivningsår enlistment year 
inte not 
i äktenskap in marriage 
invandring immigration 
invandringskohort cohort of immigrants 
invandringsår year of immigration 
Italien Italy 

Jugoslavien Yugoslavia 

kalenderdygn calendar day 
kalenderår calendar year 
kapitel article 
kartering mapping 
kommun municipality 
kommungräns municipality border 
kvarboende still resident 
kvarlevande survivors 
kvartil quartile 
kvinnor (KV) women 
kön sex 
könskvot sex ratio 

land country 
legala aborter legal abortions 
legitimitet legitimacy 
levande födda live births 
liten small 
livslängdstabell life table 
län county 
länder countries 
längd stature 
länsgräns county border 
länsvis by county 

makar husband and wife 
mannen husband 
med with 
medborgare citizen 
medborgarskap citizenship 
medborgarskapsbyten changes of citizenship 
medel folkmängd mean population 
medellängd average stature 
medelvikt average weight 
medelålder average age 
median median 
mellan between 
minst at least 
moder mother 
moderns ålder age of mother 
månad (Mån) month 
män (M) men 

naturaliserade naturalized persons 
naturlig folkökning natural increase of population 
nedanstående following 
nedkomst confinement 
nedre lower 
netto net 
nettoinflyttning net migration 
nettoreproduktionstal net reproduction rate 
Norden the Nordic countries 
Norge Norway 
norsk Norwegian 
nuvarande present 
nyblivna newly 

oavsett apart from 
obefinfligregister(OB) register of people with 

"residence unknown" 
och and 
ogifta(OG) single 
okänd unknown 
olika åldersgrupper different age groups 
omflyttning migration 
omgifte re-marriage 
ordningsnummer birth order 

per per 
perinatal dödlighet peri-natal mortality 
personnummer personal identity number 
pojkar boys 
procent per cent 
procentuell fördelning percentage distribution 
promille per thousand 
på on 

redovisning account 
register register 
relativ fördelning relative distribution 
reproduktionsperiod birth timing 
resp respectively 
riksområde county-block (see appendix 2) 
risktid exposure time 

samboende cohabitation 
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samlad abortkvot total abortion rate (the number of 
abortions performed on 
1000 women during their 
reproduction period) 

sammanlagt total 
samma år same year 
sammantagna total 
samtliga total, all 
sannolika återstående probable length of life 

livslängden 
sedan since 
skillnad difference 
skild divorced 
spädbarnsdödlighet infant mortality rates 
stad town 
statslösa stateless 
storleksordning size 
storstadsområde metropolitan area 
summa (SA) total 
summerad fruktsamhet total fertility rate 
svensk Swedish 
sydamerikansk South-American 

territoriell territorial 
tidigare previous 
till to 
tillkomna additions 
total total 
tredje third 
trillingar triplets 
tvillingar twins 
Tyskland Germany 

under under, during 
under förutsättning on condition 
upplösta äktenskap marriages dissolved 
ut out 
utflyttad från place of departure 
utflyttade out-migrated 
utflyttningsland country of out-migration 
utflyttningsår year of out-migration 
utgå be excluded 
utlandet abroad 
utländsk foreign 

utlänningar foreigners 
utrikes flyttningar external migration 
utrikes omflyttning external migration 
utom äktenskap (UÄ) illegitimate 
utomlands abroad 
utrikes external 
utvandring emigration 
utvandringskohort cohort of emigrants 
utvandringsår year of emigration 

varaktighet duration 
vid with 
vigselkohort marriage cohort 
vigselar year of marriage 
vikt weight 
vistelsetid duration of stay 

ålder age 
aldersdifferentierade age-specific fertility rates 

fruktsamhetstal 
åldersgrupper age groups 
åldersfördelning age distribution 
åldersklasser age groups 
år year 
årets början beginning of the year 
årets slut end of the year 
återinvandrare re-migration to Sweden 
återutvandrare re-migration from Sweden 
återstående medellivslängd life expectancy 

äktenskap marriage 
äktenskapets ordnings- order of marriage 

nummer 
äktenskapets varaktighet duration of marriage 
äktenskaplig fruktsamhet marital fertility 
äktenskapsskillnader divorces 
ändra change 
änklingar (ÄNKL) widowers 
änkor (ÄNK) widows 

ökning increase 
överförda transferred 
överskott excess 
övre upper 
övriga others 
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Introduction 

1 Main outlines for organization of population 
statistics 

According to Swedish law the main rule is that all persons 
living in the country shall be registered at the property unit in 
the parish where they reside. 

Since July 1, 1991 the local registration functions are 
performed by the Local Tax Offices. Between 1686 and 1991 
the local work was a task for the Church of Sweden and was 
carried out by the parish offices. 

At regional level, population registration is made by the 
County Tax Authorities (CTA), which keep computerized 
records of the population registered in each county. 

A most important means of identification of any person is 
the personal identity number alloted to everybody registered in 
the Population Registration System. The number which follows 
a person from birth to death is entered in most personal registers 
in Sweden, making it possible through EDP technique to 
identify persons in different administrative materials and bring 
data together. The personal identity number consists of ten 
digits. The first six digits show the year, month and day of birth. 
The next three digits are the birth number which is odd for men 
and even for women. The last digit is a check digit. 

2 Raw data 
When Sweden's continous population registration system was 
partially computerized in 1966, Statistics Sweden was granted 
permission to set up and maintain a register of the entire 
population for the country, referred to as the Total Population 
Register (TPR) 

The TPR obtai ns each week from the county tax authorities 
some 50 000 notifications of changes in the CTA registers. 
Information on changes given to the TPR concerning births, 
deaths, changes of marital status, changes of citizenship, internal 
migration, immigration and emigration make up the raw data 
of this report. 

The announcements obtained by Statistics Sweden (SCB) 
via County Tax Authorities concern the registered population. 
Statistics on vital events are thus based upon National 
Registration and must consequently accept its conceptions and 
definitions. Announcements of still births are directed straight 
from the Local Tax Offices to the SCB (Appendix 3 = flow 
chart showing the way Statistics Sweden gets its information 
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 published by the 
Enrolement Board of the Armed Forces. Table 3.27 concerning 
legal abortions is 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 
Newborn children are registered as born in the parish where at 
the delivery the mother was registered, or, if at the delivery 
recorded in the Residence Unknown Register or not registered 
at all, in the parish where the delivery took place. If a woman 
not registered in Sweden gives birth to a child the child will 
consequently be registered as born in the parish were 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 calculated 
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 
considering all live births to the mother including the new
born child. For still births are birth order determined 
correspondingly among still births to the mother. 

Statistics on birth 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 difference 
between "legitimate births" and "births of married mother". 

3.2 Deaths 
Deaths are recorded by the Local Tax Office where the deceased 
was registered, or, if not registered at all, by the Local Tax 
Office where the death took place or the corpse was found. 

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

Newly married are recorded at the Local Tax Office where 
they were registered at the marriage. 
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3.4 Newly divorced 
Concerning newly divoced the SCB receives information on 
both ex-spouses, if registered in Sweden. This information 
contains the registration number of the contracting partner. The 
Register of Divorces and Marriage Settlement of 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 returned in the parish, where they 
were registered at the divorce. 

3.5 Newly widowed 
Information on newly widowed is based upon changes of the 
registration of the marital status in the County Registers. This 
fact implies, among other things, that the number of 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 registered in Sweden, but 
the surviving was. The reverse case, i.e. where the surviving 
partner was not registered in Sweden but he deceased was, also 
causes alterations. 

3.6 Migration 
The term migration is defined as a movement by a person from 
one real estate to another. The time of migration is defined as 
the actual day of migration if it is reported to the Local Tax 
Office within one week afterthe migration. If the the migration 
is reported later than one week after the migration it is registered 
as taken place the day it is reported. 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. To be 
registered as an emigrant, the intentions of a person must be to 
settle abroad for at least one year. For migration between the 
Nordic countries is also applied that a certificate for migration 
between the Nordic countries must exist. Citizens from other 
countries than the Nordic countries must obtain residence 
permits to be registered as immigrants. 

3.7 Transfers 
A person who's address and place of abode is unknown for 
more than two years is transferred to the Residence Unknown 
Register. 

In most cases transfers from the Residence Unknown 
Register concern persons returning to Sweden who never 
reported their emigration and consequently were transferred to 
the register. 

3.8 Changes of citizenship 
The tables of naturalizations from 1974 include only natura
lizations which are decided by the authorities during the year. 

3.9 Population statistics 
The base of the statistics is the TPR from Week 04. During the 
first four weeks the TPR is brought up to date with births, 
deaths and changes of marital status, which took place before 
the end of the year. Information concerning events which have 

taken place in the new year, have not been introduced into the 
register. Notifications of migrations -both external and internal 
- are added currently up to the end of the year. 

4 Life tables 
In calculating mortality rates the following formula has been 
used: 

where q stands for the probability of a person of x years of age 
dying before he has reached the age of x+1. M x stands for 
exposure time during the year at the age of x to x+1. D stands 
for the number of deceased persons of the same age during the 
year, and dx stands for the number of persons who have died 
in the same calendar 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 life births. 

Above the age of 90 the risks of death have been smoothed. 
Until 1986 Wittstein's formula was used. The risks were 
overestimated, however, and a new method has been developed. 
(Martinelle, 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. Consequently, the 
expected number of survivors and the number of years to live 
for the very old people have increased. But the change in life 
expectancy for a new born is neglectable (just about 0.02 year). 

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

6 Quality tests 
The received information is checked up mechanically 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 information on deaths there is a check-up compared to 
information according to received Medical Certificates of 
Cause of Death. 

7 Cut-off week 
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 in 
1980 has no effect on comparisons between years. 
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Inledning 

Denna rapport belyser befolkningens förändringar år 1994. De 
uppgifter som redovisas avser födda, döda, civilståndsändringar, 
inrikes och utrikes flyttningar samt medborgarskapsbyten för 
hela riket och i vissa fall län och H-regioner samt riksområden. 
En tabell innehåller civilståndsändringar i kommunerna. Sta
tistiken redovisas i samtliga fall enligt indelningen 1 januari 
1994. 

1 Primärmaterial 
SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får varje vecka 
ändringsmeddelanden i form av magnetband från länsskatte
myndigheterna. RTB aren kopia av länsskattemyndigheternas 
personregister. RTB förnyas succesivt med rapporter om för
ändringar (aviseringar) som t ex födelser, flyttningar och 
dödsfall från länsskattemyndigheterna. Länskattemyndig
heterna aviserades fram till den 1 juli 1991 ursprungligen av 
pastorsämbetena (i Stockholm och Göteborg av lokal skatte
myndighet). Från den 1 juli görs aviseringen av de lokala 
skattekontoren (LOK). De ändringsmeddelanden som avser 
födelse, dödsfall, civilståndsändringar, medborgarskapsbyten, 
inrikes flyttningar, immigration och emigration utgör primär
material till denna rapport. Uppgifterna avser den folkbok
förda befolkningen. Statistiken över befolkningsförändringarna 
bygger således på folkbokföringsmaterial och måste acceptera 
dess begrepp och definitioner. I samband med omläggningen 
av folkbokföringen hösten 1967 och befolkningsstatistiken år 
1968 företogs vissa definitionsändringar. Dessa framgår av 
1968 års rapport. 11974 års rapport redogörs för en ändring av 
begreppet barnets ordningsnummer samt tidpunkt för 
medborgarskapsbyte. All befolkningsstatistik från SCB base
ras från och med årsskiftet 1973/74 på RTB. 

2 Folkbokföringens huvudregel och de viktigaste 
undantagen 
I befolkningsstatistiken redovisas invånarna där de är folkbok
förda. Huvudregeln i folkbokföringen innebär att man folkbok
förs i den församling och på den fastighet där man är bosatt. En 
person anses bosatt på den fastighet där han regelmässigt 
vistas. Om tveksamhet råder vid bedömningen av våren person 
är bosatt skall stor hänsyn tas till var personen har sitt arbete 
eller familj. 

Från huvudregeln finns sedan undantag som kan delas in 
i tre grupper: 
1 Personer som är folkbokförda men som inte bor i 

Sverige 
2 Personer som bor i Sverige men som inte är folkbokförda 
3 Personer som är folkbokförda på annan fastig

het än den där de bor. 

2.1 Personer som är folkbokförda men som inte bor i Sverige 
Personer som är anställda utomlands i statens tjänst, huvud
sakligen UD- och SIDA-anställda, folkbokförs i Sverige. 

Detta gäller även familjemedlemmar och svensk betjäning. 
Personerna fortsätter att vara folkbokförda i den församling 
varifrån utflyttningen skett. 

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

Svenska missionärer och präster som tjänstgör utomlands 
och deras medföljande familj får vara folkbokförda i Sverige. 

Vidare är personer som flyttar utomlands folkbokförda 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 folkbokförd i Sverige upp till ett år efter utflyttningen. 
Man blir då folkbokförd under rubriken "på församlingen 
skrivna" eller på en fastighet där man fortfarande disponerar 
bostad. 

2.2 Personer som bor i Sverige men som inte är folkbokförda 
Personer som vid inflyttningen till Sverige har för avsikt att 
vistas här kortare tid än ett år folkbokförs inte. Utomnordiska 
medborgare måste ha uppehållstillstånd för att bli folkbokförda. 
Normalt tar det cirka fem månader att få eventuellt tillstånd. 
Utländska medborgare som tillhör främmande makts beskick
ning eller konsulat eller dess betjäning folkbokförs inte. Ingen 
av ovanstående kategorier ingår i folkmängdsstatistiken. 

2.3 Personer folkbokförda på annan fastighet än den 
där de bor 
Från folkbokföringens huvudregel, att man ska vara folkbokförd 
på den fastighet där man regelmässigt vistas, finns ett antal 
undantag. 

- Den s k familjeregeln innebär att om en person p g a sina 
arbetsförhållanden inte bor tillsammans med sin familj så skall 
han ändå vara folkbokförd hos sin familj. Familjen skall dock 
besökas regelbundet (enligt praxis minst varannan vecka). 

- Om man har ett tidsbegränsat tillfälligt arbete på annan ort 
så skall man vara folkbokförd där man har sin egentliga bostad. 

- Studerande kan vara folkbokförda antingen på hemorten 
eller på studieorten beroende bl a på studietidens längd, egen 
ålder, civilstånd m m. Studerande på postgymnasial nivå 
folkbokförs på studieorten. 

- Regeln om ej regelmässig vila på viss fastighet tillämpas 
för bl a handelsresanden, resemontörer och sjömän. Dessa 
folkbokförs 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, undantagandes personer intagna för 
anstaltsvård i någon form. Boende på ålderdomshem kan vara 
folkbokförda antingen i hemförsamlingen, på den gamla 
hemfastigheten eller under rubriken "på församlingen skrivna" 
eller i ålderdomshemsförsamlingen. Intagning på sjukhus eller 
kriminalvårdsanstalt ska inte medföra ändring av folkbokför
ingen. 
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3 Åldersbegreppet 
I tabellredovisningen används oftaen tabulering efter variabeln 
ålder som inte är ett entydigt begrepp. Med ålder kan dels avses 
uppnådd ålder vid årets slut det vill säga i princip en redovisning 
efter födelseår (fall A), dels uppnådd ålder då en viss händelse 
inträffat det vill säga exakt ålder (fall B). Skillnaden kan 
illustreras med ett Lexis' diagram: 

Åldersår (x) 

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 det vill säga uppnådd ålder vid årets slut. I avsnitten om 
födda, döda och civilståndsändringar (3,4 och 5) sker redo
visning efter båda åldersbegreppen. Ide fall som i tabellhuvudet 
anges ålder avses ålder då händelsen inträffat (fall B). Någon 
direkt redovisning efter ålder vid årets slut (fall A) förekommer 
inte utan i stället sker redovisningen efter födelseår vilket man 
lätt kan räkna om till ålder vid årets slut. 

4 Annan befolkningsstatistik 
I Befolkningsstatistik (SOS) del 1 publiceras från 1991 folk
mängden tillsammans med uppgifter om födda, döda, inrikes 
och utrikes flyttningar för kommuner och församlingar. Anta
let födda och döda i Befolkningsstatistik (SOS) del 1 överens
stämmer inte med det antal som redovisas i denna rapport. I del 
1 ingår endast födda som rapporterats till och med vecka 04 året 
efter redovisningsåret, medan i denna rapport ingår alla som 
rapporterats till och med vecka 13. För hela landet redovisas 
antalet levande födda i denna rapport som 95 fler än i del 1 och 
motsvarande tal för antalet avlidna är 27 fler. En utförlig 
redovisning av flyttningar finns i Befolkningsstatistik (SOS) 
del 2. 

I Befolkningsstatistik (SOS) del 3 publiceras från och 
med 1991 folkmängd efter kön, ålder, civilstånd och medbor
garskap för kommuner, A-regioner, län och hela riket. 

Sedan 1972 producerar SCB en uppsättning standard
iserade tabeller under samlingsnamnet AVIPAK. Tabellerna i 
AVIPAK belyser de fortlöpande befolkningsförändringarna i 
bl a församlingar, kommuner och län. AVIPAK presenteras i 
SCB:s handbok STATISTIKPAKETEN. 

Socialstyrelsen framställer statistik över nyfödda baserad 
på medicinsk födelseregistrering. Publicering sker i serien 
Statistiska meddelanden med beteckningen HS (Hälso- och 
sjukvård). Socialstyrelsen publicerar uppgifter över barn som 
är födda i Sverige, men i SCB:s statistik ingår också barn som 
är födda utomlands om modern är folkbokförd i Sverige. 
Spädbarnsdödligheten under första levnadsdygnet och första 
levnadsveckan definieras annorlunda i Socialstyrelsens statis

tik jämfört med SCB:s. Socialstyrelsen redovisar de som 
avlidit de första 24 timmarna, medan SCB redovisar de som 
avlidit samma dag som födelsedagen som avlidna under första 
levnadsdygnet. 

Som avlidna under första levnadsveckan redovisar So-
cial-styrelsen de som dött under de första 168 timmarna efter 
födseln, medan SCB redovisar de som dött under de sex första 
kalenderdygnen. Skillnaden medför att Socialstyrelsen 
redovisar något högre spädbarnsdödlighet under första dygnet 
och första levnadsveckan än SCB. Orsaken 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 i dödsorsaksstatistiken kan avvika något 
från antalet i denna rapport beroende på att bearbetningen av 
sent inkomna dödsavier avbryts tidigare till denna rapport. 

5 Prioritet mellan händelser 
När SCB aviseras om mer än en händelse samtidigt är 
prioritetsordningen i tidshänseende 1) civilståndsändring, 
2) medborgarskapsbyte, 3) flyttning. 

6 Register 
Statistiken över befolkningsförändringar är framtagen urregister 
som SCB lagt upp. För varje år framställs nio olika register. 
Dessa innehåller individuppgifter om medborgarskapsbyten, 
födda, döda, nyblivna gifta, nyblivna frånskilda, nyblivna 
änklingar och änkor, inrikes flyttningar samt immigranter och 
emigranter. Alla register innehåller geografiska koder för: län, 
kommun, församling, kommuntyp enligt ortsklassificeringen 
(primärt centrum, regionalt centrum osv), tätortsregion, H-
region, riksområde och storstadsområde. Registren beskrivs 
närmare i bilaga 1. 

7 Kvalitetskontroll 
De uppgifter som kommer in till SCB granskas både vad gäller 
kodernas riktighet och uppgifternas logiska innehåll. Gransk
ningen omfattar bland annat alla områdeskoder (ned till för
samling), samband mellan ålder och civilståndsändring osv. 

Vidare sker dubblettgranskningar och beträffande 
aviseringar av dödsfall, jämförelse mot inkomna dödsbevis. 
Denna jämförelse ger vanligen till resultat att omkring tjugo 
avier saknar dödsbevis. I de fall som det fanns fler avier 
berodde det på att de var felaktigt aviserade som döda, var 
dödfödda eller döda före det aktuella året. 

8 Bryttidpunkt 
I 1994 års statistik ingår uppgifter om födda och döda avise
rade till och med vecka 13 år 1995. För civilståndsändringar 
och medborgarskapsbyten har aviseringar till och med vecka 
17 år 1995 tagits med i 1994 års statistik. Bryttidpunkten 
förändrades 1980. Tidigare var bryttidpunkten vecka 16 för 
samtliga händelser, utom för flyttningar där bryttidpunkten 
oförändrat är årsskiftet. Dennaändringpåverkarjämförbarheten 
med tidigare år mycket marginellt. 

9 Händelser före 1994 
I enlighet med internationella rekommendationer publiceras i 
tabell A en sammanfattning över demografiska händelser som 
inträffat före 1994 men aviserats under 1994. 

En del av de i tabell A redovisade aviseringarna om 
civilståndsändringar är inte för sent inkomna aviseringar utan 
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är rättelser av det civilstånd som felaktigt angivits vid invand
ring till Sverige. Hur stort antal som utgörs av rättelser har inte 
undersökts. 

Av tabell A framgår att en del aviseringar avseende födda 
kommer flera år efter födelsen. Dessa aviseringar avser i första 
hand barn till föräldrar som bor utomlands, men som enligt 
undantag i folkbokföringsreglerna ändå är folkbokförda i 
Sverige. 

10 Sambandet mellan folkmängd och befolknings
förändringar 
En viss avvikelse råder mellan folkmängdssiffrorna i början 
och i slutet av året och summan av befolkningsförändringarna 
under året. Folkmängden den 31 december 1993 plus tillkomna 
1994 minus avgångna 1994 blir inte lika med folkmängden den 
31 december 1994. Bristen kan delas upp på ett antal kompo
nenter: 
a) Statistiken över befolkningsförändringar 1994 innehåller 
alla aviseringar som behandlats på länsskattemyndigheterna 
till och med vecka 13 år 1995. Folkmängdssiffrorna tas fram 
några månader tidigare. I folkmängden den 31 december 1993 
och den 31 december 1994 ingår endast aviseringar som 
behandlats senast 04 år 1994 respektive 1995 på läns
skattemyndigheterna. Skillnaden i täckningsgrad mellan 
folkmängdsuppgifterna och befolkningsförändringarna upp
går till nio veckor. Komponent a får följande utseende vid 
årsskiftena 1993/94 och 1994/95: Aviseringar vecka 05-13 år 

1994 har tagits med i befolkningsförändringarna 1993 men inte 
påverkat folkmängdssiffrorna den 31 december 1993. Ett år 
senare finns motsvarande förskjutning mellan befolknings
förändringarna 1994 och folkmängden den 31 december 1994. 
Storleken av komponent a framgår av tabell B. 
b) Aviseringar under 1994 av händelser som inträffat före år 
1994 påverkar folkmängdssiffran den 31 december 1994. 
Dessa aviseringar kan givetvis inte räknas med i befolknings
förändringarna för 1994 men påverkar folkmängden i slutet av 
året. Som framgår av tabell A 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. Två orsaker finns till detta. Den ena 
är att vid flyttning händer det att en person registreras under 
felaktig läns-, kommun- och församlingskod. Den andra är att 
vid ändring av kommun- och församlingsgränser så får inte 
alltid alla personer rätt kod. Personer med felaktig kod tas inte 
med i folkmängdssiffrorna. 
Orsaken till att SCB redovisar folkmängdssiffror som inte 
överensstämmer med statistiken över befolkningsförändringar 
under året, är att SCB utifrån konsumentönskemål inte anser 
det angeläget att publicera ytterligare en folkmängdssiffra över 
framräknad folkmängd som bara obetydligt avviker från 
folkmängdssiffror framtagna ur RTB. Ur analyssynpunkt har 
det inte någon betydelse att folkmängdssiffrorna och statisti
ken över befolkningsförändringar avviker från varandra. 

Tabell A 
Aviserade födda, döda, nyblivna gifta, frånskilda, änkor och änklingar samt antal medborgarskapsbyten 
under 1994 efter händelseår 
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Avvikelser mellan folkmängdsredovisningarna och 
befolkningsförändringarna som förekommer 1994 framgår av 
tabellerna 2.2 och 2.3. Tabell 2.2 redovisar skillnaden fördelad 
på län och tabell 2.3 fördelad på kön och civilstånd. Kolumnen 
folkmängd den 31 december 1993 plus tillkomna minus av
gångna minus folkmängd den 31 december 1994 anger vad 
folkmängdssiffrorna den 31 december 1994 bör korrigeras 
med - förutsatt att folkmängden den 31 december 1993 och 
befolkningsförändringarna 1994 är riktiga - för att få 
överenstämmelse mellan folkmängdsredovisningen och 
befolkningsförändringen. Differensen under 1994 uppgår till 
- 157 individer. 

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

11 Befolkningsstatistikens 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, invandring 
och utvandring. Kvaliteten påverkas också av felaktigheter i 
folkbokföringen som ger upphov till fel i den regionala fördel
ningen, t ex flyttningar inom landet som inte anmäls till lokala 
skattekontoren. 
Födelser och dödsfall ger upphov till mycket små problem med 
under- resp övertäckning beroende på de snabba rapporterings
rutinerna. För nyfödda uppgår undertäckningen till 0,1 procent 
av 0-åringama i folkmängdsstatistiken. Övertäckningen 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
punkten. För de invandrare som fick sina beslut om uppehålls
tillstånd under 1986 var mediantiden från det att ansökan 
registrerats fram till folkbokföringen 21 veckor. Därtill kom
mer polisens handläggningstid, om vars längd vi inte har någon 
uppgift. Uppgift om tidsskillnaden mellan invandring och 
registreringstidpunkt för nordiska invandrare saknas men den 
är kortare eftersom nordbor kan bosätta sig i Sverige utan 
uppehållstillstånd. 

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 (FoB 85). Räknat på delpopulationen 
utländska medborgare var övertäckningen 1,0 procent för 
nordiska medborgare och 2,8 procent för övriga medborgar
skap tillsammans. 

I samband med massutsändningar av brev som skattsedlar, 
röstkort m m kontrolleras adressuppgifterna på de försändelser 
som varit obeställbara. Avsikten är att kontrollera att flyttning 
anmäls i rätt tid och därmed att den registrerade bosättningen 
- folkbokföring på viss ort och fastighet - överensstämmer med 
den faktiska bosättningen. I samband med utsändningen av 
blanketter till folk- och bostadsräkningarna 1975, 1980 och 
1985 kontrollerades också adressuppgifterna och statistik fram
ställdes över åtgärder som vidtagits för att rätta felen i folkbok
föringen. 

En närmare redogörelse för resultaten av folkbokförings
kontrollen i folk- och bostadsräkningarna till och med 1985 
finns bl a i Folkmängd 31 dec 1988, del 1-2 (SOS). I FoB 90 
har inte någon kontroll av folkbokföringen, liknande den i 
tidigare folk- och bostadsräkningar, gjorts. 

Tabell B 
Sambandet mellan folkmängdssiffrorna den 31 december 1993 och den 31 december 1994, de olika 
komponenterna och befolkningsförändringar 1994 

l) Denna folkmängdssiffra ska inte användas 
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Dödlighet efter kön, civilstånd och ålder i ett långt tidsperspektiv. 

Sedan början av seklet har den förväntade livslängden ökat 
med mer än 20 år för både män och kvinnor. Livslängden för 
kvinnor var drygt två år mer än männens vid sekelskiftet. 
Denna skillnad mellan könen har vuxit till över fem år 1993. 

Mycket stora förbättringar i dödstalen har skett under pe
rioden 1901-1993. Utvecklingen har dock varit mer gynn
sam för kvinnor än för män. 

Den följande presentationen är helt baserad på uppgifter 
från Sveriges officiella statistik (SOS). Antalet döda förde
lade på kön, femårsgrupper och civilstånden ogift, gift och 
förut gift finns publicerad för åren 1901-1954. Från och med 
1955 är gruppen förut gifta uppdelad på frånskilda och än
kor/änklingar. Motsvarande medelfolkmängder finns också 
publicerade. Totalt elva åldersgrupper, 35-39, 40-44, ... 85-
89 har inkluderats i analysen. 

Sammanfattningsvis består materialet av döda och medel
folkmängd för 93 år (1901-1993), tre civilstånd, två kön och 
elva åldersgrupper. 

Antalet döda och motsvarande medelfolkmängd ger möj
lighet att beräkna dödstal, dvs döda per 1000 av medel
folkmängden. En presentation av dödstalen efter kön, civil
stånd, ålder och år skulle bli mycket omfattande och oöver
skådlig. Därför har en modellansats valts i denna framställ
ning. Modellen som bygger på metoderna för indirekt stan
dardisering är multiplikativ och har fyra faktorer: Kön, civil
stånd, ålder och tid. Modellen presenteras bl.a. i: Hoem, J.M. 
(1992): Trends and Patterns in Swedish Divorce risks 1971-
1989: A Case of Modern Demographic Analysis. Stockholm 
Research Report in Demography, No. 64. 

Bakgrund 
Stora förändringar i civilståndssammansättningen 
Förändringen från 1901 i civilståndssammansättningen illus
treras med utvecklingen för åldersgrupperna 35-39,60-64 och 
85-89 år. 

I åldersgruppen 35-39 år har antalet gifta (män och kvin
nor) ökat kraftigt fram till en topp kring 1960. Under 1980-
talet minskar antalet gifta på grund av det alltmer utbredda 
samboendet. På motsvarande sätt ökar då under denna pe
riod antalet ogifta. (Se Diagram A och B). Populations-
förändringarna förklaras först och främst av olikstora 
födelseårgångar men också till en del av ökad överlevnad 
och utrikes inflyttning. 

Diagram A 
Män 35-39 år (medelfolkmängd) efter 
civilstånd 1901-1993 

Diagram B 
Kvinnor 35-39 år (medelfolkmängd) efter 
civilstånd 1901-1993 
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Diagram C 
Män 60-64 år (medelfoikmängd) efter 
civilstånd 1901-1993 

Diagram D 
Kvinnor 60-64 år (medelfolkmängd) efter 
civilstånd 1901-1993 

Diagram E 
Män 85-89 år (medelfolkmängd) efter 
civilstånd 1901-1993 

Diagram F 
Kvinnor 85-89 år (medelfolkmängd) efter 
civilstånd 1901-1993 

Antalet gifta (män och kvinnor) ökar också för åldersgruppen 
60-64 år mycket kraftigt fram till en topp i början av 1970-
talet. Antalet förut gifta ökar också kraftigt - speciellt för 
kvinnor. (Se Diagram C och D). I denna åldersgrupp förkla
ras en större del av ökningen med en ökande överlevnad un
der perioden än vad som gäller för åldersgruppen 35-39 år. 

Det mest markanta för åldersgruppen 85-89 år är att det finns 
mycket fler kvinnor än män i befolkningen. Detta avspeglar 
den högre överlevnaden för kvinnor. Gruppen förut gifta har 
ökat mycket kraftigt för kvinnor. Den högre dödligheten för 
män medför att antalet änkor blir stort. (Se Diagram E och F) 
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Resultat 
Tidsutvecklingen i dödligheten 
Kurvorna i diagrammet nedan (Diagram G) visar på tids
utvecklingen för män respektive kvinnor årligen för perio
den 1901-1993. Tidsserierna är indicies, där index för kvin
norna år 1950 har satts till 1. Indextalen visar på tidseffekten 
i dödligheten, då standardisering för ålder och civilstånd har 
gjorts. Åldersintervallen är 35-39,... 85-89 år. 

Den förhöjda dödligheten till följd av spanska sjukan 1918 
liksom dödlighetsnedgången under beredskapsåren framgår 
tydligt ur diagrammet. Den stora variationen i dödlighet från 
år till år är framträdande för de första decennierna under sek-
let.Från runt 1950 är index för männens dödlighet i stort sett 
oförändrat i trettio år eller till början av 1980-talet. Under 
samma tidsperiod faller kvinnornas dödlighet stabilt. Följ
den av detta blir att överdödligheten för männen ökar. 

Diagram G 
Tidsutvecklingen i dödlighet för män och kvinnor 
1901-1993. (Kvinnor 1950=1) 

I följande två diagram (H och I) visas utvecklingen efter ci
vilstånd först för män och sedan för kvinnor för perioden 1901 -
1993. Förenklat kan graferna ses som index för dödstalen 
standardiserade för kön, ålder och civilstånd. 

Standardiseringen är genomförd simultant för könen, vil
ket gör att graferna kan jämföras mellan de två diagrammen. 
Index för gifta kvinnor 1950 har givits värdet 1. 

Diagram H 
Tidsutvecklingen i dödlighet efter civilstånd 
1901-1993. Män 

Diagram I 
Tidsutvecklingen i dödlighet efter civilstånd 
1901-1993. Kvinnor 

Nivån i männens dödlighet ligger för alla tre civilstånden 
betydligt högre än nivån för kvinnorna. Speciellt ogifta män 
har ett högt index under den första hälften av seklet. För ogifta 
män avviker index kraftigt fram till 1940. Därefter är nivån 
för ogifta och förut gifta män i stort densamma. Influensa
epidemin 1918 drabbade de ogifta männen särskilt hårt. 

Från mitten av 1940-talet sjunker index för såväl gifta 
som icke gifta kvinnor stadigt fram till början av 1990-talet. 
Då kan en viss avmattning i nedgången observeras. För män 
är utvecklingen mindre gynnsam. Mellan 1950 och 1980 för
blir index i stort sett oförändrat för samtliga civilstånd. 

Kring 1980 kan en begynnande nedgång ses för gifta män. 
Några år senare börjar index att gå ner även för ogifta och 
förut gifta män. Från slutet av 1980-talet är nedgången, i samt
liga civilstånd, starkare för män än för kvinnor. De stora 
nivåskillnaderna i dödlighetsindex kvarstår dock. 

Männens överdödlighet 
De följande tre diagrammen visar på utvecklingen i männens 
överdödlighet över tiden 1901-1993. Diagrammen är fram-
räknade från tidigare diagram och uttrycker helt enkelt män
nens dödlighetsindex i procent av index för kvinnorna. Ett 
värde på 100 procent innebär att index för män och kvinnor 
har samma värde. Ett värde på över 100 procent visar på en 
överdödlighet för män. 

Det första diagrammet visar på männens överdödlighet 
när standardisering sker för ålder och civilstånd. I det andra 
diagrammet presenteras graferna för männens överdödlighet 
inom vart och ett av civilstånden: Ogifta, gifta och förut gifta. 
Slutligen i det tredje diagrammet ges graferna för männens 
överdödlighet för tre åldersgrupper: 35-39 år, 55-59 år och 
75-79 år. 
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Diagram J 
Männens överdödlighet 1901-1993 

Diagram J visar att männens överdödlighet är ca 20 pro
cent fram till 1950 för att därefter tillta fram till en högsta 
nivå på 80 procent 1983.1 diagrammet är dödligheten stan
dardiserad för åldersgrupp och civilstånd. Uppgången är sta
bil över en trettioårsperiod. Det framräknade indexet baseras 
på dödlighet för män i yngre medelåldern till gamla män 
(35-89 år). 

Överdödligheten för män efter civilstånd framgår av Dia
gram K nedan. För gifta och förut gifta män följer utveck
lingen i stort sett samma linjer som kunde observeras utan 
någon uppdelning på civilstånd. För ogifta män är över
dödligheten betydligt högre fram till 1950 än vad den är för 
gifta och förut gifta. Från omkring 1950 ökar männens över
dödlighet för samtliga tre civilstånd och når en topp under 
tidigt 1980-tal. Även för de gifta männen ökar över
dödligheten från en låg nivå under seklets första hälft till en 
mycket hög nivå i början av 1980-talet. 

Diagram K 
Männens överdödlighet efter civilstånd 1901-1993 

För samtliga åldersgrupper är utvecklingen likartad den som 
visades för civilstånd. Uppgången startar runt 1950 och når 
en topp under tidigt 1980-tal. 

Diagram L 
Männens överdödlighet efter åldersklass 1901-1993 
Utjämnade tal (3-punktsutjämning) 

Sammanfattning 
Den svenska dödlighetsutvecklingen för åldersgrupperna 35-
89 år är märklig. Av någon anledning avtog dödlighetsned
gången för män under 1950-talet medan nedgången för kvin
nor fortsatte med en stabil årlig nedgång. För kvinnor finns 
möjligen en tendens till avmattning av nedgången under den 
allra senaste perioden. 

En effekt av den olikartade utvecklingen för män och kvin
nor är att männens överdödlighet ökar från 1950 och når en 
topp i början av 1980-talet. Uppgången i överdödlighet har 
ett likartat tidsmönster för de tre civilstånden: ogift, gift och 
förut gift och även för samtliga femårsklasser i intervallet 
35-89 år. 

Från 1960-talet blir samboendet alltmer utbrett. Detta 
medför att i gruppen ogifta finns en hög andel människor 
som lever i stabila parrelationer. Det ökande samboendet 
märks framförallt i de yngre åldrarna, där dödligheten är låg. 
Den ökade skilsmässofrekvensen leder också till att gruppen 
förut gifta ökar under den senare delen av perioden 1901-
1993. 

För medelålders och äldre män har dödligheten endast 
förändrats marginellt under en trettioårsperiod (1950-1980). 
Detta borde leda till hypotesgenerering och fördjupade stu
dier. I Europa av idag är exemplen många på en stagnerande 
dödlighetsnedgång eller rentav uppgång i dödligheten. 
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1 Befolkningens sammansättning 

Definitioner och begrepp 
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 årsskif
tet 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 rappor
terats till och med vecka 04 tas med. 

-Samtliga som avlidit under redovisningsåret och som 
rapporterats till och med vecka 04 tas bort. 

-Samtliga civilståndsändringar som avser redovisnings
året och som rapporterats till och med vecka 04 tas med. 

-Aviseringar om flyttningar innehåller ingen information 

om händelsetidpunkten varför aviseringstidpunkten definieras 
som händelsetidpunkt. RTB uppdateras därför inte med några 
flyttningar under de fyra första veckorna. 

-Aviseringar om medborgarskapsbyte uppdateras till och 
med årets slut. 

Bristen på överensstämmelse mellan folkmängden vid 
årets början och årets slut samt befolkningsförändringar under 
året redovisas i Inledningen punkt 10 (sid 17). 

I samtliga tabeller i denna rapport har folkökningen be
räknats som summan av födelseöverskottet, flyttningsöver
skottet 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 1994 som rapporterats senast vecka 
13 år 1995.1 rapporterna Befolkningsstatistik del 1 och del 3 
definieras folkökningen som skillnaden mellan folkmängden 
vid årets början och årets slut. 

Diagram 1 
Hela befolkningen och utländska medborgare efter kön och ålder 31 december 1994. Relativ fördelning 
The whole population and aliens by sex and age, Dec. 31,1994. Relative distribution 
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Tabell 1.1 
Folkmängd efter kön och civilstånd vid slutet av 1982-1994 
Population by sex and marital status 1982-1994 

Tabell 1.2 
Folkmängd länsvis vid årets början och slut samt medelfolkmängd 1994 
Population by county at the beginning and at the end of the year and mean population 1994 

1) Samtliga folkmängdsuppgifter avser Indelningen 1995- 01-01. 
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Tabell 1.3 
Folkmängd efter ålder samt antal kvinnor mot 1000 män i olika åldrar vid slutet av 1960-1994 
Population by age and age-specified sex ratios 1960-1994 
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Tabell 1.4 
De olika åldersgruppernas relativa fördelning på civilstånd vid slutet av 1950 -1994 
Relative distribution of marital status in different age groups 1950 -1994 
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Tabell 1.5 
Folkmängd vid årets slut samt medelfolkmängd efter kön, ålder och civilstånd 1994 
Population and mean population by sex, age and marital status 1994 
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Tabell 1.6 
Medellängd och medelvikt för män vid inskrivning 1968-1994 1) 
Average stature and average weight of men at enlistment 1968-1994 

1) Siffrorna för åren 1983-1985 kan ej redovisas på grund av att uppgifterna ej kunnat erhållas från Vämpliktsverket. 

Tabell 1.7 
Fördelning efter längd och vikt för män vid inskrivning 1988 -1994 
Distribution by stature and weight of men at enlistment 1988 -1994 





SCB Befolkningsstatistik del 4,1994 33 

2 Befolkningsförändringar - översikt 

Fortsatt stor folkökning 
Sveriges folkmängd uppgick till 8 816 381 personer vid års
skiftet 1994/95. Under år 1994 ökade folkmängden med 71115 
personer vilket är 18 283 fler än 1993 och den största folkök
ningen sedan 1970. 

Diagram 2 
Naturlig folkökning och flyttningsöverskott 
länsvis 1994 
Natural increase of population and excess of 
migration by county 1994 

Födelseöverskott Flyttningsöverskott 
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Tabell 2.1 
Befolkningsförändringar i sammandrag 1940 -1994 
Summary of vital events 1940 -1994 
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1) Dödfödda har räknats på 1 000 av antalet levande födda och dödfödda. 2) Döda under första levnadsåret och döda under första 
levnadsdygnet år räknade på 1 000 av antalet levande födda. 



38 2 Befolkningsförändringar - översikt SCB Befolkningsstatistik del 4,1994 

Tabell 2.2 
Befolkningsförändringar länsvis 1994 
Population changes by county 1994 

1) Enligt indelningen 1 januari året därpå. 
2) Se avsnittet "Inledning", punkt 10, där bristen på konsistens mellan folkmängdsredovisningen och befolkningsförändringar utreds. 
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Tabell 2.3 
Befolkningsförändringar civilståndsvis 1994 
Population changes by marital status 1994 
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Tabell 2.4 
Folkökning länsvis 1990 -1994 
Increase of population by county 1990 -1994 

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

Födelsetalet minskar 
Födelsetalet ökade kraftigt i slutet av 1980-talet. Men sedan 
1992 minskar födelsetalet. År 1994 föddes 112 257 barn vilket 
ören minskning med 5 741 sedan 1993. 

Minskningen i barnafödande är störst bland kvinnor under 
25 år d.v.s. förstagångsföderskor. 

Den summerade fruktsamheten för 1994 är 1,9, vilket 
betyder att det föds 1,9 barn per kvinna. Jämfört med andra 
länder i Väst- och Sydeuropa är dock fruktsamhetstalet fortfa
rande högt i Sverige. I t ex Spanien är den summerade 
fruktsamheten så låg som 1,3, dvs det föds endast 1,3 barn per 
kvinna. Det är, trots nedgången, bara Island och Irland som har 
högre fruktsamhetstal än Sverige i hela Väst- och Sydeuropa. 

Det allmänna födelsetalet (antal födda per 1000 av 
folkmängden) är 12,8 år 1994. 

Definitioner och begrepp 
Födda 
Nyfött barn folkbokförs i den församling, i vilken modern vid 
nedkomsten var folkbokförd. Om hon var upptagen i obefintlig
registret eller vid nedkomsten inte bokförd någonstans folkbok
förs barnet i den församling där nedkomsten skedde. 

Med levande fött barn avses nyfödd som efter födelsen 
andats eller visat andra tecken på liv såsom hjärtslag, pulsatio-
ner i navelsträngen eller tydliga, spontana rörelser av skelett
muskulaturen. Med dödfött barn avses nyfödd som avlidit efter 
utgången av tjugoåttonde havandeskapsveckan (eller, vid oviss
het om tiden, är minst 35 cm lång). 

Under 1973 ändrades aviseringarna till SCB av nyfödda. 
Tidigare angavs barnets ordningsnummer endast för barn 
födda i bestående äktenskap ingångna 1950 eller senare. 
Ordningsnumret avsåg makarnas samtliga gemensamma 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. 

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 medbor
garskapet. 

Begreppet född inom respektive utom äktenskapet har med 
utgången av 1976 utgått ur all lagstiftning. Redovisningen av 
födda görs från och med 1977 efter moderns civilstånd i samma 
utsträckning som tidigare för födda inom respektive utom 
äktenskapet. 

I tabell 3.6 redovisas födda efter ordningsnummer i kom
bination med föräldrarnas vigselar. Här avses ordningsnum
mer enligt modern oavsett om något barn är fött före vigseln. 

Barn till moder som inte är folkbokförd 
Under senare år har många barn fötts av flyktingar som inte är 
folkbokförda i Sverige. Dessa barn räknas som födda i Sverige 
och ingår i befolkningsstatistiken, vilket inte mödrarna gör. 
Detta förhållande har lett till att för höga fruktsamhetstal 
redovisats för kvinnor från några länder, främst från fd Jugo
slavien. Tabellerna 3.14, 3.17, 3.18 och 3.19 som visar frukt
samhet i kombination med moderns medborgarskap eller 
födelseland redovisar fruktsamheten för folkbokförda kvin
nor. 

Nedanstående tablå visar antalet barn som fötts av icke 
folkbokförd mor åren 1980-1994: 

Diagram 3 
Antal födda 1940-1994 
Number of births 1940-1994 
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Diagram 4 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och åldersdifferentierade abortfrekvenser 1970-1994 
Age-specific fertility rates and age-specific abortion rates 1970-1994 
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Tabell 3.1 
Levande födda och dödfödda efter kön och moderns ålder länsvis m.m. 1994 
Live and still births by sex and age of mother by county etc. 1994 
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Tabell 3.2 
Andel (procent) barn födda av ej gift moder länsvis m m 1985 -1994 
Relative number (per cent) of children born by not married mothers by county etc 1985 -1994 
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Tabell 3.3 
Levande födda och dödfödda efter börd, kön och moderns ålder 1994 
Single, multiple, live and still births by sex and age of mother 1994 
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Tabell 3.4 
Levande födda och dödfödda efter barnets ordningsnummer och moderns födelseår 1994 
Live births and still births by birthorder of child and year of birth of mother 1994 
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Tabell 3.5 
Levande födda och dödfödda efter barnets ordningsnummer 1985 -1994 
Live birth and still birth by birthorder of child 1985 -1994 

Tabell 3.6 
Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter barnets ordningsnummer och föräldrarnas 
vigselår 1994 
Live births and still births in present marriage by birthorder of child year of parents marriage 1994 
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Tabell 3.7 
Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter föräldrarnas ålder 1994 
Live still births of present marriage by age of parents 1994 

Tabell 3.8 
Barnets ordningsnummer bland både levande och dödfödda barn efter modems ålder 1994 
Birthorder and child among both live birth and still births by age of mother 1994 
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Tabell 3.9 
Levande födda och dödfödda efter barnets ordningsnummer, tidigare antal av modern dödfödda respektive 
levande födda samt moderns ålder 1994 
Live births and still births by birthorder of child, number of earlier still births resp. births and age of mother 1994 
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Tabell 3.10 
Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter moderns ålder och äktenskapets varaktighet 1994 
Live and still births of present marriage by age of mother and duration of marriage 1994 
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Tabell 3.11 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns födelseort (= födelselänet, övriga län eller utlandet) 
och folkbokföringslän 1994 
Age-specific fertility rates by place of birth of mother (= county of birth, other counties or abroad) and county of 
registration of mother 1994 
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Tabell 3.12 
Levande födda efter föräldrarnas medborgarskap och moderns civilstånd 1994 
Live births by citizenship of parents and marital status of mother 1994 
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Tabell 3.13 
Levande födda efter medborgarskap och födelseår 1985 -1994 
Live births by citizenship and year of birth 1985 -1994 
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Tabell 3.14 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns födelseland och medborgarskap 1994 
Age-specific fertility rates by country of birth of mother and citizenship of mother 1994 
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Tabell 3.15, se nästa uppslag 
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Tabell 3.15 
Levande födda efter moderns civilstånd, medborgarskap och ålder 1994 
Live biths by marital status of mother, citizenship of mother and age of mother 1994 
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Tabell 3.16 
Åldersdlfferentierade fruktsamhetstal och bruttoreproduktionstal länsvis m.m. 1994 
Age-specific fertility rates and gross reproduction rates by county etc. 1994 

1)BARN FODDA AV KVINNOR UNDER 20 AR PER 1 000 KVINNOR I ÅLDERN 15-19 AR. 
2)BERÄKNAT ANTAL BARN SOH 1 000 KVINNOR FAR UNDER HELA SIN REPRODUKTIONSPERIOD ENLIGT AKTUELL FRUKTSAMHET OCH UNDER 
FÖRUTSÄTTNING ATT INGEN DÖDLIGHET FÖREKOMMER TILL OCH MED 9 AR. 
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Tabell 3.17 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och olika födelsekvoter 1951-1994 
Age-specific fertility rates and different kinds of birth ratios 1951-1994 

1) T o m 1954 antal nedkomster och fr o m 1955 antal levande födda 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 förekommer 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. 
7) Endast folkbokförd befolkning ingår. Flyktingar utan uppehållstillstånd som fött barn i Sverige ingår inte här. 
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Tabell 3.18 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns medborgarskap 1994 samt summerad fruktsamhet 
efter moderns medborgarskap 1972-1994 
Age-specific fertility rates by citizenship of mother 1994 and total fertility rate by citizenship of mother 1972 -1994 

1) Barn födda av kvinnor under 20 år per 1000 kvinnor i åldern 15-19 år. 
2) Beräknat antal barn som 1000 kvinnor får under hela sin reproduktionsperiod enligt aktuell fruktsamhet och under 
förutsättning att ingen dödlighet förekommer t o m 49 år. 
3) Siffrorna reviderade. Endast folkbokförd befolkning ingår. 
4) Endast folkbokförd befolkning ingår. Flyktingar utan uppehållstillstånd ingår inte här. 

Tabell 3.19 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns medborgarskap och civilstånd 1994 
Age-specific fertility rates by marital status of mother and citizenship of mother 1994 

1) Barn födda av kvinnor under 20 år per 1 000 kvinnor i åldern 15-19 år. 



SCB Befolkningsstatistik del 4,1994 3 Födda 63 

Tabell 3.20 
Levande födda och dödfödda efter moderns civilstånd samt brutto- och nettoreproduktionstal 1984 -1994 
Live and still births by marital status of mother, gross reproduction rates and net reproduction rates 1984-1994 

1) För samtliga år har respektive års livslängdstabell använts. 

Tabell 3.21 
Levande födda och dödfödda efter födelsemånad 1971-1994 
Live births and still births by month 1971-1994 

1) Årligen. 
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Tabell 3.22 
Fruktsamhetstal, flerbörder och dödföddhet efter föräldrarnas ålder m m 1994 
Fertility rates multiple birth ratios and still birth rates by age of parents etc 1994 

1) För barn till gift fader. 2) Dödfödda på 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 1930-1994 
Mean, median and quartile age of mother 
1930-1994 

Tabell 3.24 
Moderns medelålder och medianålder för första, 
andra och tredje barnet 1974-1994 
Mean and median age of mother for the first, second 
and third child 1974-1994 

Anmärkning till tabell 3.24: För åren 1979-1988 har felaktiga 
siffror tidigare publicerats. 



SCB Befolkningsstatistik del 4,1994 3 Födda 65 

Tabell 3.25 A 
Levande födda efter föräldrarnas ålder och familjeförhållanden 1992 
Live births by age and family status of parents 1992 

Sambo - vid födelsen är båda föräldrarna folkbokförda på samma fastighet. 

Ensamstående - vid födelsen är föräldrarna folkbokförda på olika fastigheter eller avisering 
saknas om faderskapet. 

På grund av eftersläpning i avisering av faderskap till folkbokföringen och SCB redovisas 
1992 och 1993 års siffror. 1994 års siffror om faderskap är för ofullständiga för att redovisas. 
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Tabell 3.25 B 
Levande födda efter föräldrarnas ålder och familjeförhållanden 1993 
Live births by age and family status of parents 1993 
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Tabell 3.26 
Levande födda av gifta, samboende och ensamstående föräldrar efter båda föräldrarnas ålder 1993 
Live births by married, cohabiting and single parents and by age of both parents 1993 
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Tabell 3.27 
Legala aborter efter kvinnornas ålder och antal tidigare födda barn 1985-1994 
Legal abortions by age and number of earlier born children of the women 1985-1994 

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 avlider före 50 års ålder. 
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4 Döda 

Färre antal döda 
Antalet dödsfall varierar mycket litet från det ena året till det 
andra. Under år 1994 har 91 844 personer avlidit, vilket är 5 164 
färre än 1993. Den relativt stora skillnaden i antalet döda 
förklaras av en influensaepidemi i december 1993 som ledde 
till att många gamla och svaga avled. Det allmänna dödstalet 
(antalet döda per 1 000 av folkmängden) är 10,5 år 1994. Den 
återstående medellivslängden är 81,38 år för kvinnor och 76,08 
för män. 

Det är bara Japan som har högre värden både för män och 
kvinnor. Födelseöverskottet (födda minus döda) uppgår till 
20 413 vilket är ungefär 500 mindre än 1993. 

Definitioner och begrepp 
Döda 
Dödsfall registreras av det Lokala skattekontor (LOK) där den 
döde var folkbokförd, eller om han inte var bokförd någonstans 
eller obefintlig i det LOK där dödsfallet skedde eller kroppen 
anträffades. I denna rapport redovisas uppgifter enbart om 
döda som vid dödsfallet var folkbokförda. 

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

Där Dx är döda x-åringar, M x 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 observe
rade risker. Till och med 1986 baserades denna utjämning på 
Wittsteins formel. Eftersom metoden visade sig överskatta 
dödsriskerna i de högsta åldrarna har en ny utjämningsmetod 
utarbetats. (Martinelie, S (1987): A Generalized Perks For
mula for Old Age Mortality, R&D Report, Statistics Sweden) 

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 kvarlevandetal 
och återstående medellivslängder höjts för de allra äldsta. 
(Jämförelse mellan de olika metoderna redovisas i Befolknings
förändringar del 3 åren 1987,1988 och 1989.) 

Diagram 5 
Antal döda 1940-1994 
Number of deaths 1940-1994 
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Tabell 4.1 
Döda efter kön, ålder och civilstånd länsvis m.m. 1994 
Deaths by sex, age and marital status by county etc. 1994 
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Tabell 4.2 
Döda efter kön, ålder och civilstånd länsvis 1994 
Deaths by sex, age and marital status 1994 
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Tabell 4.3 
Dödstal efter kön, ålder och civilstånd 1994 
Deaths rates by sex, age and marital status 1994 

1) BERÄKNAT PA ANTALET LEVANDE FÖDDA, ÖVRIGA DÖDSTAL AR BERÄKNADE PA MEDELFOLKMANGDEN. 
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Tabell 4.4 
Döda efter kön, födelseår och civilstånd 1994 
Deaths by sex, year of birth and marital status 1994 
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Tabell 4.5 
Dödstal efter kön, ålder och medborgarskap 1994 
Death rates by sex, age and citizenship 1994 
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Tabell 4.6 
Döda efter kön, födelseår, ålder och civilstånd 1994 
Deaths by sex, year of birth, age and marital status 1994 
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Tabell 4.7 
Dödstal efter kön och ålder länsvis 1994 
Death rates by sex by county 1994 
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Tabell 4.8 
Döda efter kön, ålder och medborgarskap 1994 
Deaths by sex, age and citizenship 1994 
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Tabell 4.9 
Döda efter första levnadsåret efter kön 
och ålder 1994 
Infant deaths by sex and age 1994 

Tabell 4.10 
Spädbarnsdödlighet länsvis 1994 
Infant deaths by sex and age 1994 

1) PÄ 1000 LEVANDE FODDA, 
2) FÖDD OCH DÖD UNDER SAMMA KALENDEROYGf 
3) =28 DAGAR 
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Tabell 4.11 
Döda och spädbarnsdödlighet efter kön 1981-1994 
Deaths and infant mortality rates by sex 1981-1994 

Tabell 4.12 
Spädbarnsdödlighet på 1000 levande födda 1951-1994 
Infant mortality rates 1951-1994 

1) = Född och död samma kalenderdygn. 2) = 28 dagar. 3) = Dödföddhet och spädbarnsdödlighet under första levnadsveckan. 
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Tabell 4.13 
Livslängdstabeller 1994 
Life table 1994 
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* MEDELÅLDER FOR O-ARINGAR VID DÖDSFALLET: MAN 0 . 1 2 5 KVINNOR 0 . 1 2 2 

1) RISKTID FOR SAMTLIGA SOM AR 100 AR OCH ÄLDRE 
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Tabell 4.14 
Livslängdstabeller 1990-1994 
Life tables 1990-1994 
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* MEDELÅLDER FOR O-ARINGAR VID DÖDSFALLET: MAN 0 . 1 3 5 KVINNOR 0 . 1 4 5 

1) RISKTID FOR SAMTLIGA SOM AR 100 AR OCH ÄLDRE 
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Tabell 4.15 
Återstående medellivslängd länsvis 1966-1994 
Life expectancy by county 1966-1994 
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Tabell 4.16 
Sannolika återstående livslängden enligt livslängdstabellerna för år 1994 och 1990 -1994 
The probable length of life according to the life tables 1994 and 1990 -1994 

Tabell 4.17 
Återstående medellivslängd och sannolika återstående livslängden i år 1751-1994 
Life expectancy and probable length of life, in years, 1751-1994 
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5 Civilståndsändringar 

Få giftermål 
Under 1994 var antalet giftermål 34 203, vilket är 198 fler än 
1993 och den näst lägsta siffran sedan 1915. Giftermåls
boomen 1989 med 109 000 vigslar har minskat underlaget för 
giftermål. 

Skilsmässorna blir fler 
Skilsmässorna ligger kvar på samma höga nivå som under 
senare år, vilket innebär att 22 237 äktenskap upplöstes på 
grund av skilsmässa. Giftermåls-boomen 1989 medförde att 
fler parförhållanden registrerades som äktenskap. Fler äkten
skap och kanske något färre samboförhållanden ger som resul
tat att en större andel av separationerna registreras som skils
mässa. Därför kan ett högt skilsmässotal inte omedelbart tolkas 
som att fler familjer upplöses. Mycket troligt är att antalet 
separationer bland samboförhållanden har minskat i ungefär 
motsvarande omfattning. Härom kan man emellertid bara 
spekulera eftersom fakta saknas inom området. 

Definitioner och begrepp 
Nyblivna gifta 
För nyblivna gifta får SCB en avisering för vardera makarna 
om båda är folkbokförda i Sverige. Aviseringarna innehåller 
personnumret för sambandspersonen, det vill säga i detta fall 
den som giftermålet ingås med. 

Nyblivna gifta redovisas efter fyra olika begrepp nämli
gen: 

a Nyblivna gifta kvinnor, vars make är skriven i Sverige 
eller i utlandet, 

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 registreras hos det LOK där personen är 
folkbokförd eller senast var folkbokförd (utvandrat). Har per
sonen aldrig varit folkbokförd i landet, registreras vigseln 
endast i diariet hos LOK. 

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 folkbokförda i Sverige. Aviseringarna innehål
ler personnumret för den f d sambandspersonen. 

Till SCB:s äktenskapsregister inkommer uppgifter om 
skilsmässor som stadfästs eller avgjorts vid svensk domstol. 
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 
Sverige eller utlandet, 

c Nyblivna frånskilda 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 dom
stol. 

Ny blivna frånskilda redovisas i den församling där de vid 
skilsmässan var folkbokförda. 

Lagstiftningen om skilsmässor ändrades den 1 januari 
1974.1 korthet innebar förändringarna bl a att hemskillnads
året ersattes med en betänketid på sex månader. Om makarna 
inte har några barn under 16 år och båda är överens om 
skilsmässan behövs ingen betänketid. Den kraftiga ökningen 
av antalet skilsmässor under 1974 och 1975 måste ses mot 
denna bakgrund. 

Nyblivna änkor och änklingar 
Uppgifterna om nyblivna änkor bygger på ändringar av 
civilståndsregistreringen i länsregistren. Det innebär bi a att det 
redovisade antalet nyblivna änklingar och änkor inte överens
stämmer exakt med antalet under samma år redovisade avlidna 
giftakvinnorrespekti ve män. Orsaken är att änke-och änklings-
blivandet registereras även då den avlidne partnern i äktenska
pet inte var skriven i Sverige men den kvarlevande är det. Det 
omvända förhållandet, det vill säga att den kvarlevande part
nern inte är skriven i Sverige, men väl den avlidne, ger också 
upphov till skillnader. 

Tabellerna 
När tabellerna över civilståndsändringar endast redovisar an
talet ingångna och upplösta äktenskap, avser uppgifterna ny
blivna gifta kvinnor, frånskilda kvinnor och änkor. Relativta
len för civilståndsändringar är också baserade på kvinnor, om 
det inte klart framgår av tabellerna att något annat gäller. 
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Diagram 6 
Antal giftermål och skilsmässor 
1940-1994 
Number of marriages and divorces 
1940-1994 

Diagram 7 
Nyblivna gifta kvinnor i första 
giftet efter ålder på 1000 ogifta 
1950-1994 
Age-specific first marriage rates of 
women 1950-1994 
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Diagram 8 
Nyblivna gifta kvinnor i omgifte efter 
ålder på 1000 änkor och frånskilda 
1950-1994 
Age-specific remarriage rates of 
women 1950-1994 

I diagram publicerade före 1994 är 
värdena för 1989 felaktiga och har 
nu rättats. 

Diagram 9 
Nyblivna frånskilda kvinnor 
efter ålder på 1000 gifta 
kvinnor 1950-1994 
Age-specific divorce rates of 
women 1950-1994 
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Giftermåls- och skilsmässoutvecklingen i Sverige 1971-1994 
Gunnar Andersson 
Demografiska avdelningen 
Stockholms universitet 

Giftermål 

Giftermålsbenägenheten sjönk kraftigt i Sverige under 1970-
talet och därefter har den fortsatt att sjunka även under första 
halvan av 1980-talet och under början av 1990-talet. 
Nedgången gäller främst kvinnor utan barn. Dessa dominerar 
gruppen av ogifta kvinnor. För kvinnor med barn har 
giftermålsbenägenheten inte fallit lika kraftigt. Ett markant, 
men endast tillfälligt, brott skedde under 1989, då antalet 
ingångna äktenskap ökade drastiskt i samband med ändringar 
i lagstiftningen rörande reglerna för änkepension. 

Diagram 1 
Giftermålsrisken för ogifta svenska kvinnor för åren 
1971-1994 efter antal barn. 

Standardiserat för ålder. Se metodavsnittet nedan. 

Skilsmässor 
Skilsmässobenägenheten för kvinnor i första äktenskapet 
uppvisar en ökande trend under i stort sett hela perioden. Det 
har blivit många fler föräktenskapliga barn under perioden 
som ett resultat av det allt mer utbredda samboendet. Barn 
födda före giftermålet är förknippade med en högre risk för 
skilsmässa. Vi har därför tagit hänsyn till den förändrade 
sammansättningen bland förstagångsgifta kvinnor genom att 
standardisera för förekomsten av sådana barn. Vi har också 
standardiserat för kvinnans ålder vid giftermålet, hennes antal 
barn samt tiden sedan giftermålet. 

Skilsmässorisken steg kraftigt i samband med de ändringar 
i lagstiftningen 1974 som gjorde det lättare att ta ut skilsmässa. 

Efter en övergående nedgång under åren efter 1974 har 
skilsmässorisken fortsatt att stiga från slutet av 1970-talet 
ända fram till 1994. Ökningen har varit särskilt tydlig från 
1987 och framåt. Uppgången under 1974 var kraftigast för 
kvinnor utan barn medan skilsmässorisken för denna grupp 
av kvinnor därefter egentligen inte har förändrats särskilt 
mycket. De stigande skilsmässoriskerna under 1980- och 
1990-talen beror i stället på en ständig uppgång i 
skilsmässobenägenheten för kvinnor med barn. 

Diagram 2 
Skilsmässorisken för svenska kvinnor i första 
äktenskapet för åren 1971-1994 efter antal barn. 

Standardiserat för ålder vid giftermålet, tid sedan giftermålet och 
förekomst av barn födda före giftermålet. Se metodavsnittet nedan. 

Omgifte 

Omgiftesbenägenheten för förstagångsskilda kvinnor har 
också minskat något under perioden, dock inte lika snabbt 
som giftermålsbenägenheten för de ogifta kvinnorna. 
(Omgiftesriskerna är standardiserade för ålder vid 
skilsmässan, tid sedan skilsmässan samt barnantal.) 

Barn födda före skilsmässan och barn som fötts efter 
skilsmässan påverkar omgiftesmöjligheten på var sitt sätt. 
Kvinnor med barn från ett tidigare äktenskap har lägre 
omgiftesrisker än kvinnor utan barn medan kvinnor som fött 
nya barn efter skilsmässan i stället uppvisar en högre 
omgiftesbenägenhet än andra kvinnor. 
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Diagram 3 
Omgiftesrisken för svenska kvinnor efter första 
skilsmässan för åren 1971-1994 efter förekomsten 
av barn. 

Standardiserat för ålder vid skilsmässan och tid sedan denna. 
Se metodavsnittet nedan. 

Metod 

I diagrammen presenteras giftermåls-, skilsmässo- och 
omgiftesutvecklingen för svenska kvinnor under åren 1971-
1994. 

Utvecklingen redovisas i form av tidsserier av index som 
är skattade relativa risker för giftermål och för skilsmässa. 
Riskerna för de studerade civilståndsändringarna redovisas 
relativt till ett basår (1980) på samma sätt som ett prisindex 
anger prisutvecklingen i förhållande till ett passande 
kalenderår - om skilsmässorisken för ett år anges till 1,5 
betyder detta att risken för skilsmässa under detta år är femtio 
procent högre än under 1980. Under beräkningarna av indexen 
kontrollerar vi för ett antal demografiska bakgrundsfaktorer 
med hjälp av en modern variant av klassisk 
standardiseringsteknik. Syftet med en sådan standardisering 
är att kunna redovisa en överskådlig bild av dagens 
demografiska trender samtidigt som man på ett effektivt sätt 
kontrollerar för en ändrad sammansättning av svenska kvinnor 

över olika bakgrundsfaktorer. En faktor som vi tar speciell 
hänsyn till är antalet barn som en kvinna har. För de tre 
studerade händelserna - giftermål, skilsmässa och omgifte -
redovisas därför separata index för kvinnor med olika antal 
barn. 

Registerdata 

Beräkningarna grundar sig på data från SCB:s 
fruktsamhetsregister. Detta register innehåller information om 
samtliga demografiska händelser som registrerats i folkbok
föringen sedan 1960 (år och månad för giftermål, skilsmässa, 
barnafödande, dödsfall, emigration, änkeskap) för kvinnor 
födda i Sverige. Det utdrag ur registret som vi använt omfattar 
kvinnor födda under åren 1946-1975. Cirka 1,6 miljoner 
kvinnors demografiska livshistorier ingår därför i analysen. 
Registreringen av skilsmässor är bristfällig fram till och med 
1967 och endast giftermål som ingåtts från och med 1968 tas 
med i beräkningarna. Kalenderårsindexen redovisas här för 
åren fram till 1994. 

Sammanboende utan giftermål 
Ovanstående analys omfattar ungefär fyrtio procent av 
parbildningarna och isärflyttningarna. Av dem som gifter sig 
är sextio procent sambor före giftermålet. Samboförhållandet 
har i genomsnitt varat 2-3 år vid giftermålet. 

Bland dem som sammanbor utan giftermål är benägen
heten att flytta isär stor. SCB har för åren 1981, 1986 och 
1991 gjort en studie om familjeförändringar där även 
samboförhållanden studerades. Sedan 1970-talet har allt fler 
par börjat sitt familjeliv som sambor. Dessa lever allt längre 
i samboförhållandet innan de gifter sig om man över huvud 
taget gifter sig. Samboförhållandet har mer och mer ersatt 
äktenskapet. 

Antalet samboförhållande som upplöstes under de 
redovisade åren var knappt 30 000 per år. Det är övervägande 
unga som lever i samboförhållanden och de har som regel 
inte levt särskilt länge tillsammans. Ju yngre man är och ju 
kortare man sammanlevt desto större är risken för separa
tion. Separationsfrekvensen hos sambor är två till tre gånger 
så hög som hos äktenskapen i det studerade materialet. 
(Familjeförändringar kring 1990, BE 15 SM 9301) 
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Tabell 5.1 
Nyblivna gifta efter tidigare civilstånd samt nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön, länsvis m.m. 1994 
Newly married by previous marital status and newly widowed and divorced by sex, by county etc. 1994 
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Tabell 5.2 
Nyblivna gifta efter tidigare civilstånd samt nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön i 
kommunerna 1994 
Newly married by previous marital status and newly widowed and divorced by sex, by municipalities 1994 



106 5 Civilståndsändringar SCB Befolkningsstatistik del 4,1994 



SCB Befolkningsstatistik del 4,1994 5 Civilståndsändringar 107 



108 5 Civilståndsändringar SCB Befolkningsstatistik del 4,1994 



SCB Befolkningsstatistik del 4,1994 5 Civilståndsändringar 109 



110 5 Civilståndsändringar SCB Befolkningsstatistik del 4,1994 



SCB Befolkningsstatistik del 4,1994 5 Civilståndsändringar 111 

Tabell 5.3 
Nyblivna gifta efter kön, ålder, tidigare civilstånd och äktenskapets ordningsnummer 1994 
Newly married by sex, age, previous marital status and marriage order 1994 
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Tabell 5.4 
Ingångna äktenskap, där båda makarna vid giftermålet var skrivna i Sverige, efter makarnas ålder 1994 
Marriages contracted (where both husband and wife are registered in Sweden at the time of the marriage) by age 
of spouses 1994 
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Tabell 5.5 
Nyblivna gifta efter kön och medborgarskap 1994 
Newly married by sex and citizenship 1994 
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Tabell 5.6 
Nyblivna gifta efter kön och födelseland 1994 
Newly married by sex and country of birth 1994 
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Tabell 5.7 
Nyblivna gifta i första giftet efter kön och ålder på 1000 ogifta 1961-1994 
First marriages by sex and age per 1000 single persons 1961-1994 

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

Tabell 5.8 
Nyblivna gifta efter makarnas förutvarande civilstånd 1971-1994 
Newly married by previous marital status of spouses 1971-1994 

1) Räknat på medelfolkmängden. 
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Tabell 5.9 
Nyblivna gifta efter äktenskapets ordningsnummer 1972-1994 
Newly married by marriage order 1972-1994 

1) Räknat på medelfolkmångden. 

Tabell 5.10 
Medel-, median- och kvartilåldrar för nyblivna gifta 1940 -1994 
Mean, median and quartile age at marriage 1940-1994 
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Tabell 5.11 
Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och ålder 1994 
Newly widoved and divorced by sex and age 1994 
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Tabell 5.12 
Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och vigselår 1994 
Newly widoved and divorced by sex and year of marriage 1994 
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Tabell 5.13 
Nyblivna frånskilda efter kön, ålder och äktenskapets varaktighet 1994 
Newly divorced by sex, age and duration of marriage 1994 
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Tabell 5.14 
Nyblivna frånskilda efter kön och makarnas ålder 1994 
Newly divorced by sex and age of spouses 1994 



124 5 Civilståndsändringar SCB Befolkningsstatistik del 4,1994 

Tabell 5.15 
Nyblivna frånskilda efter kön och medborgarskap 1994 
Newly divorced by sex and citizenship 1994 
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Tabell 5.16 
Nyblivna frånskilda efter kön och födelseland 1994 
Newly divorced by sex and country of birth 1994 
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Tabell 5.17 
Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet på 1000 äktenskap 1962-1994 
Divorce rate by duration of marriage per 1000 marriages 1962-1994 
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Tabell 5.18 
Relativa antalet äktenskapsskillnader i varje vigselkohort efter antalet år sedan vigselåret 1955-1994 
Relative number of divorces in each marriage cohort by number of years since marriage 1955-1994 

Anmärkning: Antalet äktenskap fördelat efter vigselar har korrigerats med hänsyn till antalet bestående äktenskap 

31 december 1994. Samtliga tal i denna tabell har därför varit föremål för revidering. 
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Tabell 5.19 
Nyblivna frånskilda kvinnor efter ålder på 1000 gifta kvinnor 1968-1994 
Age-specific divorced rates of women 1968-1994 

Tabell 5.20 
Äktenskapsskillnader efter barnantal och äktenskapets varaktighet 1994 
Divorces by number of children and by duration of marriage 1994 

1) Antal år mellan vigselåret och datum för dom. 
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Tabell 5.21 
Äktenskapsskillnader efter barnantal 1973-1994 
Divorces by number of children 1973-1994 
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Tabell 5.22 
Nyblivna änklingar och änkor efter ålder och äktenskapets varaktighet 1994 
Newly widoved by age and duration of marriage 1994 
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Tabell 5.23 
Makarnas medianålder och äktenskapets medianvaraktighet vid upplösningen 1974-1994 
Median age of spouses and median duration of marriage at dissolution of marriage 1974-1994 

1) Medianerna är beräknade på makarnas ålder vid äktenskapets upplösning. 
2) Medianerna är beräknade på antal år mellan Vigselåret och upplösningsåret. 

Tabell 5.24 
Ingångna äktenskap efter vigselår samt upplösta äktenskap efter upplösningsår 1931-1994 
Marriages by year of contractions and dissolution of marriages, by year of dissolution 1931-1994 

1) Årligen. 2) Räknat på medelfolkmängden. 



134 5 Civilståndsändringar SCB Befolkningsstatistik del 4,1994 

Tabell 5.25 
Relativa antalet genom ena makens död eller äktenskapsskillnad upplösta äktenskap i varje vigsel
kohort efter antal år sedan vigselåret 1955-1994 
Relative number of dissolutions of marriages throught divorce or death of one spouse in each marriage cohort 
by number of years since marriage 1955-1994 

Anmärkning: Antalet äktenskap fördelat efter vigselar har korrigerats med hänsyn till antalet bestående äktenskap 

31 december 1994. Samtliga tal i denna tabell har därför varit föremål för revidering. 
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6 Flyttningar 

Fler flyttar 
Både långa och korta flyttningar ökade under 1994. De långa 
flyttningarna ökade med 24 procent jämfört med 1993, mycket 
beroende på invandrarnas stora rörlighet inom landet. 
Kortdistansflyttningarna ökade med 6 procent. 

Hälften så många asylsökande 
Under 1994 har antalet asylsökande halverats jämfört med 
föregående år enligt statistik från Statens invandrarverk (SIV). 
Under 1994 kom 18 640 asylsökande till Sverige, jämfört med 
37581 under 1993. Antalet asylsökande som fått uppehållstill
stånd av flyktingskäl är 44 875. Jämfört med 1993 är det en 
ökning med 8 577. 

Invandringen den största någonsin 
Under 1994 märktes de sista årens ström av asylsökande på 
allvar i befolkningsstatistiken. Invandringen ökade med 
21 726 till 83 598 personer. 

Den låga efterfrågan på arbetskraft i Sverige medförde att 
arbetskraftsinvandringen från de nordiska länderna sedan några 
år var obetydlig. Invandringen från Europa utom norden 
nästan fördubblades under 1994, medan invandringen från 
områden utanför Europa minskade. 

Den största enskilda invandrargruppen är bosnier med 
25 655 och övriga medborgare i fd Jugoslavien 15 809. Under 
1994 återvände 8 864 svenska medborgare vilket är 1 826 fler 
än 1993. Andra stora invandrargrupper är irakiska medborgare 
3 542, finländare 2 828, somalier 2 809 och iranier 1516. 

Utvandring ökar 
Under 1994 utvandrade 32 661 personer, vilket är en ökning 
med 2 787 från 1993. Mer än varannan utvandrare är svensk 
medborgare. Så har det varit under de senaste tre åren. Utvand
ringen av svenska medborgare uppgår till 16915 vilket är den 
högsta noteringen sedan 1923. 

För första gången sedan 1990harSverigeinvandringsöver-
skott (invandrare minus utvandrare) mot något nordiskt land. 

Invandringsöverskottet uppgick till 50 937, vilket är en 
ökning med 18 939 sedan 1993. 

Definitioner och begrepp 
Flyttningar 
En flyttning måste ske mellan olika fastigheter för att räknas 
som flyttning i statistiken. Enbart flyttningar över respektive 
områdesgränserredovisas. Idennarapportredovisas flyttningar 
inom församlingar endast i tabell 6.3. 

Vid flyttning gäller den nya folkbokföringen från och med 
den faktiska flyttningsdagen om flyttningen har anmälts inom 
en vecka. Kommer en flyttningsanmälan inte in i tid gäller den 
nya folkbokföringen från den dag då anmälan kom in till någon 
av de myndigheter som är behöriga att ta emot anmälan. 
Flyttningsanmälan kan göras till ett LOK, en försäkringskassa 
eller ett postkontor. I ett stort antal fall har den faktiska 
flyttningen skett långt tidigare än tidpunkten för anmälan och 
registrering. I befolkningsstatistiken är det alltid tidpunkten för 
registrering som redovisas. 

För att bli registrerad som immigrant skall man ha för 
avsikt att stanna i Sverige minst ett år. Från denna regel finns 
undantag för exempelvis utlänningar som måste ha uppehålls
tillstånd och utländska diplomater. För flyttningar inom Nor
den gäller dessutom att ett flyttningsbevis från utvandrings
landet skall förevisas. Därefter underrättas folkbokförings
myndigheten i utvandringslandet om att personen blivit regist
rerad som invandrare, varefter personen avförs som utvandrare 
i utflyttningslandet. Motsvarande gäller vid utvandring från 
Sverige till de nordiska länderna. För att utomnordiska med
borgare skall registreras som invandrare fordras dessutom 
uppehållstillstånd beviljat av invandrarverket. 

Undantag från regeln om uppehållstillstånd kan göras om 
det finns synnerliga skäl, exempelvis inflyttade utländska 
adoptivbarn till här bosatta personer eller minderåriga barn 
som återförenas med här bosatta föräldrar som redan har 
uppehållstillstånd. 

För att bli registrerad som emigrant skall man ha för avsikt 
att bosätta sig utomlands under minst ett år. 

Överföring från och till obefintligregistret 
Den person vars adress och vistelseort, trots att all tänkbar 
utredning gjorts, är okänd bokförs under rubriken "utan känt 
hemvist". En person som oavbrutet under två år varit folkbok-
förd under rubriken " utan känt hemvist" avregistreras som 
obefintlig. 

Överföring till och från obefintligregistret avser i de flesta 
fall personer som flyttat från Sverige utan att anmäla flyttning 
respektive flyttat tillbaka till Sverige utan att vid utflyttningen 
ha anmält denna. 
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Diagram 10 
Antal immigranter och emigranter 1940-1994 
Number of immigrants and emigrants 1940-1994 
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Diagram 11 
Immigranter och emigranter efter ålder 1994 
Immigrants and emigrants by age1994 
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Tabell 6.1 
Inrikes omflyttning mellan länen samt immigranter och emigranter länsvis 1994 
Internal migration between counties and immigrants and emigrants by county 1994 
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Tabell 6.2 
Flyttningar efter kön och ålder länsvis m.m. 19941 

Migrations by sex and age by county etc. 1994 

1) Samtliga flyttningar, dvs inrikes flyttningar, immigranter, emigranter samt överförda från och till 
obefintlighetsregistret, ingår i denna tabell. 
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Tabell 6.3 
Flyttningar inom församlingar, inom kommuner, mellan kommuner inom samma län, mellan län 
samt utrikes flyttningar efter kön och ålder 1994 
Migrations within parishes, within municipalities, between municipalities in the same county, between 
counties and immigrants and emigrants by sex and age 1994 
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Tabell 6.4 
Immigranter och emigranter efter medborgarskap, länsvis m.m. 1994 
Immigrants and emigrants by citizenship by county etc. 1994 
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Tabell 6.5 
Immigranter och emigranter efter kön, ålder och civilstånd 1994 
Immigrants and emigrants by sex, age and marital status 1994 
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Tabell 6.6 
Immigranter och emigranter efter kön, civilstånd och länder 1994 
Immigrants and emigrants by sex, marital status and by country 1994 
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Tabell 6.7 
Immigranter och emigranter efter kön, civilstånd och medborgarskap 1994 
Immigrants and emigrants by sex, marital status and citizenship 1994 
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Tabell 6.8 
Immigranter och emigranter efter medborgarskap och samtliga länder 1994 
Immigrants and emigrants by citizenship and by all countries 1994 
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Tabell 6.9 
Immigranter och emigranter efter länder 1985-1994 
Immigrants and emigrants by country 1985-1994 
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Tabell 6.10 
Immigranter och emigranter efter kön och civilstånd 1851 -1994 
Immigrants and emigrants by sex and marital status 1851 -1994 

1) Ogifta, änklingar, änkor och frånskilda. 2) För åren 1871-1874 grundar sig uppgifterna om immigranter på skattningar. 3) För åren 1851-1860 
har approximation måst göras beträffande en mindre del av emigrationslördelning efter kön och civilstånd. 
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Tabell 6.11 
Immigranter och emigranter efter utvandrings- resp. invandringsland, världsdelsvis 1985-1994 
Immigrants and emigrants by continent of out-migration and in-migration 1985-1994 
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Tabell 6.12 
Immigranter och emigranter efter medborgarskap och in- resp. utvandringsår 1984-1994 
Immigrants and emigrants by citizenship and year of immigration and emigration 1984-1994 
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Tabell 6.13 
Återutvandring efter invandringsår i absoluta och relativa tal 1968-1994 
Re-migration by year of immigration 1968-1994. Absolute and relative distribution 
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Tabell 6.14 
Återutvandringen 1985-1994 efter vistelsetid i Sverige och medborgarskap vid utvandringen i relativa tal 
Re-migration 1985-1994 by duration of stay in the country and citizenship, relative distribution 
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Tabell 6.15 
Återinvandring efter medborgarskap och vistelsetid utomlands i relativa tal 1985-1994 
Re-migration by citizenship and duration of stay abroad, relative distribution 1985-1994 
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Tabell 6.16 
Återinvandring efter utvandringsår i absoluta och relativa tal 1968-1994 
Re-migration by year of emigration 1968-1994. Absolute and relative distribution 
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Tabell 6.17 
Återinvandring efter senaste utvandringsår och medborgarskap vid utvandringen 1968-1994 
Re-migration by latest year of emigration and citizenship at emigration 1968-1994 
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Tabell 6.18 
Återutvandring efter senaste invandringsår och medborgarskap vid invandringen 1968-1994 
Re-migration by latest year of immigration and citizenship at immigration 1968-1994 
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Tabell 6.19 
Överförda från och till obefintligregistret efter kön och medborgarskap 1985-1994 
Persons transferred from to the "residence unknown" register by sex and citizenship 1985-1994 
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7 Medborgarskapsbyten 

Många nya svenskar 
Under 1994 fick 35 084 utlänningar svenskt medborgarskap, 
vilket är 7 572 färre än 1993 men det näst högsta antalet 
någonsin. Som jämförelse var det under 1980-talet omkring 
20 000 utlänningar årligen som blev svenska medborgare. 

Under 1994 fick 6 352 jugoslaver svenskt medborgarskap. 
Andra stora grupper som fått svenskt medborgarskap är 4 365 
iranier, 2 974 finländare och 2 742 turkar. 

För att bli svensk medborgare genom naturalisering (ansö
kan eller anmälan) krävs i princip att man har fyllt 18 år och bott 
i Sverige i fem år (flyktingar fyra år, nordiska medborgare två 
år). Barn under 18 år blir i regel svensk medborgare samtidigt 
som föräldrarna. 

Definitioner och begrepp 
Medborgarskapsbyten 
Från 1974 redovisas byten till svenskt medborgarskap 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. 

Diagram 12 
Utlänningar som fått svenskt medborgarskap efter kön och ålder 1994 
Aliens naturalized by sex and age 1994 
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Tabell 7.1 
Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, ålder och civilstånd 1994 
Aliens naturalized by sex, age and marital status 1994 

DÄRAV FD FINLÄNDSKA HEDBORGARE SON ERHÅLLIT SVENSKT MEDBORGARSKAP 
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Tabell 7.2 
Personer som bytt medborgarskap efter tidigare och nuvarande medborgarskap samt kön 1994 
Changes of citizenship by earlier and present citizenship and sex 1994 
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Tabell 7.3 
Utlänningar som ehållit svenskt medborgarskap efter kön, civilstånd och förutvarande medborgarskap 
1994 
Aliens naturalized by sex, marital status and previous citizenship 1994 



190 7 Medborgarskapsbyten SCB Befolkningsstatistik del 4,1994 



SCB Befolkningsstatistik del 4,1994 7 Medborgarskapsbyten 191 



192 7 Medborgarskapsbyten SCB Befolkningsstatistik del 4,1994 

Tabell 7.4 
Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter förutvarande medborgarskap 1985-1994 
Aliens naturalized by previous citizenship 1985-1994 

1) Tom 1990 Förbundsrepubliken Tyskland 
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Tabell 7.5 
Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter invandringsår och medborgarskap vid invandringen 
i promille av resp. immigrantkohort 1973-1994 
Aliens naturalized by year of immigration and citizenship at the time of immigration per thousand of each cohort of 
immigrants 1973-1994 
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Tabell 7.6 
Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, kommunvis 1994 
Aliens naturalized by sex and by municipality 1994 
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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 tidigare folkbokföring innehåller koder för föl
jande indelningar: icke-territoriell församling, län, kommun, 
församling, kommuntyp enligt ortsklassificeringen (primärt 
centrum osv), A-region, H-region, riksområde och storstads
område. 

Registret över medborgarskapsbyten 

Personnummer 
Aktuell folkbokföring 
Nytt medborgarskapsland 
Civilstånd 
Samhörighetsbeteckning 
Födelseland 
Tidigare medborgarskap 
Födelseår i 5-årsklasser 
Ålder 

Registret över nyfödda 

Personnummer 
Aktuell folkbokföring 
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 
Enkel- eller flerbörd 
Faderns personnummer för barn födda inom äktenskapet 
Moderns födelseland 
Moderns ålder 
Faderns ålder för barn födda inom äktenskapet 
Äktenskapets varaktighet 
Vikt vid födseln 
Graviditets veckor för modem 

Registret över nyblivna änkorlänklingar 

Personnummer 
Aktuell folkbokföring 
Medborgarskap 
Civilstånd 
Sambandspersonens 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 
Aktuell folkbokföring 
Medborgarskap 
Civilstånd 
Sambandspersonens personnummer 
Födelseland 
Dödsdatum 
Tidigare civilståndsändringsdatum 
Tidigare civilstånd 
Ålder vid dödstillfället 
Födelseår i 5-årsklasser 

Registret överflyttningar mellan församlingar 

Personnummer 
Aktuell folkbokföring 
Medborgarskap 
Civilstånd 
Sambandspersonens personnummer 
Födelseland 
Tidigare bosättningskoder 
Ålder 

Registret över immigranter och emigranter 

Personnummer 
Aktuellt/tidigare folkbokföring 
Medborgarskap 
Civilstånd 
Sambandspersonens personnummer 
Födelseland 
Utvandrings-/invandringsland 
Födelseår 
Ålder 

Registret över gifta 

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

Registret över frånskilda 

Personnummer 
Aktuell folkbokföring 
Medborgarskap 
F d civilstånd 
Sambandspersonens personnummer 
Födelseland 
Skilsmässodatum 
Tidigare civilståndsändringsdatum 
Födelseår i 5-årsklasser 
Ålder vid skilsmässan 
Äktenskapets varaktighet 



Bilaga 2 203 

Omfattningen av H-regionerna 
Coverage of H-regions 

H-region Omfattning 

Hl 

H8 

H21 H9 

H3 

H4 

H5 

H6 

1) 

Stockholm/Södertälje A-region 

Göteborgs A-region 

Malmö/Lund/Trelleborg A-region 

Kommuner med mer än 90 000 in
vånare inom 30 kilometers radie 
från kommuncentrum 

Kommuner med mer än 27 000 och 
mindre än 90 000 invånare inom 
30 kilometers radie från kommun
centrum samt med mer än 300 000 
invånare inom 100 kilometers radie 
från samma punkt 

Kommuner med mer än 27 000 och 
mindre än 90 000 invånare inom 
30 kilometers radie från kommun
centrum samt med mindre än 300 000 
invånare inom 100 kilometers radie 
från samma punkt 

Kommuner med mindre än 27 000 
invånare inom 30 kilometers radie 
från kommuncentrum 

Vid samredovisning av regionerna 8 
och 9 används koden 2. 
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H-region Ingående kommuner (enligt indelningen 1995-01-01) 

H 1 

H8 

H9 

H3 

H4 

H5 

H6 

Stockholms län: Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, 
Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, 
Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 

Hallands län: Kungsbacka. Göteborgs och Bohus län: Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Älvsborgs län: Ale, Alingsås, Lerum och Vårgårda. 

Malmöhus län: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. 

Uppsala län: Enköping, Håbo, Uppsala och Älvkarleby. Södermanlands län: Eskilstuna, Gnesta och Trosa. 
Östergötlands län: Finspång, Linköping, Mjölby, Norrköping och Söderköping. Jönköpings län: Jönköping 
och Vaggeryd. Kronobergs län: Alvesta och Växjö. Kalmar län: Kalmar. Blekinge län: Karlshamn, 
Olofström, Ronneby och Sölvesborg. Kristianstads län: Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristian
stad, Perstorp, Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge. Malmöhus län: Bjuv, Eslöv, 
Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Landskrona, Sjöbo, Skurup och Svalöv. Hallands län: Halmstad och 
Laholm. Göteborgs och Bohus län: Munkedal, Orust, Uddevalla och Lysekil. Älvsborgs län: Borås, 
Bollebygd, Färgelanda,Lilla Edet, Svenljunga, Trollhättan, Ulricehamn och Vänersborg. Skaraborgs län: 
Grästorp, Götene, Habo, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro och Tidaholm. Värmlands län: Forshaga, Grums, 
Hammarö, Karlstad och Kil. Örebro län: Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Nora och Örebro. Västmanlands län: 
Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås. Kopparbergs län: Borlänge, Falun och Säter. 
Gävleborgs län: Gävle och Sandviken. Västernorrlands län: Sundsvall och Timrå. Västerbottens län: Umeå 
och Vännäs. Norrbottens län: Luleå. 

Stockholms län: Norrtälje. Uppsala län: Enköping och Tierp. Södermanlands län: Flen, Katrineholm, 
Nyköping, Oxelösund, Strängnäs och Vingåker. Östergötlands län: Boxholm, Motala, Vadstena, Valdemars
vik, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög. Jönköpings län: Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Nässjö, Sävsjö, 
Tranås, Vetlanda och Värnamo. Kronobergs län: Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd och Älmhult. 
Kalmar län: Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vim-
merby och Västervik. Blekinge län: Karlskrona. Kristianstads län: Osby och Simrishamn. Malmöhus län: 
Ystad. Hallands län: Falkenberg, Hylte och Varberg. Göteborgs och Bohus län: Sotenäs och Tanum. 
Älvsborgs län: Bengtsfors, Herrljunga, Mark, Mellerud, Tranemo och Åmål. Skaraborgs län: Essunga, 
Falköping, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Töreboda och Vara. Värmlands län: Arvika, Filipstad, 
Kristinehamn, Munkfors, Storfors och Säffle. Örebro län: Askersund, Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Laxå, 
Lindesberg och Ljusnarsberg. Västmanlands län: Arboga, Fagersta, Heby, Norberg, Sala och Skinnskatte-
berg. Kopparbergs län: Avesta, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Rättvik och Smedjebacken. 
Gävleborgs län: Bollnäs, Hofors, Ovanåker och Söderhamn. 

Kalmar län: Borgholm. Gotlands län: Gotland. Värmlands län: Eda. Kopparbergs län: Mora och Orsa. 
Gävleborgs län: Ljusdal, Nordanstig och Hudiksvall. Västernorrlands län: Härnösand och Örnsköldsvik. 
Jämtlands län: Krokom och Östersund. Västerbottens län: Bjurholm och Skellefteå. Norrbottens län: Boden 
och Piteå. 

Uppsala län: Östhammar. Östergötlands län: Kinda. Kronobergs län: Uppvidinge. Göteborgs och Bohus 
län: Strömstad. Älvsborgs län: Dals-Ed. Skaraborgs län: Gullspång. Värmlands län: Hagfors, Sunne, Torsby 
och Årjäng. Kopparbergs län: Malung, Vansbro och Älvdalen. Gävleborgs län: OcktXbo. Västernorrlands 
län: Kramfors, Sollefteå och Ange. Jämtlands län: Berg, Bräcke, Härjedalen, Ragunda, Strömsund och Åre. 
Västerbottens län: Dorotea, Lycksele, Mala, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Sorsele, Storuman, Vilhelm
ina, Vindeln och Åsele. Norrbottens län: Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, 
Kiruna, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. 
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Riksområdenas omfattning 
Coverage of County-blocks 

Riksområde Ingående län 

1 Stockholm 

2 Östra mellansverige 

3 Småland med öama 

4 Sydsverige 

5 Västsverige 

6 Norra mellansverige 

7 Mellersta Norrland 

8 Övre Norrland 

Stockholms län 

Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro 
och Västmanlands län 

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län 

Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län 

Hallands, Göteborgs och Bohus län. Älvsborgs 
och Skaraborgs län 

Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län 

Västemorrlands och Jämtlands län 

Västerbottens och Norrbottens län 
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Fotnot: Det finns skillnader i SCBs och SOSs statistik 
över födda. Skillnaden beror på att i SCBs statistik re
dovisas barn som är födda i Sverige plus barn födda 
utomlands av i Sverige folkbokförd mor. I SOSs sta
tistik redovisas endast barn som är födda i Sverige. 

Födelse Dödsfall 
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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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