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Förord 

Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar här fjärde delen av Befolkningsstatistik 1997. 
Den innehåller uppgifter om födda, döda, civilståndsändringar och medborgarskapsbyten 
för hela riket samt ett antal tabeller avseende län och riksområden. 

I Befolkningsstatistik 1997 del 1-2 (SOS) publiceras uppgifter om folkmängd i 
kommuner, län, landstingsområden och landskap samt inrikes och utrikes flyttningar. I del 
3 publiceras uppgifter om befolkningens fördelning efter kön, ålder, civilstånd och 
medborgarskap. 

Underlagsmaterialet till rapporten är meddelanden som kommer från folkbokföringen. 

Statistiska centralbyrån i november 1998 

JANCARLING 

Ingrid Melin 
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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 
obefintligregister(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) 
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risktid exposure time 

samboende cohabitation 
samlad abortkvot total abortion rate (the number of 

abortions performed on 
1 000 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 
statslosa 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(ANKL) widowers 
änkor (ANK) 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 perfor
med 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 obtains 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 migra
tion). 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 the28th 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 after the 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 andplace of abode is unknown for more 
than two years is transferred to the Residence Unknown Regis
ter. 

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. Mx 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. 
(Martinelie, S (1987): A Generalized Perks Formula for Old 
Age Mortality, R&D Report, Statistics Sweden). The new 
method is used from 1987. From this year the risks of death 
above 95 are, therefore, lower than before. 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 1997. De 
uppgifter som redovisas avser födda, döda, civilståndsänd-
nngar samt medborgarskapsbyten för hela riket och i vissa fall 
län samt riksområden. En tabell innehåller civilståndsändringar 
i kommunerna. Alla tabeller som redovisar inrikes och utrikes 
flyttningar återfinns för 1996 i Befolkningsstatistik del 2 (SOS) 
och för 1997 i Befolkningsstatistik del 1-2 (SOS). Statistiken 
redovisas i samtliga fall enligt indelningen 1 januari 1997. 

1 Primärmaterial 
SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får varje vecka 
ändringsmeddelanden i form av magnetband från länsskatte
myndigheterna. RTB är en kopia av länsskattemyndigheternas 
personregister. RTB förnyas succesivt med rapporter om för
ändringar (aviseringar) som t ex födelser, flyttningar och döds
fall från länsskattemyndighetema. Länskattemyndigheterna 
aviserades fram till den 1 juli 1991 ursprungligen av pastors
ämbetena (i Stockholm och Göteborg av lokal skattemyndighet). 
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 primärmaterial till denna rap
port. Uppgifterna avser den folkbokförda befolkningen. Statis
tiken 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 årsrapport. 11974 
års rapport redogörs för en ändring av begreppet barnets 
ordningsnummer samt tidpunkt för medborgarskapsbyte. All 
befolkningsstatistik från SCB baseras från och med årsskiftet 
1973/74påRTB. 

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 iegelmässigt 
vistas. Om tveksamhet råder vid bedömningen av var en person 
är bosatt skall stor hänsyn tas till var personen har sitt arbete 
ellerfamilj. 

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 S verige men som inte är folkbokförda 
3 Personer som är folkbokförda på annan fastig

het än den där de bor. 

2. / 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 är. 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 folkbok
förda 
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 folkbok
förd 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 mm. Studerande påpostgymnasial nivå folkbok
förs på studieorten. 

-Regeln om ej regelmässig vila på viss fastighet tillämpas för 
bl a handelsresanden, resemontörer och sjömän. Dessa folkbok
förs 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 hem
fastigheten eller under rubriken "på församlingen skrivna" eller 
i ålderdomshemsförsamlingen. Intagning på sjukhus eller krimi
nalvårdsanstalt ska inte medföra ändring av folkbokföringen. 
3 Åldersbegreppet 
I tabellredovisningen används ofta en tabulering efter variabeln 
ålder som inte är ett entydigt begrepp. Med ålder kan dels avses 
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uppnådd ålder vid årets slut det vill säga i princip en redovis
ning 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 och 6 göxsall åldersredovisning enligt fall A 
det vill säga uppnådd ålder vid årets slut. I avsnitten om födda, 
döda och civilståndsändringar (3,4 och 5) sker redovisning 
efter båda åldersbegreppen. I de fall som i tabellhuvudet anges 
ålder avses 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 1-2 publiceras folkmängden 
tillsammans med uppgifter om födda, döda, inrikes och utrikes 
flyttningar för län och kommuner. Mellan 1991-1996 finns 
uppgifterna i Befolkningsstatistik (SOS) del 1. Antalet födda 
och döda i Befolkningsstatistik (SOS) del 1-2 överensstämmer 
inte med det antal som redovisas i denna rapport. I del 1 -2 ingår 
endast födda som rapporterats till och med vecka 04 året efter 
redovisningsåret, medan i denna rapport ingår alla som rappor
terats till och med vecka 13. För hela landet redovisas antalet 
levande födda i denna rapport som 119 fler än i del 1-2 och 
motsvarande tal för antalet avlidna är 48 fler. En utförlig 
redovisning av flyttningar finns också i Befolkningsstatistik 
(SOS) del 1-2. 

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

Sedan 1972 producerar SCB en uppsättning standardiserade 
tabeller under samlingsnamnet AVEPAK. Tabellerna i AVEPAK 
belyser de fortlöpande befolkningsförändringarna i bl a för
samlingar, kommuner och län. AVEPAK presenteras i SCB:s 
handbok STATISTIKPAKETEN. 

Socialstyrelsen framställer statistik Över nyfödda baserad på 
medicinsk födelseregistrering. Socialstyrelsen publicerar upp
gifter 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 statistik 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 Social
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 redovi
sar 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 ur regis
ter 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 bilagal. 

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

Vidare sker dubblettgranskningar och beträffande aviseringar 
av dödsfalljämförelse mot inkomna dödsbevis. Denna jämfö
relse 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 1997 års statistik ingår uppgifter om födda och döda aviserade 
till och med vecka 13 år 1998. För civilståndsändringar och 
medborgarskapsbyten har aviseringar till och med vecka 17 år 
1998 tagits med i 1997 års statistik. B ryttidpunkten förändra
des 1980. Tidigare var bryttidpunkten vecka 16 för samtliga 
händelser, utom för flyttningar där bryttidpunkten oförändrat är 
årsskiftet. Denna ändring påverkar jämförbarheten med tidi
gare år mycket marginellt. 

9 Händelser före 1997 
I enlighet med internationella rekommendationer publiceras i 
tabell A en sammanfattning över demografiska händelser som 
inträffat före 1997 men aviserats under 1997. 

En del av de i tabell A redovisade aviseringarna om 
civilståndsändringar är inte för sent inkomna aviseringar utan 
är rättelser av det civilstånd som felaktigt angivits vid invand
ring till Sverige. Hur stort antal som utgörs av rättelser har inte 
undersökts. 
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Av tabell A framgår att en del aviseringar avseende födda 
kommer flera år efter födelsen. Dessa aviseringar avser i första 
hand barn till föräldrar som bor utomlands, men 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 1996 plus tillkomna 1997 
minus avgångna 1997 blir inte lika med folkmängden den 31 
december 1997. Bristen kan delas upp på ett antal komponen
ter: 
a) Statistiken över befolkningsförändringar 1997 innehål
ler alla aviseringar som behandlats på länsskattemyndigheterna 
till och med vecka 13 år 1998. Folkmängdssiffrorna tas fram 
några månader tidigare. I folkmängden den 31 december 1996 
och den 31 december 1997 ingår endast aviseringar som 
behandlats senast vecka 04 år 1997 respektive 1998 på läns
skattemyndigheterna. Skillnaden i täckningsgrad mellan 
folkmängdsuppgifteraa och befolkningsförändringarna upp
går till nio veckor. Komponent a får följande utseende vid 
årsskiftena 1995/96 och 1996/97: Aviseringar vecka 05-13 år 
1997 har tagits med i befolkningsförändringarna 1996 men inte 
påverkat folkmängdssiffrorna den 31 december 1996. Ett år 
senare finns motsvarande förskjutning mellan befolknings
förändringarna 1997 och folkmängden den 31 december 1997. 
Storleken av komponent a framgår av tabell B. 

b) Aviseringar under 1997 av händelser som inträffat före 
år 1997 påverkar folkmängdssiffran den 31 december 1997. 
Dessa aviseringar kan givetvis inte räknas med i befolknings
förändringarna för 1997 men påverkar folkmängden i slutet av 
året. Som framgår av tabell A gäller flertalet av dessa aviseringar 
civilståndsändringar. 
c) I det RTB som ligger till grund för folkmängds
framställningen 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 statistiken 
över befolkningsförändringar avviker från varandra. 
Avvikelser mellan folkmängdsredo visningarna och befolknings
förändringarna som förekommer 1997 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 1996 plus tillkomna minus avgångna minus 
folkmängd den 31 december 1997 anger vad folkmängds-
siffrorna den 31 december 1997 bör korrigeras med - förutsatt 

Tabell A 
Aviserade födda, döda, nyblivna gifta, frånskilda, änkor och änklingar samt antal medborgarskapsbyten 
under 1997 efter händelseår 
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med - förutsatt att folkmängden den 31 december 1996 och 
befolkningsförändringarna 1997 är riktiga - för att få 
överenstämmelse mellan folkmängdsredovisningen och 
befolkningsförändringen. Differensen under 1997 uppgår till -
149 individer. 

Sambandet mellan folkmängdssiffrorna i börj an 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 rappor
teringsrutinerna. För nyfödda uppgår undertäckningen till 0,1 
procent av O-åringarna 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 nord
iska medborgare och 2,8 procent för övriga medborgarskap 
tillsammans. Interna utredningar på SCB tyder dock på att 
mellan 25 000 och 40 000 invandrare, som enligt folkbokför
ingen vistas i landet, har flyttat härifrån. 

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 
gjordes inte någon kontroll av folkbokföringen, liknande den i 
tidigare folk- och bostadsräkningar. 

Tabell B 
Sambandet mellan folkmängdssiffrorna den 31 december 1996 och den 31 december 1997, de olika 
komponenterna och befolkningsförändringar 1997 

1) Denna folkmängdssiffra ska inte användas 



18 SCB Befolkningsstatistik del 4, 1997 

1 Befolkningens sammansättning 

Definitioner och begrepp 
Folkmängdsredovisningen 
Från årsskiftet 1973/1'4 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 rapporte
rats 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 16). 

I samtliga tabeller i denna rapport har folkökningen beräk
nats som summan av födelseöverskottet, flyttningsöverskottet 
och överföringar från och till obefintligregistret. För beräk
ningen av födelseöverskottet har de definitiva siffrorna på 
antalet födda och döda från denna rapport använts. I dessa 
siffror ingår händelser från 1997 som rapporterats senast vecka 
13 år 1997.1 rapporterna Befolkningsstatistik del 1-2 och del 
3 definieras folkökningen som skillnaden mellan folkmängden 
vid årets början och årets slut. 
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Diagram 1 
Hela befolkningen och utländska medborgare efter kön och ålder 31 december 1997. Relativ fördelning 
The whole population and aliens by sex and age, Dec. 31, 1997. Relative distribution 

Hela befolkningen 

Utländska medborgare 



20 1 Befolkningens sammansättning SCB Befolkningsstatistik del 4, 1997 

Tabell 1.1 
Folkmängd efter kön och civilstånd vid slutet av 1983-1997 
Population by sex and marital status 1983-1997 

Tabell 1.2 
Folkmängd länsvis vid årets början och slut samt medelfolkmängd 1997 
Population by county at the beginning and at the end of the year and mean population 1997 

1) Samtliga folkmängdsuppgifter avser indelningen 1 januari 1998. 
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Tabell 1.3 
Folkmängd efter ålder samt antal kvinnor mot 1000 män i olika åldrar vid slutet av 1960 - 1997 
Population by age and age-specified sex ratios 1960 - 1997 
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Tabell 1.4 
De olika åldersgruppernas relativa fördelning (promille) på civilstånd vid slutet av 1950 - 1997 
Relative distribution (per mille) of marital status in different age groups 1950 - 1997 
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Tabell 1.5 
Folkmängd vid årets slut samt medelfolkmängd etter kön, ålder och civilstånd 1997 
Population and mean population by sex, age and marital status 1997 
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1) Avrundningar gör att summeringarna ibland inte stämmer helt 
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Tabell 1.6 
Medellängd och medelvikt för män vid inskrivning 1968-1997 
Average stature and average weight of men at enlistment 1968-1997 

1) Siffrorna för åren 1983-1985 kan inte redovisas på grund av att uppgifterna inte kan fås från Pliktverket. 

Tabell 1.7 
Fördelning efter längd och vikt för män vid inskrivning 1991-1997 
Distribution by stature and weight of men at enlistment 1991-1997 





SCB Befolkningsstatistik del 4, 1997 29 

2 Befolkningsförändringar - översikt 

Mycket liten folkökning 
Sveriges folkmängd uppgick till 8 847 625 personer vid årsskif
tet 1997/98. Under år 1997 ökade folkmängden med 3 126 
personer vilket är 3 877 färre än 1996 och den minsta folkök
ningen på femton år. 

Diagram 2 
Naturlig folkökning och flyttningsöverskott 
länsvis 1997 
Natural increase of population and excess of 
migration by county 1997 

Födelseöverskott Flyttningsöverskott 
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Tabell 2.1 
Befolkningsförändringar i sammandrag 1940 - 1997 
Summary of vital events 1940 - 1997 
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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 är räknade på 1 000 av antalet levande födda. 
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Tabell 2.2 
Befolkningsförändringar länsvis 1997 
Population changes by county 1997 

1) Enligt indelningen 1 januari 1997 
2) Se avsnittet "Inledning", punkt 10, där bristen på överensstämmelse mellan folkmängdsredovisningen och befolkningsförändringar utreds. 
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Tabell 2.3 
Befolkningsförändringar civilståndsvis 1997 
Population changes by marital status 1997 
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Tabell 2.4 
Folkökning länsvis 1993 - 1997 
Increase of population by county 1993 - 1997 
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3 Födda 

Lägsta fruktsamheten någonsin 
För första gången sedan 1809 översteg antalet döda antalet 

födda. Födelseunderskottet uppgick till 2 895. År 1996 hade vi 
ett födelseöverskott på 1 164. 

Sedan 1992 minskar barnafödandet. År 1997 föddes 
90 383 barn vilket är en minskning med 4 914 jämfört med 
1996. Minskningen gick långsammare under 1997 än under 
åren närmast före. 

Den summerade fruktsamheten för 1997 är 1,52. D.v.s. en 
kvinna beräknas få 1,52 barn under hela sin reproduktionstid 
enligt 1997 års fruktsamhet. Det är den lägsta fruktsamhet som 
någonsin redovisats i den svenska befolkningsstatistiken, d.v.s. 
sedan 1749 då SCB :s föregångare Tabellverket grundades. Det 
låga fruktsamhetstalet beror till stor del på att unga kvinnor 
väntar med att föda barn. 

Många europeiska länder har dock betydligt lägre 
fruktsamhetstal. 1996 hade Spanien 1,15, Tjeckien 1,18 och 
Tyskland 1,29. Sedan i början av 1970-talet har Tyskland haft 
födelseunderskott. I västra delen av Tyskland har fruktsamhets
talet legat under 1,50 i mer än 20 år. I östra delen av Tyskland 
har fruktsamheten varierat mellan 0,77 och 0,93 under åren 
1992-96. Även om födelsetalen är låga i många länder i Europa 
torde de bakomliggande orsakerna variera mellan länderna. 

De högsta fruktsamhetstalen i Europa hade Island, Irland 
och Norge. 

Det allmänna födelsetalet (antal födda per 1000 av 
folkmängden) var 10,2 för år 1997. 

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 v id 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 iiv 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. Ordnings-
numret 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 ordnings
nummer. 

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 med
borgare 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 ci vilstånd i samma 
utsträckning som tidigare för födda inom respektive utom 
äktenskapet. 

I tabell 3.6 redovisas födda efter ordningsnummer i kombi
nation med föräldrarnas vigselar. Här avses ordningsnummer 
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 redo
visats för kvinnor från några länder, främst från f.d. Jugosla
vien. Tabellerna 3.14,3.17,3.18 och 3.19 som visar fruktsam
het i kombination med moderns medborgarskap eller födelse
land redovisar fruktsamheten för folkbokförda kvinnor. 

Nedanstående tablå visar antalet barn som fötts av icke 
folkbokförd moder åren 1990 - 1997: 

Diagram 3 
Antal födda 1940 - 1997 
Number of births 1940 - 1997 
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Diagram 4 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och åldersdifferentierade abortfrekvenser 1970 - 1997 
Age-specific fertility rates and age-specific abortion rates 1970 - 1997 

15-19 år 20-24 år 25-29 år 

30-34 år 35-39 år 40-44 år 
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Tabell 3.1 
Levande födda och dödfödda efter kön och moderns ålder länsvis m.m. 1997 
Live and still births by sex and age of mother by county etc. 1997 
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Tabell 3.2 
Andel (procent) barn födda av ej gift moder länsvis m.m. 1988 - 1997 
Relative number (per cent) of children born by not married mothers by county etc 1988 - 1997 
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Tabell 3.3 
Levande födda och dödfödda efter börd, kön och moderns ålder 1997 
Single, multiple, live and still births by sex and age of mother 1997 
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Tabell 3.4 
Levande födda och dödfödda efter barnets ordningsnummer och moderns födelseår 1997 
Live birhs and still births by sex and age of mother 1997 
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Tabell 3.5 
Levande födda och dödfödda efter barnets ordningsnummer 1988 - 1997 
Live birth and still birth by birthorder of child 1988 -1997 

Tabell 3.6 
Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter barnets ordningsnummer och föräldrarnas 
vigselår 1997 
Live births and still births in present marriage by birthorder of child and year of parents marriage 1997 
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Tabell 3.7 
Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter föräldrarnas ålder 1997 
Live births and still births in present marriage by age of parents 1997 

Tabell 3.8 
Barnets ordningsnummer bland både levande och dödfödda barn efter moderns ålder 1997 
Birthorder of child among both live births and still births by age of mother 1997 
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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 1997 
Live births and still births by birthorder of child, number of earlier still births resp. births and age of mother 1997 
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Tabell 3.10 
Levande födda och dödfödda i bestående äktenskap efter modems ålder och äktenskapets varaktighet 1997 
Live births and still births in present marriage by age of mother and duration of marriage 1997 
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Tabell 3.11 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns födelseplats och folkbokföringslän 1997 
Age-specific fertility rates by place of birth and county of registration 1997 
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Tabell 3.12 
Levande födda efter föräldrarnas medborgarskap och moderns civilstånd 1997 
Live births by citizenship of parents and marital status of mother 1997 
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Tabell 3.13 
Levande födda efter medborgarskap och födelseår 1988 - 1997 
Live births by citizenship and year of birth 1988 -1997 
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Tabell 3.14 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal efter moderns födelseland och medborgarskap 1997 
Age-specific fertility rates by country of birth and age of mother 1997 
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Tabell 3.15, se nästa uppslag 
Table 3.15, see overleaf 
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Tabell 3.15 
Levande födda efter moderns civilstånd, medborgarskap och ålder 1997 
Live births by marital status, citizenship and age of mother 1997 
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Tabell 3.16 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och bruttoreproduktionstal länsvis m.m. 1997 
Age-specific fertility rates and gross reproduction rates by county etc. 1997 

1/BARN FOOOA AV KVINNOR UNDER ZO AR PER 1 000 KVINNOR I ÅLDERN 15-19 AR. 
2)BERÄKNAT ANTAL BARN SOM 1 000 KVINNOR FAR UNDER HELA SIN REPRODUKTIONSPERIOD ENLIGT AKTUELL FRUKTSAMHET OCH UNDER 
FÖRUTSÄTTNING ATT INGEN DÖDLIGHET FÖREKOMMER TILL OCH MED 49 AR. 
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Tabell 3.17 
Åldersdifferentierade fruktsamhetstal och olika födelsekvoter 1951 - 1997 
Age-specific fertility rates and different kinds of birth ratios 1951 - 1997 

1) T o m 1954 antal nedkomster och fr o m 1955 antal levande tödda 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 1997 samt summerad fruktsamhet 
efter moderns medborgarskap 1973-1997 
Age-specific fertility rates by citizenship of mother 1997 and total fertility rate by citizenship of mother 1973 - 1997 

1) Barn födda av kvinnor under 20 år per 1 000 kvinnor i åldern 15-19 år. 
2) Beräknat antal barn som 1 000 kvinnor får under hela sin reproduktionsperiod enligt aktuell fruktsamhet och under 
förutsättning att ingen dödlighet förekommer t o m 49 år. 
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 1997 
Age-specific fertility rates by marital status of mother and citizenship of mother 1997 

1) Barn födda av kvinnor under 20 år per 1 000 kvinnor i åldern 15-19 år. 
Endast folkbokförd befolkning ingår i tabellen. Flyktingar utan uppehållstillstånd ingår inte. 
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Tabell 3.20 

Levande födda och dödfödda efter moderns civilstånd samt brutto- och nettoreproduktionstal 1984 - 1997 
Live and still births by marital status of mother, gross reproduction rates and net reproduction rates 1984-1997 

1) För samtliga år har respektive års livslängdstabell använts. 

Tabell 3.21 
Levande födda och dödfödda efter födelsemånad 1976-1997 
Live births and still births by month 1976-1997 

1) Årligen. 
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Tabell 3.22 
Fruktsamhetstal, flerbörder och dödföddhet efter föräldrarnas ålder m.m. 1997 
Fertility rates, multiple birth ratios and still birth rates by age of parents etc. 1997 

1) For barn till gift fader. 2) Dödfödda på 1 000 födda (levande och dödfödda). 3) l flerbörder födda på 1 000 födda (levande och dödfödda). 
4) Samtliga barn inräknade, men fruktsamheten räknad endast på personer i åldern 15-49 år. 

Tabell 3.23 
Moderns medelålder, medianålder 
samt kvartilåldrar 1930-1997 
Mean, median and quartile age of mother 
1930-1997 

Tabell 3.24 
Moderns medelålder och medianålder för första, 
andra och tredje barnet 1974-1997 
Mean and median age of mother for the first, second 
and third child 1974-1997 

Anmärkning till tabell 3.24: För åren 1979-1995 har felaktiga 
siffror tidigare publicerats. 
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Tabell 3.25 
Levande födda efter föräldrarnas ålder och familjeförhållanden 1997 
Live births by age and family status of parents 1997 

Sambo = vid födelsen är båda föräldrarna folkbokförda på samma fastighet 

Ensamstående = vid födelsen är föräldrarna folkbokförda på olika fastigheter eller avisering saknas om faderskapet 
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Tabell 3.26 
Levande födda av gifta, samboende och ensamstående föräldrar efter båda föräldrarnas ålder 1997 
Live births by married, cohabiting and single parents by age of both parents 1997 
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Tabell 3.27 
Legala aborter efter kvinnans ålder och antal tidigare förlossningar 1988-1997 
Legal abortions by age of woman and number of previous births 1988-1997 

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 

Något färre döda 
Antalet dödsfall varierar mycket litet från det ena året till det 
andra. Under år 1997 avled 93 326 personer, vilket är 807 färre 
än 1996. Det allmänna dödstalet (antalet döda per 1 000 av 
folkmängden) var 10,6 år 1997. Den återstående medel
livslängden var 81,82 år för kvinnor och 76,70 för män. 

Det är bara Japan som har högre medellivslängd för både 
män och kvinnor. 

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 D x 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. (Martinelle, S (1987): A Generalized Perks Formula 
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 1940-1997 
Number of deaths 1940 - 1997 
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Tabell 4.1 
Döda efter kön, ålder och civilstånd länsvis m.m. 1997 
Deaths by sex, age and marital status by county etc. 1997 
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Tabell 4.2 
Döda efter kön, ålder och civilstånd 1997 
Deaths by sex, age and marital status 1997 
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Tabell 4.3 
Dödstal efter kön, ålder och civilstånd 1997 
Death rates by sex, age and marital status 1997 

1) BERÄKNAT PÅ ANTALET LEVANDE FÖDOA, ÖVRIGA DÖDSTAL AR BERÄKNADE PA HEDELFOLKMANGOEN. 
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Tabell 4.4 
Döda efter kön, födelseår och civilstånd 1997 
Death rates by sex, year of birth and marital status 1997 
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Tabell 4.5 
Dödstal efter kön, ålder och medborgarskap 1997 
Death rates by sex, age and citizenship 1997 
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Tabell 4.6 
Döda efter kön, födelseår, ålder och civilstånd 1997 
Deaths by sex, year of birth, age and marital status 1997 
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Tabell 4.7 
Dödstal efter kön och ålder länsvis 1997 
Death rates by sex and age by county 1997 
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Tabell 4.8 
Döda efter kön, ålder och medborgarskap 1997 
Deaths by sex, age and citizenship 1997 
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Tabell 4.9 
Döda under första levnadsåret efter kön 
och ålder 1997 
Infant deaths by sex and age 1997 

Tabell 4.10 
Spädbarnsdödlighet länsvis 1997 
Infant mortality rates by county 1997 

1) PA 1000 LEVANDE FÖDDA, 
2) FÖDD OCH DÖD UNDER SAMMA KALENDERDYGN 
3) =28 DAGAR 
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Tabell 4.11 
Döda och spädbarnsdödlighet efter kön 1981-1997 
Deaths and infant mortality rates by sex 1981-1997 

Tabell 4.12 
Spädbarnsdödlighet på 1000 levande födda 1951-1997 
Infant mortality rates 1951-1997 

1) = Född och död samma kalenderdygn. 2) = 28 dagar. 3) = Dödföddhet och spädbarnsdödlighet under första levnadsveckan. 
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Tabell 4.13 
Livslängdstabeller 1997 
Life tables 1997 
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MEDELÅLDER FÖR O-ÅRINGAR VID DÖDSFALLET: MÄN 0 . 1 2 5 KVINNOR 0 . 1 3 5 

1) RISKTID FOR SAMTLIGA SOM AR 100 AR OCH ÄLDRE 
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Tabell 4.14 
Livslängdstabeller 1993-1997 
Life tables 1993 - 1997 
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MEDELÅLDER FOR O-ÄRINGAfi VXD DÖDSFALLET: MAN 0 . 1 2 5 KVINNOR 0 . 1 2 4 

1) RISKTID FOR SAMTLIGA SOM AR 100 AR OCH ÄLDRE 
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Tabell 4.15 
Återstående medellivslängd länsvis 1966-1997 
Life expectancy by county 1966-1997 
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Tabell 4.16 
Sannolika återstående livslängden enligt livslängdstabellerna för år 1997 och 1993 -1997 
Probable length of life according to the life tables 1997 and 1993 - 1997 

Tabell 4.17 
Återstående medellivslängd och sannolika återstående livslängden i år 1751-1997 
Life expectancy and probable length of life, in years, 1751-1997 
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5 Civilståndsändringar 

Lägsta antalet nyblivna gifta någonsin 
Under 1997 vår antalet giftermål 32 313. Det var det lägsta 
antalet någonsin i förhållande till antalet ogifta personer. Ande
len av befolkningen som är gift har heller aldrig varit lägre i 
befolkningsstatistikens historia. 

Något färre skilsmässor 
21 009 äktenskap upplöstes på grund av skilsmässa. Det var 
368 färre än året innan. 

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

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

eller 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 lokala skattekontor 

(LOK) där personen är folkbokförd eller senast var folkbokförd 
(utvandrat). Har personen 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 innehåller 
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. 

Nyblivna 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 bl.a. att 
det redovisade antalet nyblivna änklingar och änkor inte över
ensstämmer exakt med antalet under samma år redovisade 
avlidna gifta kvinnor respektive män. Orsaken är att änke- och 
änklings-blivandet registereras även då den avlidne partnern i 
äktenskapet inte var skriven i Sverige men den kvarlevande är 
det. Det omvända förhållandet, det vill säga att den kvarlevande 
partnern inte är skriven i Sverige, men väl den avlidne, ger 
också upphov till skillnader. 

Tabellerna 
När tabellerna över civilståndsändringar endast redovisar anta
let ingångna och upplösta äktenskap, avser uppgifterna ny
blivna gifta kvinnor, frånskilda kvinnor och änkor. Relativtalen 
för civilståndsändringar är också baserade på kvinnor, om det 
inte klart framgår av tabellerna att något annat gäller. 

Partnerskap 
Den 1 januari 1995 började lagen om registrerat partnerskap att 
gälla. Lagen gör det möjligt för två personer av samma kön att 
registrera sitt partnerskap. Partnerskapet är ett äktenskapslik-
nande förhållande med samma rättsverkningar som gäller för 
äktenskapet. Viktigaste undantaget är rätten till adoption. Un
der 1997 nyregistrerade 158 män och 104 kvinnor sitt partner
skap. Lagstiftning om partnerskap finns bl. a. även i Danmark 
sedan 1989 och i Norge sedan 1993. 

I tabellerna 5.26 och 5.27 redovisas statistik över partner-
skåpen. I tabell 5.26 redovisas partnerna länsvis efter kön och 
i tabell 5.27 efter kön och ålder. I folkmängdsstatistiken (kapi
tel 1) redovisas partnerna under civilståndet gifta. 
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Diagram 6 
Antal giftermål och skilsmässor 
1940-1997 
Number of marriages and divorces 
1940-1997 

Diagram 7 
Nyblivna gifta kvinnor i första 
giftet efter ålder på 1000 ogifta 
1950-1997 
Age - specific first marriage rates of 
women 1950-1997 



SCB Befolkningsstatistik del 4, 1997 5 Civilståndsändringar 97 

Diagram 8 
Nyblivna gifta kvinnor i omgifte 
efter ålder på 1000 änkor och 
frånskilda 1950-1997 
Age - specific remarriage rates of 
women 1950-1997 

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 1950-1997 
Age - specific divorce rates of 
women 1950-1997 
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Tabell 5.1 
Nyblivna gifta efter tidigare civilstånd samt nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön, 
länsvis m.m. 1997 
Newly married by previous marital status and newly widowed and divorced by sex, by county etc. 1997 
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Tabell 5.2 
Nyblivna gifta efter tidigare civilstånd samt nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön 
i kommunerna 1997 
Newly married by previous marital status and newly widowed and divorced by sex, by municipality 1997 
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Tabell 5.3 
Nyblivna gifta efter kön, ålder, tidigare civilstånd och äktenskapets ordningsnummer 1997 
Newly married by sex, age, previous marital status and marriage order 1997 
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Tabell 5.4 
Ingångna äktenskap (där båda makarna vid giftermålet var skrivna i Sverige) efter makarnas ålder 1997 
Marriages contracted (where both husband and wife are registered in Sweden at the time of marriage) by age 
of spouses 1997 
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Tabell 5.5 
Nyblivna gifta efter kön och medborgarskap 1997 
Newly married by sex and citizenship 1997 
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Tabell 5.6 
Nyblivna gifta efter kön och födelseland 1997 
Newly married by sex and country of birth 1997 
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Tabell 5.7 
Nyblivna gifta i första giftet efter kön och ålder på 1000 ogifta 1961 - 1997 
First marriages by sex and age per 1000 single persons 1961 - 1997 

1) Räknat pä 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 1973 - 1997 
Newly married by previous marital status of spouses 1973 - 1997 

1) Räknat på medelfolkmängden 
2) Båda makarna folkbokförda i Sverige vid giftermålet 
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Tabell 5.9 
Nyblivna gifta efter äktenskapets ordningsnummer 1973 - 1997 
Newly married by marriage order 1973 - 1997 

1) Räknat på medelfolkmängden. 

Tabell 5.10 
Medel-, median- och kvartilåldrar för nyblivna gifta 1940 - 1997 
Mean, median and quartile age at marriage 1940 - 1997 
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Tabell 5.11 
Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och ålder 1997 
Newly widowed and divorced by sex and age 1997 
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Tabell 5.12 
Nyblivna änklingar, änkor och frånskilda efter kön och vigselår 1997 
Newly widowed and divorced by sex and year of marriage 1997 
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Tabell 5.13 
Nyblivna frånskilda efter kön och äktenskapets varaktighet 1997 
Newly divorced by sex and duration of marriage 1997 
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Tabell 5.14 
Nyblivna frånskilda efter kön och makarnas ålder 1997 
Newly divorced by sex and age of spouses 1997 
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Tabell 5.15 
Nyblivna frånskilda efter kön och medborgarskap 1997 
Newly divorced by sex and citizenship 1997 
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Tabell 5.16 
Nyblivna frånskilda efter kön och födelseland 1997 
Newly divorced by sex and country of birth 1997 
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Tabell 5.17 
Äktenskapsskillnader efter äktenskapets varaktighet på 1000 äktenskap 1962-1997 
Divorce rate by duration of marriage per 1000 marriages 1962-1997 



SCB Befolkningsstatistik del 4, 1997 5 Civilståndsändringar 123 

Tabell 5.18 
Relativa antalet äktenskapsskillnader i varje vigselkohort efter antalet år sedan vigselåret 1955 - 1997 
Relative number of divorces in each marriage cohort by number of years since marriage 1955 - 1997 

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 - 1997 
Age-specific divorced rates of women 1968 - 1997 

Tabell 5.20 
Äktenskapsskillnader efter barnantal och äktenskapets varaktighet 1997 
Divorces by number of children and by duration of marriage 1997 

1) Antal år mellan vigselåret och året för dom. 2) Vigseldatum saknas. 
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Tabell 5.21 
Äktenskapsskillnader efter barnantal 1973-1997 
Divorces by number of children 1973-1997 

Tabell 5.22 
Nyblivna änklingar och änkor efter ålder och äktenskapets varaktighet 1997 
Newly widoved by age and duration of marriage 1997 
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Tabell 5.23 
Makarnas medianålder och äktenskapets medianvaraktighet vid upplösningen 1978 - 1997 
Median age of spouses and median duration of marriage at dissolution of marriage 1978-1997 

1) Medianerna är beräknade på makarnas ålder vid äktenskapets upplösning. 
2) Medianerna är beräknade på antal år mellan vigselåret och upplösningsåret. 
Anmärkning: För åren 1991 -1995 har felaktiga siffror för äktenskapets varaktighet tidigare publicerats 

Tabell 5.24 
Ingångna äktenskap efter vigselår samt upplösta äktenskap efter upplösningsår 1931-1997 
Marriages by year of contractions and dissolution of marriages, by year of dissolution 1931-1997 

1) Årligen. 2) Räknat på medelfolkmängden. 
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Tabell 5.25 
Relativa antalet genom ena makens död eller äktenskapsskillnad upplösta äktenskap i varje vigselkohort 
efter antal år sedan vigselåret 1955-1997 
Relative number of dissolutions of marriages through divorce or death of one spouse in each marriage cohort 
by number of years since marriage 1955-1997 

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 5.26 
Personer som nyregistrerat sitt partnerskap 
efter kön, länsvis 1997 
Persons who have newly registered their partnership 
by sex and county 1997 

Tabell 5.27 
Personer som nyregistrerat sitt 
partnerskap efter kön och ålder 1997 
Persons who have newly registered 
their partnership by sex and age 1997 
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6 Medborgarskapsbyten 

Fler nya svenskar 
Antalet utlänningar som fick svenskt medborgarskap ökade 
igen under 1997. Under året blev 28 884 utlänningar svenska 
medborgare, vilket är 3 332 fler än 1996. Flest nya svenskar 
blev det under 1993 då nära 43 000 personer bytte till svenskt 
medborgarskap. 

Under 1997 fick 6 052 jugoslaviska medborgare svenskt 
medborgarskap. Andra stora grupper som fått svenskt medbor
garskap är 2 423 iranska medborgare, 2 328 irakiska och 1 882 
finska medborgare. 

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 
Medbo rga rskåp sby ten 
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 10 
Antal utlänningar som fått svenskt medborgarskap 1940-1997 
Number of aliens naturalized 1940-1997 
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Tabell 6.1 
Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, ålder och civilstånd 1997 
Aliens naturalized by sex, age and marital status 1997 
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Tabell 6.2 
Personer som bytt medborgarskap efter tidigare och nuvarande medborgarskap samt kön 1997 
Changes of citizenship by earlier and present citizenship and sex 1997 
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Tabell 6.3 
Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, civilstånd och förutvarande medborgarskap 1997 
Aliens naturalized by sex, marital status and previous citizenship 1997 
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Tabell 6.4 
Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter förutvarande medborgarskap 1988 - 1997 
Aliens naturalized by previous citizenship 1988 - 1997 
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1) Tom 1990 Förbundsrepubliken Tyskland 
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Tabell 6.5 
Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter invandringsår och medborgarskap vid invandringen 
i promille av respektive immigrantkohort 1975 - 1997 
Aliens naturalized by year of immigration and citizenship at the time of immigration per thousand of each cohort of 
immigrants 1975 - 1997 
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Tabell 6.6 
Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap efter kön, kommunvis 1997 
Aliens naturalized by sex and by municipality 1997 
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Beskrivning av de register som används vid framtag-
ning av statistiken över befolkningsförändringar 

Den här redovisade beskrivningen är endast översiktlig. Be
skrivningen är dock tillräcklig för att bedöma vilken informa
tion som är möjlig att ta ut ur registren. Detaljerad beskrivning 
av registren kan fås från SCB i Örebro. Fältet aktuell/tidigare 
folkbokföring innehåller koder för följande indelningar: icke
territoriell församling, län, kommun, församling, kommuntyp 
enligt ortsklassificeringen (primärt centrum osv.), A-region, H-
region. riksområde och storstadsområde. 

Register över medborgarskapsbyten 
Personnummer 
Aktuell folkbokföring 
Nytt medborgarskapsland 
Civilstånd 
S amhöri ghetsbeteckning 
Födelseland 
Tidigare medborgarskap 
Födelseår i 5-årsklasser 
Ålder 

Registret över nyfödda 
Personnummer 
Aktuell folkbokföring 
Medborgarskap 
Civilstånd 
Moderns personnummer 
Moderns vigseldatum 
Modems 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 födelsen 
Graviditetsveckor för modern 

Registret över nyblivna änkor/änklingar 
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 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 

Registret överflyttningar inom församlingar 
Registret överflyttningar mellan församlingar 
Personnummer 
Aktuell folkbokföring 
Medborgarskap 
Civilstånd 
Sambandspersonens personnummer 
Födelseland 
Tidigare bosättingskoder 
Ålder 

Registret över immigranter och emigranter 
Personnummer 
Aktuell/tidigare folkbokföring 
Medborgarskap 
Civilstånd 
Sambandspersonens personnummer 
Födelseland 
Utvandrings-/invandringsland 
Födelseår 
Ålder 
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Riksområdenas omfattning 1 januari 1997 
Coverage of County-blocks Jan. 1, 1997 

Riksområden utgör en nivå - NUTS 2 - i den inom EU fastställda 
indelningen för statistikredovisning. Koden är ensiffrig. 

Riksområde Ingående län 

1 Stockholm 

2 Östra mellansverige 

3 Småland med öarna 

4 Sydsverige 

5 Västsverige 

6 Norra mellansverige 

7 Mellersta Norrland 

8 Övre Norrland 

Stockholms lan 

Uppsala, Södermanlands, Östergöt
lands, Örebro och Västmanlands län 

Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och 
Gotlands län 
Blekinge och Skåne län 

Hallands, Göteborgs och Bohus, 
Älvsborgs och Skaraborgs län 

Värmlands, Dalarnas och Gävle
borgs län 

Västernorrlands 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. 
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