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0 Allmänna uppgifter 

0.1 Ämnesområde 
Ämnesområde:  Befolkning 
 

0.2 Statistikområde 
Statistikområde:  Befolkningsframskrivningar 

 

0.3 SOS-klassificering 
Tillhör (SOS)  Nej 

 

 
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda 
regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den 
officiella statistiken (2001:100). 

0.4 Statistikansvarig 
Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress:  Box 24 300, 104 51 Stockholm 
Besöksadress:  Karlavägen 100, Stockholm 
Kontaktperson:  Lotta Persson 
Telefon: 08-506 94 211 
Telefax:  08-506 94 772 
E-post:  demografi@scb.se 
 

0.5 Statistikproducent 
Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress:  Box 24 300, 104 51 Stockholm 
Besöksadress:  Karlavägen 100, Stockholm 
Kontaktperson:  Karin Lundström, Lena Lundkvist 
Telefon:  08-506 94 187, 08-506 94 678 
Telefax:  08-506 94 772 
E-post:  demografi@scb.se 
 

 

0.6 Uppgiftsskyldighet 
Uppgiftsskyldighet föreligger/föreligger inte enligt lagen om den officiella 
statistiken (SFS 2001: 99). Denna studie bygger på redan publicerad 
statistik. 
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0.7 Sekretess och regler för behandling av 
personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik 
gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och  sekretesslagen 
(2009:400). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller 
reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns 
dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) 
och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

0.8 Gallringsföreskrifter 
Uppgifterna i rapporten har huvudsakligen hämtats från redan publicerad 
statistik, Vissa uppgifter har sammanställts från befintliga register på 
SCB. 

0.9 EU-reglering 
Den demografiska analysen Generationer genom livet berörs inte av 
någon EU-reglering. 

0.10 Syfte och historik 
Syftet med denna rapport är att beskriva den demografiska utvecklingen 
och samhällsutvecklingen genom jämförelser mellan kohorter födda under 
1900-talet. I rapporten beskrivs födda åren 1905, 1915, 1925, 1935, 1945, 
1955, 1965, 1975 och 1985 ur olika perspektiv och de områden som 
studeras är uppväxtförhållanden, utbildning, förvärvsarbete, omflyttning, 
boende, familjebildning, barnafödande, familjeupplösning och dödlighet.  

Rapporten är en Demografisk analys, www.scb.se/be0701. Syftet med 
demografiska analyser är att analysera och beskriva utvecklingen när det 
gäller fruktsamhet, dödlighet och migration, att ge underlag för de 
antaganden som ligger till grund för de årliga befolknings-
framskrivningarna (se Befolkningsframskrivningar, www.scb.se/be0401) 
samt att analysera och beskriva parbildning och separationer. 

Analyser av befolkningsutvecklingen har i princip gjorts sedan befolknings-
statistiken startade 1749. I samband med den stora utvandringen till 
Amerika gjordes en omfattande emigrationsutredning. Krisen i befolknings-
frågan på 1930-talet är ett annat exempel på när analys av befolknings-
utvecklingen var högaktuell. SCB har länge haft i uppgift att löpande 
analysera befolkningsutvecklingen och att göra specialundersökningar 
inom befolkningsområdet. Sedan 1986 publiceras analyserna i serien 
Demografiska rapporter.  

 

0.11 Statistikanvändning 
Demografisk analys har en bred grupp av externa användare, där regeringen, 
statliga myndigheter, kommuner och landsting är huvudanvändarna. 
Rapporterna används också av media, studerande och allmänhet för att få 
ökad kunskap om demografiska utvecklingstrender i samhället 
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0.12 Uppläggning och genomförande 
I rapporten Generationer genom livet beskrivs den demografiska 
utvecklingen och samhällsutvecklingen genom jämförelser mellan 
kohorter födda under 1900-talet. I Generationer genom livet beskrivs 
födda åren 1905, 1915, 1925, 1935, 1945, 1955, 1965, 1975 och 1985 ur 
olika perspektiv och de områden som studeras är uppväxtförhållanden, 
utbildning, förvärvsarbete, omflyttning, boende, familjebildning, 
barnafödande, familjeupplösning och dödlighet.  

Statistiken har hämtats från bland annat Befolkningsstatistiken, 
Arbetskraftsundersökningarna och Folk- och bostadsräkningar. Där det är 
möjligt har statistiken också kompletterats med SCB:s 
befolkningsprognos. 

0.13 Internationell rapportering 
Ingen internationell rapportering görs. 

 

0.14 Planerade förändringar i kommande 
undersökningar 

Detta är inte relevant eftersom rapporten Generationer genom livet är en 
engångsrapport. 
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1 Översikt 

1.1 Observationsstorheter 
Observationsstorheter är folkbokförda i Sverige födda 1905, 1915, 1925, 
1935, 1945, 1955, 1965, 1975 eller 1985. I Generationer genom livet 
beskrivs dessa ur olika perspektiv och de områden som studeras är 
uppväxtförhållanden, utbildning, förvärvsarbete, omflyttning, boende, 
familjebildning, barnafödande, familjeupplösning och dödlighet 
 

1.2 Statistiska målstorheter 
Objektgrupp Variabel Mått 

Population Indelning i 
redovisningsgrupper 

  

Folkbokförda i 
Sverige födda 
1905, 1915, 
1925, 1935, 
1945, 1955, 
1965, 1975 
eller 1985 

Kön 

Födelseår 

Ålder 

År 

Tidigare civilstånd 

Varor 

Födda 

Födda inom/utom 
äktenskapet 

Hushållsstorlek 

Uppväxtförhålland
en 

Boendestandard 

Boende 

Utbildningsnivå 

Förvärvsarbetande 

Yrke 

Migration 

Födelseland 

Utlandsboende 

Civilstånd 

Civilståndsförändr
ingar 

Familjeförhållande 

Barnantal 

Döda 

Kvarlevande 

Dödsorsaker 

Livsmedelspris 

Tilltalsnamn 

Antal 

Andel 

Ålder 

Medelålder 

Ålderspecifika 
fruktsamhetstal 

Återstående 
medellivslängd 

Kronor 
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1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 
Statistiken presenteras i tabeller och diagram med analyserande text. 
Avsnitt 1.2 Statistiska målstorheter visar översiktligt vilken statistik som 
publiceras. 

 

1.4 Dokumentation och metadata 
Statistiken är dokumenterad enligt SCB:s dokumentationssystem. 
Framställningen av statistiken beskrivs i SCBDOK (innevarande 
dokument). Statistikens kvalitet beskrivs i Beskrivning av statistiken 
(BaS). Statistikens framställning och kvalitet beskrivs också i avsnittet 
Fakta om statistiken i rapporten Generationer genom livet (Demografiska 
rapporter 2014:2). Samtliga dokumentationer finns på SCB:s webbplats, 
www.scb.se/be0701. 
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2 Uppgiftsinsamling 

2.1 Ram och ramförfarande 
I rampopulationen ingår alla folkbokförda i Sverige födda 1905, 1915, 
1925, 1935, 1945, 1955, 1965, 1975 eller 1985.  

 

2.2 Urvalsförfarande 
Statistiken bygger på en totalräknad undersökning. 

 

2.3 Mätinstrument 
Statistiken använder befintliga publikationer och statistikregister som 
mätinstrument. 

 

2.4 Insamlingsförfarande 
För denna undersökning har ingen egen insamling gjorts utan uppgifter 
har sammanställts från tidigare publicerade rapporter och befintliga 
register: 
 
Rapporter publicerade av SCB: 
Befolkningsrörelsen åren 1905-1960 
Befolkningsrörelsen översikt åren 1901-1910, 1911-1920, 1921-1930, 
1931-1940 
Befolkningsstatistiken 2000 
Folkmängdens förändringar 1961-1968 
Särskilda folkräkningen 1935/36 
Folkräkningen 1920,1930, 1950,1960 och 1965 
Bostadsräkningarna 1912–1914, 1920, 1933, 1939, 1945 och 1960 
Folk- och bostadsräkningarna 1970,1975, 1980, 1985 och 1990 
Familj i förändring (Levnadsförhållanden rapport 71) 
Barn och deras familjer 2002 (Demografiska rapporter 2003:7) 
Barn och deras familjer 1992-93 (Levnadsförhållanden rapport 89) 
Barn och deras familjer 1999 (Demografiska rapporter 2000:2) 
Fakta om den svenska familjen (Demografiska rapporter 1994:2 
Ungdomars flytt hemifrån (Demografiska rapporter 2008:5) 
Statistisk årsbok, flera årgångar 
Arbetskraftsundersökningarna 1979,1980-1989,1995-1999, 2000-2004, 
2005-2009k, 2012,2011 
Sveriges framtida befolkning 2013−2060 (Statistiskt meddelande BE18 
SM 1301) 
Sverigeföddas återinvandring efter bakgrund (Bakgrundsmaterial om 
demografi, barn och familj 2014:1) 
Modell för att prognostisera återinvandringen av Sverigefödda 
(Bakgrundsmaterial om demografi, barn och familj 2009:1).  
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Befolkningsutvecklingen under 250 år – Historisk statistik för Sverige 
(Demografiska rapporter 1999:2 
Hur många barn får jag när jag blir stor – Barnafödande ur ett 
livsperspektiv (Demografiska rapporter 2002:5). 
Olika generationers barnafödande ( Demografiska rapporter 2011:3. 
Kohortdödligheten i Sverige (Demografiska rapporter 2010:1) 
Dödsorsaker 1967–1992 
På tal om kvinnor och män 2012. 
SCB:s undersökning IT bland individer 
 
Rapporter publicerade av andra än SCB: 
Socialstyrelsen, Dödsorsaker 
Föräldrapenning Analys av användandet 1974–2011 
(Socialförsäkringsrapport 2012:9) 
Orange rapport 2013 (Pensionsmyndigheten) 
 
Befintliga register på SCB: 

• Registret över totalbefolkningen (RTB) 
• Utbildningsregistret 
• Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) 
• STATIV 
• Hushållsstatistiken 
• Historiska befolkningsregistret 
• Flergenerationsregistret 

 

Övriga källor: 
Socialstyrelsens statistikdatabas 
 

2.5 Databeredning 
Uppgifterna i Generationer genom livet är hämtade från många olika 
publikationer och källor, se avsnitt 2.4 Insamlingsförfarande. Inga nya 
variabler är skapade. 
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3 Statistisk bearbetning och redovisning 

3.1 Skattningar: antaganden och 
beräkningsformler 

Statistiken som redovisas i Generationer genom livet kommer från flera 
olika källor. De två huvudsakliga källorna är SCB:s befolkningsstatistik 
samt Folk- och bostadsräkningar. Folk- och bostadsräkningarna från 
1960–1990 finns på individnivå i SCB:s datalager och sedan 1969 finns 
Registret över totalbefolkningen som innehåller uppgifter om den 
folkbokförda befolkningen i Sverige. För dessa år är det möjligt att ta 
fram uppgifter för just de kohorter som studeras i denna rapport. För 
uppgifter gällande längre tillbaka i tiden är vi hänvisade till de 
publikationer som då gavs ut. Sveriges befolkningsstatistik går tillbaka till 
1749 och det har funnits detaljerad statistik inte bara över befolkningens 
storlek, födda och döda utan även exempelvis över civilstånd och yrken 
under lång tid. En stor del av denna historiska statistik är nu digitaliserad 
och finns tillgänglig på SCB:s webbplats. Andra källor som använts är 
Utbildningsregistret, Arbetskraftsundersökningarna, Undersökningen om 
levnadsförhållanden och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik. 

Oavsett vilken källa som används är det inte samma personer som följs i 
de diagram och tabeller som redovisar en kohorts utveckling utan 
folkmängden påverkas av migration och dödlighet.  

Nedan beskrivs närmare hur statistiken är framtagen och vilka källor som 
använts i respektive kapitel i rapporten Generationer genom livet. 

Utvecklingen sedan år 1900 
De historiska uppgifterna kommer från befolkningsstatistiken och 
framskrivningen från Sveriges framtida befolkning 2013–2060 (Statistiskt 
meddelande BE18 SM 1301). 

Uppväxten 
De första åren 
Antal födda i respektive kohort kommer från befolkningsstatistiken. 

Andel födda inom äktenskapet samt mammornas och pappornas 
medelålder vid barnafödande för födda 1905–1955 kommer från 
Befolkningsrörelsen respektive år, uppgifter för födda 1965 kommer från 
Folkmängdens förändringar 1965 och uppgifter för födda 1975–2005 
kommer från Registret över totalbefolkningen respektive år. Pappornas 
medelålder för födda 1905–1965 har skattats genom uppgift om antal 
fäder till barn födda inom äktenskapet i femåriga åldersklasser.  

Boende i barndomen 
Uppgifterna om hushållen har hämtats från Särskilda folkräkningen 
1935/36, Allmänna bostadsräkningen 1945, Folkräkningen 1960 samt 
Folk- och bostadsräkningarna 1970, 1980 och 1990. Uppgifterna avser 
antal barn i åldrarna 0–15 år i hushållen. 

BE0701_DO_2014-2 

2014-06-09 



Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 10 (25) 

 

 

Andelen som bor med båda sina föräldrar bygger på uppgifter från olika 
källor. För födda 1905–1965 har uppgifterna hämtats från rapporten 
Familj i förändring (Levnadsförhållanden Rapport 71) och bygger på 
retrospektiva frågor i Undersökningarna av levnadsförhållanden år 1984–
85. Uppgifterna avser 16-åringar och är genomsnitt för tio födelseår, dvs 
födda 1900–1909, 1910–1919 osv. Andelen som bor med båda föräldrar 
av födda 1975 uppskattas med uppgifter gällande 17-åringar enligt Folk- 
och bostadsräkningen 1990. Födda 1985 avser 17-åringar enligt rapporten 
Barn och deras familjer 2002 (Demografiska rapporter 2003:7) och är 
uppgifter som bygger på Registret över totalbefolkningen. För samtliga 
kohorter avser uppgifterna andel som bor med båda sina föräldrar av 
hemmaboende barn. 

Andelen som upplevt en förälders dödsfall respektive föräldrarnas 
separation för födda 1905–1965 bygger på uppgifter från rapporten Familj 
i förändring (Levnadsförhållanden Rapport 71), se beskrivning i 
föregående stycke. För födda 1975 uppskattas andelarna med 16-åringar 
födda 1970–1976 enligt Barn och deras familjer 1992–93 
(Levnadsförhållanden Rapport 89). Uppgifterna bygger på 
urvalsundersökningen Undersökningarna av levnadsförhållanden. 
Andelen som upplevt en förälders dödsfall respektive föräldrarnas 
separation för födda 1985 uppskattas med 17-åringar enligt Barn och 
deras familjer 1999 (Demografiska rapporter 2000:2) och är statistik 
baserad på uppgifter i Registret över totalbefolkningen. Uppgifterna avser 
andel av de barn som vid 16/17 års ålder inte flyttat hemifrån. 

Boendestandard 
Uppgifter om boendestandard och trångboddhet kommer från 
Bostadsräkningarna 1912–1914, 1920, 1933, 1939, 1945, 1960 samt Folk- 
och bostadsräkningarna 1970, 1980 och 1990.  

Definitionen av trångboddhet har förändrats vid flera tillfällen. I 
Bostadsräkningarna 1912–1914 och 1920 räknas hushåll med mer än två 
personer per rum som trångbodda. Syftet med att mäta trångboddhet i 
dessa bostadsräkningar är att beskriva boendet för ”de mindre bemedlade” 
och trångboddhet redovisas därför bara för de som bor i mindre 
lägenheter, det vill säga lägenheter med högst 3 rum och kök. I 
Bostadsräkningen 1920 kan man se att det bara är 17 000 av 280 000 
undersökta lägenheter, alltså 6 procent, som är för stora för att ingå.  

I Bostadsräkningen 1933 räknas hushåll med mer än två personenheter per 
rumsenhet som trångbodda. Här räknas vuxna som en personenhet och 
barn under 15 år som en halv personenhet. Kök, smårum (mindre än 9 
kvm) och hallar räknas som en halv rumsenhet medan kokvråar (eller kök 
mindre än 6 kvm) inte räknas alls. 

I Bostadsräkningarna 1939 och 1945 räknas hushåll med mer än 2 
personer per rum som trångbodda (ej räknat kokvrå och smårum, jämför 
med 1933 där de räknas som halva rum). 

I Bostadsräkningarna 1960 och 1970 räknas hushåll med mer än två 
boende per rum, köket oräknat, som trångbodda. 
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I Bostadsräkningarna 1980 och 1990 räknas hushåll med mer än två 
boende per rum, köket och ett rum oräknat, som trångbodda. 
Enpersonshushåll kan inte räknas som trångbodda. 

Uppgifterna om trångbodda hushåll med barn avser i de flesta fall barn 
under 16 år i hushållet. 1933 och tidigare räknas personer under 15 år som 
barn och 1970 räknas barn i åldrarna 0–17 år . 

Flytt hemifrån 
Uppgifter om flytten hemifrån för födda 1905–1955 bygger på 
retrospektiva frågor i Undersökningarna av levnadsförhållanden år 1984–
85 och avser genomsnitt för tio födelseår, exempelvis födda 1900–1909. 
Resultaten har tidigare redovisats i rapporten Familj i förändring 
(Levnadsförhållanden Rapport 71).  

Uppgifter för födda 1965 har hämtats från två källor. Dels retrospektiva 
frågor i undersökningen Familj och arbete som redovisas i rapporten 
Fakta om den svenska familjen (Demografiska rapporter 1994:2). Den 
andra källan är Ungdomars flytt hemifrån (Demografiska rapporter 
2008:5) som bygger på uppgifter om folkbokföring från Registret över 
totalbefolkningen. Även för födda 1975 och 1985 har uppgifterna hämtats 
från denna rapport. 

Utbildning och arbetsmarknad 
Uppgifterna om utbildningsnivå kommer från olika folkräkningar och från 
Utbildningsregistret. Uppgifterna för födda 1915–1935 kommer från Folk- 
och bostadsräkningen 1970 och avser olika åldrar. Dessa uppgifter har 
kodats om för att i möjligaste mån bli jämförbara med uppgifterna från 
Utbildningsregistret. För de som i folkräkningen 1970 har en 
yrkesutbildning har nivån på denna använts. För de med en allmän 
utbildning så anses folkskola (oavsett längd), enhetsskola och 
folkhögskola motsvara förgymnasial utbildning. Realskola, latinlinje, 
reallinje och alla gymnasieutbildningar motsvarar gymnasial utbildning. 

Utbildningsnivå vid 30 års ålder 
Födda 1905: Uppgifter från Särskilda folkräkningen 1935 och avser 
åldersgruppen 30–35 år 
Födda 1915: Uppgifter från Folk- och bostadsräkningen 1970 och avser 
55 års ålder.  
Födda 1925: Uppgifter från Folk- och bostadsräkningen 1970 och avser 
45 års ålder.  
Födda 1935: Uppgifter från Folk- och bostadsräkningen 1970 och avser 
35 års ålder.  
Födda 1945: Uppgifter från Utbildningsregistret 1985 och avser 40 års 
ålder. 
Födda 1955:Uppgifter från Utbildningsregistret 1985 och avser 30 års 
ålder. Uppgift saknas om utbildning för ca 16 procent.  
Födda 1965: Uppgifter från Utbildningsregistret 1995 och avser 30 års 
ålder. Uppgift saknas om utbildning för ca 2 procent. 
Födda 1975: Uppgifter från Utbildningsregistret 2005 och avser 30 års 
ålder. Uppgift saknas om utbildning för drygt 2 procent. 
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Födda 1985: Uppgifter från Utbildningsregistret 2012 och avser 27 års 
ålder. Uppgift saknas om utbildning för drygt 3 procent. 

För de födda 1935 och tidigare avses utbildningsnivån vid en ålder som är 
högre än 30 år. Ett möjligt fel är att andelen med låg utbildning 
överskattas och att andelen med hög utbildning överskattas eftersom 
personer med låg utbildning har högre dödlighet. 

Andelen förvärvsarbetande 
Definitionen av förvärvsarbetande har förändrats under åren. Till exempel 
så ingår inte medhjälpande familjemedlemmar före år 1940. Hur mycket 
man behöver arbeta för att anses förvärvsarbetande har också förändrats. 
För att räknas som förvärvsarbetande år 1965 ska man arbeta minst 
halvtid och för senare år (1970 och uppgifterna från 
Arbetskraftsundersökningarna) ska man arbeta minst en timme/vecka. 
Tidigare år är det oklart hur mycket man ska arbeta för att räknas som 
yrkesaktiv/förvärvsarbetande. 

Förvärvsarbete vid 20 års ålder 
Födda 1905: Är en uppskattning som utgår från andelen förvärvsarbetande 
i 15−20 års ålder i Folkräkningen 1920 och andelen förvärvsarbetande i 
ålder 25−30 i Folkräkningen 1930. 
Födda 1915: Avser andelen förvärvsarbetande i åldern 20−24 år i 
Särskilda folkräkningen 1935/1936. 
Födda 1925: Avser andelen förvärvsarbetande i åldern 20−25 år i 
Statistisk årsbok 1951. 
Födda 1935: Är en uppskattning som utgår från andelen förvärvsarbetande 
i 15−19 års ålder i Statistisk årsbok 1953 och andelen förvärvsarbetande i 
ålder 25 år i Folkräkningen 1960. 
Födda 1945: Uppgiften kommer från Folk- och bostadsräkningen 1965. 
Födda 1955: Uppgiften kommer från Folk- och bostadsräkningen 1975. 
Födda 1965: Uppgiften kommer från Folk- och bostadsräkningen 1985. 
Födda 1975: Uppgiften kommer från Arbetskraftsundersökningarna åren 
1995−1999 och är ett genomsnitt för åldrarna 20−24 år. 
Födda 1985: Uppgiften kommer från Arbetskraftsundersökningarna åren 
2005−2009 och är ett genomsnitt för åldrarna 20−24 år. 

Förvärvsarbete vid 45 års ålder 
Födda 1905: Uppgiften kommer från Statistisk årsbok 1953 och avser 
åldern 40−49 år. 
Födda 1915: Uppgiften kommer från Folkräkningen 1960. 
Födda 1925: Uppgiften kommer från Folk- och bostadsräkningen 1970. 
Födda 1935: Uppgiften kommer från Arbetskraftsundersökningarna åren 
1980−1989 och är ett genomsnitt för åldrarna 45−54 år. 
Födda 1945: Uppgiften kommer från Folk- och bostadsräkningen 1990. 
Födda 1955: Uppgiften kommer från Arbetskraftsundersökningarna åren 
2000−2004 och är ett genomsnitt för åldrarna 45−54 år. 
Födda 1965: Uppgiften kommer från Arbetskraftsundersökningarna åren 
2010 och 2011 och är ett genomsnitt för åldrarna 45−54 år.  

BE0701_DO_2014-2 

2014-06-09 



Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 13 (25) 

 

 

Förvärvsarbete vid 64 års ålder 
Födda 1905: Uppgiften kommer från Folkräkningen 1960 och avser 65 år 
ålder. 
Födda 1915: Uppgiften kommer från Arbetskraftsundersökningarna 1979 
och avser 54 års ålder. 
Födda 1925: Uppgiften kommer från Arbetskraftsundersökningarna 1989 
och avser 64 års ålder. 
Födda 1935: Uppgiften kommer från Arbetskraftsundersökningarna 1999 
och avser 64 års ålder. 
Födda 1945: Uppgiften kommer från den registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistiken 2009 och avser 64 års ålder. 
 

Definitionen av vem som är förvärvsarbetande skiljer sig år i de olika 
källorna: 

I Folkräkningen 1920 är det som avses yrkesutövare i egentlig mening. 
”Om man från yrkesutövarna i mera vidsträckt bemärkelse subtraherar de 
s. k. självständiga yrkeslösa eller f. d. yrkesutövare, änkor utan yrke, 
pensionärer, understödstagare, ensamma personer utan yrke m. fl., vilka 
alla sammanförts under sjätte huvudgruppen, så återstå yrkesutövarna i 
egentlig mening. Dit hänföras alltså yrkesutövarna inom de fem första 
grupperna samt från sjätte gruppen yrkesklasserna arbetare av obestämt 
slag samt husägare.” 
I Folkräkningen 1930 och den Särskilda folkräkningen 1935/36 är det 
samma definition som i Folkräkningen 1920. 

I Statistisk årsbok 1951 och 1953 är definitionen:  
”Såsom förvärvsarbetande räknas i tabellen den som i inkomstgivande 
syfte arbetar för egen räkning eller i egenskap av anställd mot ersättning 
arbetar för annans räkning, förutsatt att verksamheten upptager större 
delen av vederbörandes arbetstid.” 
Som förvärvsarbetande räknas vid 1960 års folkräkning: 
”personer, som under folkräkningsveckan utfört inkomstgivande arbete 
under minst halv normal arbetstid. Hit föres även medhjälpande, d. v. s. 
familjemedlemmar (förutom hustru och barn även syskon, föräldrar, 
magar, fastrar etc), som biträtt annan familjemedlem i dennes 
förvärvsverksamhet och även tillhör samma hushåll som denne. Till 
förvärvsarbetande räknas vidare personer som hade förvärvsarbete men 
på grund av tillfälligt avbrott — semester, sjukdom, repetitionsövning, 
tillfällig arbetslöshet o. d. — icke arbetade under folkräkningsveckan. 
Avbrottet har betraktats som tillfälligt, om det varat högst 4 månader.” 
Som förvärvsarbetande räknas vid 1965 års folkräkning: 
”Personer som under veckan 3—9 oktober 1965 utfört inkomstgivande 
arbete under minst halv normal arbetstid. Hit föres även medhjälpande, 
dvs avlönade eller oavlönade familjemedlemmar (förutom hustrur och 
barn även syskon, föräldrar, magar, fastrar osv men däremot ej kusiner), 
som biträtt annan familjemedlem i dennes förvärvsverksamhet och även 
tillhör samma hushåll som denne. Till förvärvsarbetande räknas vidare 
personer, som hade förvärvsarbete men på grund av tillfälligt avbrott — 
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semester, sjukdom, repetitionsövning, tillfällig arbetslöshet o d — icke 
arbetade under räkningsveckan. Avbrottet har betraktats som tillfälligt, 
om det varat högst 4 månader.” 
I Folk- och bostadsräkningen 1970. räknas man som förvärvsarbetande 
om man är sysselsatt minst 1 timme/vecka. 

I Folk- och bostadsräkningen 1975 räknas man som förvärvsarbetande om 
man är sysselsatt minst 1 timme/vecka: 
 ”Som förvärvsarbetande räknas:- person som under veckan 20—26 
oktober 1975 utförde inkomstgivande arbete i minst en timme - 
medhjälpande familjemedlem som under veckan 20—26 oktober 1975 i 
minst en timme oavlönad biträdde annan familjemedlem i dennes företag 
och även tillhörde samma hushåll som denne. Medhjälpande inom 
jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske räknas dock som förvärvsarbetande 
endast om arbetstiden var 16 timmar eller mer. - person som normalt har 
ett inkomstgivande arbete eller är oavlönad medhjälpande till annan 
familjemedlem, men som på grund av tillfällig frånvaro - semester, 
sjukdom, barnledighet, repetitionsövning etc - inte arbetade under 
mätveckan. Frånvaron räknas som tillfällig om den varade i högst 4 
månader, dvs började efter den 21 juni 1975. Person som är under 16 år, 
dvs född 1960 eller senare, räknas i FoB 75 som ej förvärvsarbetande. 
Den som före mätveckan har slutat sin yrkesverksamhet t ex genom 
pensionering, är inkallad till sin första värnpliktstjänstgöring, genomgår 
omskolningskurs eller arbetsträning räknas som ej förvärvsarbetande. 
Studerande som samtidigt med studierna förvärvsarbetar minst en timme 
per vecka (dock räknas ej feriearbete) redovisas i FoB 75 som 
förvärvsarbetande och inte som studerande.” 
I Folk- och bostadsräkningen 1985 räknas man som sysselsatt om man 
enligt kontrolluppgift haft anställning under november 1985 och vars 
genomsnittliga månadslön för anställningsperioden beräknas överstiga 
200 kr (motsvarar ungefär 401 kronor 2013). För de fall det råder 
osäkerhet om huruvida anställningen omfattar november ställs kravet på 
lönens storlek högre (ett basbelopp för hela året). Medhjälpande 
familjemedlemmar räknas som ej sysselsatta. 

I Folk- och bostadsräkningen 1990 är definitionen av förvärvsarbetande: 
 ”Vid den operationella avgränsningen av förvärvsarbetande i FoB 90 har 
alla som enligt kontrolluppgift haft anställning under oktober 1990 och 
vars genomsnittliga månadslön för anställningsperioden beräknas 
överstiga 250 kr (motsvarar ungefär 306 kronor år 2013) räknats som 
förvärvsarbetande. I de fall det råder osäkerhet om huruvida 
anställningen omfattar oktober används årslönens storlek som kriterium. 
Är årslönen större än 28 000 kr (motsvarar ungefär 42 000 kronor år 
2013) räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar 
(sjukpenning, föräldrapenning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst) 
likställs i detta fall med lön.” 
Medhjälpande familjemedlemmar räknas som ej sysselsatta. 

Som sysselsatta i Arbetskraftsundersökningarna räknas: 
”Personer som under referensveckan utförde något arbete (minst 1 
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timme) antingen som avlönade arbetstagare eller egna företagare 
(inklusive fria yrkesutövare) samt oavlönade medhjälpare i företag 
tillhörande make/maka eller annan familjemedlem som han/hon bor 
tillsammans med samt personer som inte utförde något arbete enligt ovan, 
men som hade anställning eller arbete som medhjälpande familjemedlem 
eller egen företagare (inklusive fria yrkesutövare) och var tillfälligt 
frånvarande (hela referensveckan). Orsak till frånvaron kan vara 
sjukdom, semester, tjänstledighet (t ex för vård av barn eller för studier), 
värnpliktstjänstgöring, arbetskonflikt eller ledighet av annan anledning, 
oavsett om frånvaron varit betald eller inte ” 
I den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken ska man ha arbetat minst 
en timme i november för att klassas som sysselsatt. 

Vanliga yrken och branscher 
Uppgifterna kommer från olika folk- och bostadsräkningar.  
 
Uppgiften om yrke är en av de mer osäkra uppgifterna i folkräkningarna. 
Eller som man skriver i Folkräkningen 1940: 
”Flertalet av de på så sätt erhållna uppgifterna såsom exempelvis 
angående ålder, civilstånd och födelseort bliva som regel mycket 
tillförlitliga, eftersom församlingsböckernas anteckningar om dessa 
förhållanden grunda sig på officiella attester och intyg. Såsom underlag 
för en tillfredsställande yrkesstatistik ha emellertid församlingsböckernas 
uppgifter varit föga lämpade, och bristerna härutinnan framstodo med 
allt större skärpa i samma mån som befolkningen blev rörligare, 
övergången mellan olika yrken vanligare och näringslivet fick en alltmera 
differentierad karaktär.” 
Även här är uppgifterna inte jämförbara över åren, definitioner av 
branscher/näringsgrenar har förändrats över åren och det har också 
klassificeringarna av yrken och hur fint de särredovisas.  

Uppgifterna kommer från: 
Folkräkningen 1920  
Folkräkningen 1930 
Folk- och bostadsräkningen 1940 
Folk- och bostadsräkningen 1965 
Folk- och bostadsräkningen 1975 
Folk- och bostadsräkningen 1985 
För år 2000 kommer uppgiften från den registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistiken. 

Omflyttning och boende 
Utrikes omflyttning 
Uppgifterna för år 1905–1938 kommer från Befolkningsrörelsen översikt 
åren 1901–1910, 1911–1920, 1921–1930 respektive 1931–1940 
Uppgifterna för 1939–1967 kommer från Befolkningsrörelsen respektive 
år. 
För åren efter 1967 kommer uppgifterna från Registret över 
totalbefolkningen. 
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Uppgifter för 1905–1910 och 1930–1938 är beräknade från 10-åriga 
medeltal. 

Prognosen är från Sveriges framtida befolkning 2013−2060 (Statistiskt 
meddelande BE18 SM 1301). 

Utrikes födda boende i Sverige och Sverigefödda boende utomlands 
Uppgifterna om antalet utrikesfödda boende i Sverige är från Registret 
över totalbefolkningen och framskrivningen från Sveriges framtida 
befolkning 2013−2060 (Statistiskt meddelande BE18 SM 1301). 

Uppgifterna om födelseland för födda år 1905 och 1915 är från 
Folkräkningen 1960. För övriga födelseår är uppgiften hämtad från 
Historiska befolkningsregistret och avser år 1970 för födda 1925, 1980 för 
födda 1935, 1990 för födda 1975, 2000 för födda 1955, 2010 för födda 
1965 och år 2012 för födda 1975 och 1985. 

Den Sverigefödda befolkningen boende utomlands är skattad utifrån 
uppgifter om in- och utvandring och dödlighet. Den är tidigare publicerad 
i Sverigeföddas återinvandring efter bakgrund (Bakgrundsmaterial om 
demografi, barn och familj 2014:1) och Modell för att prognostisera 
återinvandringen av Sverigefödda (Bakgrundsmaterial om demografi, 
barn och familj 2009:1). Prognosen är från Sveriges framtida befolkning 
2013−2060 (Statistiskt meddelande BE18 SM 1301). 

Inrikes omflyttning 
Uppgiften om bostadslän vid födelsen för födda 1905 avser 
barnaföderskor och ej antal födda och kommer från Befolkningsstatistik 
1905. Födda 1915–1955 kommer från Befolkningsrörelsen respektive år. 
Antalet 45-åringar 1950 kommer från Folkräkningen 1950 och avser alla 
(inte bara födda i Sverige) och antalet 45-åringar 1960 från Folkräkningen 
1960. Övriga uppgifter kommer från Registret över totalbefolkningen. 
Länsindelningen är den som gäller respektive år. I sammanställningen har 
Stockholms stad och Stockholms län slagits samman, Kristianstads- och 
Malmöhus län har summerats till Skåne län och Göteborg- och Bohus län, 
Älvsborgs län och Skaraborgs län har summerats till Västra Götalands län. 

I tätort eller i glesbygd 
Uppgifter om boende i tätort och glesbygd kommer från folkräkningar 
samt från Befolkningsstatistiken för år 2000. Redovisningen t o m år 1945 
avsåg endast tätorter på den egentliga landsbygden (dvs landsbygden 
utom köpingar och municipalsamhällen). Städer, köpingar och 
municipalsamhällen ansågs nämligen i sin helhet kunna räknas som 
tätorter ("administrativa tätorter"), varför någon avgränsning av dessa 
tätbebyggda delar inte gjordes. Vid avgränsningen av tätorter på den 
egentliga landsbygden ("Icke-administrativa tätorter") medräknades inte 
orter där jordbruksbefolkningen var betydande. 

Vid folkräkningen 1950 utfördes för första gången tätortsavgränsningen 
utan att någon principiell skillnad gjordes för städer och landsbygd; ej 
heller undantogs orter med stor jordbruksbefolkning. I de fall där en stads, 
en köpings eller ett municipalsamhälles gräns endast obetydligt avvek från 
den faktiska bebyggelsen, följdes dock den administrativa gränsen. Från 
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och med Folkräkningen 1960 genomfördes generellt principen att enbart 
bebyggelsens utsträckning och ej administrativa gränser skall vara 
avgörande för vad som skall anses höra till en tätort. 

Bostadstyp 
Uppgifterna om bostadstyp kommer från Folkräkningen 1960, Folk- och 
bostadsräkningarna åren 1970, 1980 och 1990 samt från databasen STATIV 
för åren 2000 och 2010. Uppgifterna från Folk- och bostadsräkningarna 
bygger på uppgifter om hustyp och upplåtelseform. Uppgifterna i 
STATIV bygger på uppgifter från fastighetstaxeringen.  
 
För gruppen övriga/ uppgift saknas utgör uppgift saknas drygt hälften 
för de år som hämtats från Folkräkningen 1960 och från Folk- och 
bostadsräkningarna. I gruppen ingår också bostäder som inte är 
klassificerade som bostadshus, boende i andra hand och de som bor i en 
lägenhet i hyreshus som de själva äger. Gruppen övriga/ uppgift saknas 
är betydligt mindre i STATIV och består til l knappt hälften av personer 
där uppgift om bostadstyp saknas och i övriga fall av bostäder 
klassificerade som Övrig taxeringsenhet. 

Familjebildning och -upplösning 
Giftermål och samboskap 
Uppgifter för födda 1925 vid 55 års ålder, födda 1935 vid 45 års ålder, 
födda 1945 vid 35 års ålder, och födda 1955 vid 25 års ålder är hämtade 
från Folk- och bostadsräkningen 1980.  
Uppgift för födda 1935 vid 55 års ålder, födda 1945 vid 45 års ålder, 
födda 1955 vid 35 års ålder och födda 1925 vid 25 års ålder är hämtade 
från Folk- och bostadsräkningen 1990. 
Uppgift för födda 1955 vid 55 års ålder, födda 1965 vid 45 års ålder, 
födda 1975 vid 35 års ålder och födda 1985 vid 27 års ålder är hämtade 
från Hushållsstatistiken år 2012 och gäller således vid 57, 47, 37 
respektive 27 års ålder.  

Andelen gifta 
Uppgifterna om civilstånd åren 1911–1960 kommer från 
Befolkningsrörelsen 1911–1960, åren 1961–1963 samt 1965–1968 från 
Statistisk årsbok för Sverige 1962–1969 och året 1964 från Folkmängdens 
förändringar år 1961–1966. I Befolkningsrörelsen och Folkmängdens 
förändringar beräknades civilståndet den 31 december aktuellt år. I 
Statistisk årsbok för Sverige beräknades civilståndet den 1 januari 
nästkommande år. 1969–2012 kommer från Registret över 
totalbefolkningen. 

Sammanboende som gift eller sambo 
Uppgift för födda 1925 vid 55 års ålder, födda 1935 vid 45 års ålder, 
födda 1945 vid 35 års ålder och födda 1955 vid 25 års ålder är hämtade 
från Folk- och bostadsräkningen 1980. 
Uppgift för födda 1935 vid 55 års ålder, födda 1945 vid 45 års ålder, 
födda 1955 vid 35 års ålder och födda 1925 vid 25 års ålder är hämtade 
från Folk- och bostadsräkningen 1990.  
Uppgift för födda 1955 vid 55 års ålder, födda 1965 vid 45 års ålder, 
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födda 1975 vid 35 års ålder och kohort 1985 vid 27 års ålder är hämtade 
från Hushållsstatistiken år 2012 och gäller således vid 57, 47, 37 
respektive 27 års ålder.  

Antal födda barn 
Uppgifter om slutligt antal barn för kvinnor för kohort 1750–1949 hämtas 
från Befolkningsutvecklingen under 250 år – Historisk statistik för Sverige 
(Demografiska rapporter 1999:2). Uppgifter för kohort 1950–1966 
beräknat med hjälp av Historiska befolkningsregistret och 
Flergenerationsregistret. Uppgifter för kohort 1975 och 1985 är hämtade 
från Sveriges framtida befolkning 2013−2060 (Statistiskt meddelande 
BE18 SM 1301). 

Uppgifterna om barnantalet kommer från:  
Födda 1915: Uppgiften hämtad från Familj i förändring 
(Levnadsförhållande Rapport 71). Uppgiften gäller för kvinnor födda på 
1910-talet och hämtas från Undersökningarna av Levnadsförhållanden.  
Födda 1925: Uppgifterna hämtade från Hur många barn får jag när jag 
blir stor – Barnafödande ur ett livsperspektiv (Demografiska rapporter 
2002:5).  

Födda 1935–1965: Uppgifterna hämtade från Olika generationers 
barnafödande ( Demografiska rapporter 2011:3.). 
Födda 1975 och 1985: Uppgifterna hämtade från Sveriges framtida 
befolkning 2013−2060 (Statistiskt meddelande BE18 SM 1301). 

Ålder vid barnafödandet 
Genomsnittlig ålder vid barnafödande är hämtad från:  
Födda 1905, 1915 och 1925: Befolkningsrörelsen 1920–1960 samt 
Registret över totalbefolkningen för åren 1961 och senare  
Födda 1935 och 1945: Bearbetningar av historisk statistik över 
barnafödande samt beräkningar från Historiska befolkningsregistret och 
Flergenerationsregistret.  
Födda 1955–1965: Beräkningar från Historiska befolkningsregistret och 
Flergenerationsregistret.  
Födda 1975 och 1985: Beräkningar från Historiska befolkningsregistret 
och Flergenerationsregistret samt enligt Sveriges framtida befolkning 
2013−2060 (Statistiskt meddelande BE18 SM 1301). 

Barnafödande inom och utom äktenskapet 
Andel barn födda utom äktenskap för mödrar hämtas från: Uppgifter från 
åren 1920−1960 kommer från Befolkningsrörelsen respektive år. 

Uppgifter för åren 1961 och senare kommer från Registret över 
totalbefolkningen. 

Boende ur ett föräldraperspektiv 
Uppgifterna är bearbetningar av Folkräkningen 1960, Folk- och 
bostadsräkningarna 1970, 1980 och 1990 samt Registret över 
totalbefolkningen 2000 och 2010.  

Uppgifterna från Folkräkningen 1960 och Folk och bostadsräkningarna 
70–90 avser personer i hushåll där det finns barn i åldern 0–15 år. Ett 
hushåll kan bestå av en flergenerationsfamilj eller flera familjer. Barn kan 
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alltså även vara exempelvis barnbarn eller barn tillhörande en annan 
familj i hushållet. Uppgifterna från Registret över totalbefolkningen avser 
personer i familjer om högst två generationer där det finns barn 0–15 år 
gamla. Barn är här personens biologiska barn, adoptivbarn, styvbarn eller 
fosterbarn. 

Skilsmässor 
Antalet skilsmässor i relation till antal gifta är beräknade utifrån uppgifter 
i Befolkningsrörelsen 1960, Befolkningsförändringar 1961–1968 samt 
Registret över totalbefolkningen för åren 1969–2012. Värdena är 
utjämnade med tre års glidande medelvärden. 

Uppgift om andel skilda kommer från Befolkningsrörelsen 1911–1960, 
Statistisk årsbok 1961–68 och Registret över totalbefolkningen 1969–
2012. 

Uppgifterna om ensamstående föräldrar i avsnittet skilsmässor är 
bearbetningar av Folkräkningen 1960, Folk- och bostadsräkningarna 
1970, 1980 och 1990 samt Registret över totalbefolkningen 2000 och 
2010. Uppgifterna från Folkräkningen 1960 och Folk-och 
bostadsräkningarna 1970–1990 avser personer i hushåll där det finns barn 
i åldern 0–15 år och där personen inte är gift/sambo. Ett hushåll kan bestå 
av en flergenerationsfamilj eller flera familjer. Barn kan alltså även vara 
exempelvis barnbarn eller barn tillhörande en annan familj i hushållet. 
Uppgifterna från Registret över totalbefolkningen avser ensamstående 
föräldrar med barn 0–15 år. Barn är här personens biologiska barn, 
adoptivbarn, styvbarn eller fosterbarn. Som ensamstående föräldrar räknas 
de som inte kan kopplas till en partner boende i samma fastighet genom 
gemensamma barn eller giftermål. Sambor utan gemensamma barn räknas 
här felaktigt som ensamstående föräldrar. 

Änkor och änklingar 
Antalet nyblivna änkor och änklingar i relation till antal gifta är beräknade 
utifrån uppgifter i från Befolkningsrörelsen för år 1960, Befolknings-
förändringar 1961–1968 samt Registret över totalbefolkningen för åren 
1969–2012. Värdena är utjämnade med tre års glidande medelvärden. 

Uppgift om andel änkor och änklingar kommer från Befolkningsrörelsen 
1911–1960, Statistisk årsbok 1961–68 och Registret över totalbefolkningen 
1969–2012. 

Omgifte 
Uppgifter om ingått äktenskap efter tidigare civilstånd 1921–1966 
kommer från Befolkningsrörelsen respektive år. 1967–1968 kommer från 
Befolkningsförändringar och 1969–2012 kommer från Registret över 
totalbefolkningen. 

I de diagram som visar omgifte av frånskilda och änkor/änklingar är 
värdena utjämnade över tre åldrar och alla poster med färre än 50 i 
befolkningen har tagits bort. 

Mor- och farföräldrar 
Genom Flergenerationsregistret har uppgifter om barn och barnbarn 
kopplats ihop med individerna i respektive kohort. Uppgifterna avser den 

BE0701_DO_2014-2 

2014-06-09 



Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 20 (25) 

 

 

folkbokförda befolkningen i slutet av 2012. I de äldsta kohorterna, födda 
1905 och 1915, har de flesta avlidit. Dessutom saknas kopplingen mellan 
föräldrar och barn i högre utsträckning längre tillbaka i tiden och 
uppgifterna för dessa två kohorter är därför för osäkra för att redovisas. 
Kopplingen mellan föräldrar och barn saknas också oftare för utrikes 
födda personer och därför ingår endast Sverigefödda. Den ålder som avses 
är ålder vid barnbarnets födelse. Antal barnbarn avser antalet barnbarn 
som kohorterna fått totalt sett. Även eventuella avlidna eller emigrerade 
barnbarn är inräknade. 

Överlevnad och livslängd 
Kvarlevande, fördelning avantalet döda och medellivslängd 
Dödstal, andelen kvarlevande, fördelning av dödsfall i olika åldrar och 
återstående medellivslängd vid olika åldrar är beräknade utifrån 
livslängdstabeller för respektive kohort. Uppgifterna bygger till stor del på 
livslängdstabellerna i Kohortdödligheten i Sverige (Demografiska 
rapporter 2010:1). Dessa livslängdstabeller har kompletterats med uppgift 
om folkmängd och döda från Befolkningsstatistiken för åren 2009–2012 
samt med prognosticerad folkmängd och förväntat antal döda enligt 
Sveriges framtida befolkning 2013–2060 (Statistiskt meddelande BE18 
SM 1301). Beräkningen av livslängdstabeller utgår från metoden använd i 
Kohortdödligheten i Sverige och beskrivs kortfattat nedan. 

Symboler livslängdstabellen: 
t kalenderår 
Ft Levande födda år t 
Dt

x Avlidna år t i åldern x 
Nt

x Folkmängd vid slutet av år t i åldern x 
Mt

x Dödstal år t i åldern x  
x Exakt ålder  
qx Dödsrisk  
lx Antal kvarlevande 
Lx Genomlevd tid under risk 
ex Återstående medellivslängd  
För 0-åringar har dödstalen beräknats på följande sätt: 

Mt
0= Dt

0 / 0,25*( Ft
 + Nt

0 ) 

För övriga åldrar har beräkningen gjorts som nedan: 

Mt
x= Dt

x / 0,5*( Nt-1
x + Nt

x+1) 

Dödstalen har transformerats till dödsrisker på följande sätt:  

q0 = 1 - exp(-( 0,5* M0 + k* M1 ) 

q1 = 1 - exp(-((1-k)* M1 + 0,6* M2 ) 

q2= 1 - exp(-(0,4* M2+ 0,5* M3 ) 

och från och med åldern 3 enligt formeln: 
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qx= 1 - exp(-(0,5* Mx+ 0,5* Mx+1) 

k är en konstant som satts till 0,7 för kohorter födda före 1890 och till 0,8 
för kohorter födda efter 1989. För kohorterna 1890 till 1989 har 
konstanten beräknats genom linjär transformering.  

Kalkylen av livslängdstabellen har sedan utförts på gängse sätt:  

lx = lx-1 * ( 1- qx-1 ) 

Lx = 0,5*( lx + lx+1 )  x>0 

L0 = m*( l0 - l1 ) + l1 

ex = Σ Lx / lx 

Vid kalkyl av L0 krävs information om medelåldern för de avlidna. Denna 
konstant har med hjälp av empiriskt material satts till 0,29 för kohorter 
födda före 1910 och till 0,1 för kohorter födda efter 1960. Linjär 
transformering för år däremellan. 

Könsskillnader i dödlighet och överlevnad 
Uppgifter om könsskillnader i dödlighet vid olika åldrar har beräknats 
som männens dödstal minus kvinnors dödstal per 1 000. Detta har gjorts 
för alla födelseår. Uppgifter för enskilda år har en viss slumpvariation. För 
att minska denna slumpmässiga variation har uppgiften om könsskillnad i 
dödlighet för gruppen födda 1905 beräknats som den genomsnittliga 
skillnaden för de fem kohorter som föddes mellan 1903 och 1907. Sådana 
medeltal har beräknats för samtliga generationer som redovisas. Ålder i 
dessa redovisningar avser ålder vid årets slut. 

Dödsorsaker 
Uppgifter om dödsorsaker har hämtats från Befolkningsstatistik 1905, 
Folkmängden och dess förändringar 1915–1965 samt Dödsorsaker 1967–
1992. För åren 1997–2012 har uppgifter hämtats från Socialstyrelsens 
årliga rapport Dödsorsaker samt från Socialstyrelsens statistikdatabas för 
dödsorsaker. 

Dödsorsaker under det första levnadsåret har uppskattats genom 
dödsorsaker bland 0-åringar under respektive kohorts födelseår. För födda 
2005 används ett genomsnitt för åren 2004–2006. De dödsorsaker som 
ingår är de vanligaste dödsorsakerna och de dödsorsaker som är relativt 
vanliga under samtliga år. Det är endast små skillnader i 
dödsorsaksmönstret mellan flickor och pojkar och därför redovisas båda 
könen sammantaget. 

För att ge en bild av dödsorsaksmönstret mitt i livet används uppgift om 
dödsorsak för avlidna 40–44-åringar under åren 1947, 1957, 1967, 1977, 
1987, 1997 och 2007. Det är det år då kohorterna 1905–1965 fyllde 42 år. 
För att förbättra jämförbarheten mellan kohorterna har Hjärnblödning och 
hjärnhinneblödning flyttats från gruppen Sinnesjukdomar samt 
nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar till Cirkulationsorganens 
sjukdomar för dödsorsaker 1947. För samma år har Hjärnförlamning 
(allmän paralysi) och Andra sinnessjukdomar flyttats till gruppen 
Psykiska sjukdomar för dödsorsaker. För åren 1957 och 1967 har Centrala 
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nervsystemets kärlsjukdomar flyttats till gruppen Cirkulationsorganens 
sjukdomar.   
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Dödsorsaker under ålderdomen uppskattas genom uppgift om dödsorsak 
för avlidna 85–89-åringar åren 1992, 2002 och 2012, då födda 1905, 1915 
och 1925 fyllde 87 år. 

Antal döda vid graviditet, förlossning och barnsängstid uppskattas genom 
att summera antal döda 15–19 åringar året kohorterna fyllde 17 år, antal 
döda 20–24 åringar året de fyllde 22 år, osv till och med antal döda 40–
44-åringar året de fyllde 42 år. Antalet är relaterat till antalet kvinnor i 
kohorten vid samma ålder. Från 1997 och framåt, där uppgift om 
dödsorsak finns i Socialstyrelsens statistikdatabas, används genomsnitt för 
flera år. Det gäller vid uppskattning av antalet döda i åldersgruppen 40–44 
år bland födda 1955, 30 år och äldre bland födda 1965, 20 år och äldre 
bland födda 1975 och samtliga födda 1985. Döda i åldersgruppen 40–44 
år bland födda 1955 uppskattas exempelvis med ett genomsnitt av antalet 
döda 40–44-åringar under åren 1997–1999 och döda i samma ålder bland 
födda 1965 med ett genomsnitt av antalet döda 40–44-åringar under åren 
2005–2009. För födda 1975 och 1985 kan döda upp till och med 39 
respektive 29 års ålder uppskattas. 

Generationerna genom livet 
Uppgifterna om respektive födelseår kommer delvis från tidigare kapitel. 
Beskrivning av hur statistiken är framtagen finns under respektive 
område. 

Utöver detta finns uppgifter om föräldraförsäkringen, bland annat antal 
dagar försäkringen omfattade vid olika tidpunkter och hur stor del av 
dagarna mammor respektive pappor tagit ut. Dessa uppgifter kommer från 
Försäkringskassans rapport Föräldrapenning Analys av användandet 
1974–2011 (Socialförsäkringsrapport 2012:9) och från SCB:s rapport På 
tal om kvinnor och män 2012. 
Uppgift om alternativ pensionsålder kommer från Pensionsmyndigheten 
(Orange rapport 2013). Den alternativa pensionsåldern är beräknad 
utifrån att en person född ett visst år ska få en pension som motsvarar den 
andel av lönen en genomsnittlig person född 1930 som gick i pension vid 
65 års ålder har fått. 

Uppgifter om antal bilar, telefoner, mobiltelefoner och flygresor kommer 
från Statistisk årsbok. Därifrån är även tobakskonsumtion, 
alkoholkonsumtion och priser för livsmedel hämtade. Priserna i 2013 års 
penningvärde är uppräknade med Konsumentprisindex. Uppgifter om 
antal rökare och andel som har dator i hemmet kommer från 
Undersökningarna av levnadsförhållanden. Uppgift om 
internetanvändande kommer från SCB:s undersökning IT bland individer. 
Uppgifter har även hämtats från Tekniska muséets och Systembolagets 
webbplatser. 
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3.2 Redovisningsförfaranden 
Resultaten från undersökningen publiceras i rapporten Generationer 
genom livet. Rapporten publiceras i serien Demografiska rapporter och är 
tillgänglig på SCB:s webbplats och i tryckt form. Ett urval av resultaten 
redovisas dessutom som tabeller, diagram och texter på SCB:s webbplats, 
www.scb.se/be0701. 
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4 Slutliga observationsregister 

4.1 Produktionsversioner 
Inget nytt datamaterial har tagits fram för denna studie.  

 

4.2 Arkiveringsversioner 
Ej aktuellt eftersom inget nytt datamaterial finns framtaget för denna 
studie.  

 

4.3 Erfarenheter från senaste 
undersökningsomgången 

Inget särskilt finns att notera. Arbetet gick enligt plan.  
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