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INLEDNING TILL 
 

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 
 

Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart 

tionde år och publicerades i ”Bidrag till Sveriges 

officiella statistik. A, Befolkningsstatistik (BiSOS A)”. 

Dessa är digitaliserade och finns på adressen: 

http://www.scb.se/BiSOS  

 

Därefter har resultaten från räkningarna ingått i serien 

Sveriges officiella statistik (SOS). 

 

1910 till 1930 genomfördes räkningen vart tionde år och 

därefter vart femte år med undantag för 1955. 

Publikationerna har t o m 1960 benämnts Folkräkningen. 

 

De allmänna bostadsräkningarna utfördes 1912-1914, 

1920, 1933, 1945 och 1960. År 1945 bar titeln ”Bostäder 

och hushåll”. 
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F Ö R O R D 

Vid folkräkningen den 1 november 1960, som utfördes av statistiska centralbyrån, 

och den samtidigt av bostadsstyrelsen anordnade bostadsräkningen var uppgifts

insamling, granskning och bearbetning i hög grad samordnade. Resultaten har 

publicerats i två skilda serier i Sveriges officiella statistik under titlarna Folkräk

ningen resp. Bostadsräkningen den 1 november 1960. 

I föreliggande volym lämnas en sammanfattande redogörelse för folk- och 
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SUMMARY 

According to the current regulations a cen

sus of population should take place every fifth 

year and this was the case during the period 

1930—1950. The Central Bureau of Statistics 

was preparing a population census for 195S 

but this census was cancelled by the state. 

Housing censuses have not been made with 

regular time intervals, but have occurred more 

sporadically and have had varying outlines and 

size. The previous housing census took place in 

1945. The National Housing Board put forward 

a proposition to the Government about a gene

ral housing census at the same time as a census 

of population i 1955, but nothing was done 

about this as the census of population was 

cancelled. 

Preparations began in 1957 for a census of 

population in 1960 co-ordinated with a census 

of housing. This was done for the population 

census by the Central Bureau of Statistics and 

for the housing census by the National Housing 

Board. A thorough collaboration between these 

civil service departments was done for the 

sake of coordination between the censuses. 

Contact was made during the preparations 

with consumers and experts as to the contents 

of the censuses and with goverment and com

munal authorities about collecting and exa

mining the primary material. Prior to the 

enumeration a number of census tests were 

carried out in order to test census forms as well 

as collection methods. 

In October 1959 both civil service depart

ments put forward plans for the censuses, 

separately. The plans were accepted by the 

state in 1960 and rules for the censuses were 

issued by the Government. 

Both the population and the housing cen

suses consisted of four parts, namely 1) a total 

census, 2 ) priority work on a sample to obtain 

advance results, 3 ) interview studies mainly for 

control purposes and 4 ) work on samples within 

the frame of the population register, which 

includes all persons born on the 15th of any 

month or 1/30 of the population. 

The foundation of the censuses consists 

partly of the annual register (obtained from 

the annual registration of population) and 

partly of information collected from the public 

directly. 

The census of population worked on the 

information in the annual registers to obtain a 

report on the population by sex, age, marital 

status, year of marriage, foreign place (country) 

of birth and citizenship. A report on localities 

was included in the regional distribution. 

Information received from the public gave, 

primarily, material for a report on economically 

active population, including all persons, who 

during the week 2—8 October had paid work at 

least half normal working time. Furthermore 

information on main occupation during the 

latest twelve month period was collected. As to 

the economically active population the following 

divisions were used in the total census: 

industry, occupation, status, type of employment 

and position of place of work. The later divi

sion was a foundation of an estimation of the 

so-called day-population in different communes 

and also had the purpose of shedding light upon 

commuting between place of residence and 

place of work. Information was also obtained 

on position in household, education for certain 

groups and ownership of private cars. As to 

owners or users of farms, information on 

acreage was received from the National Farmers 

Union's ( N F U : s ) farm register. 

The Housing Census was based on informa

tion obtained from the public on dwelling 

units, occupied as well as vacant, and on 

the occupants and the households. The informa

tion collected referred to real estate, houses and 

dwellings. 

Regarding real estate, information was 

collected on owners and type of real estate 

(agriculture or other real estate) and on houses 
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about year of construction, number of storeys 
and number of dwellings etc. As to the separate 
dwellings information was obtained about size 
(no. of rooms and kitchen), equipment (piped 
water and drainage, WC, central heating, hot 
water, bathroom or shower-bath, kitchen range 
and refrigerator) and tenure status (occupied 
by the owner of the house, used through tenant 
ownership or by a tenant). 

The priority work was done by the popula
tion and housing censuses together based on a 
sample of the census forms and concerned most 
of the items included in the total censuses. 

The interview studies included questions 
concerning the different branches of the total 
censuses, so as to be able to provide estimates of 
content errors with respect to economic and 
housing characteristics. Furthermore through a 
number of additional questions, certain light 
was shed on a complex of questions only partly 
dealt with by the total censuses, such as part 
time work, changes in occupation during the 
year and more detailed information about the 
equipment of dwellings. 

The sample work within the frame of the 
population register included persons born on 
the ISth of any month and took up branches, 
not included in the total censuses: family statis
tics, income statistics, occupant status in diffe
rent income groups, internal migration and 
change of industry between 1950 and 1960. 

Several kinds of information desired by diffe
rent consumers, could for various reasons not 
be included in the censuses. Among the ques
tions not included in the census of the popula
tion were distance and means of transport bet
ween place of residence and place of work, 
possession of driving license, swimming abili
ty, smoking habits and tobacco consumption, 
houses for leisure time, possession of TV 
license, membership of a religious community, 
the frequency of babtism, confirmation and 
church wedding, and marriage between cousins. 
Information about rents and costs of housing 
and the value of the housing stock was not in
cluded in the housing census. Among other 
questions that had to be excluded was informa
tion about building material, reconstruction, 
extension and modernising, floor space of rooms 
etc., possession of dwellings through employ

ment, possession of deepfreeze and washing 
machine, type of fuel, parking arrangements of 
different kinds and more specific information 
about central heating and hot water arrange
ments. 

The censuses were co-ordinated with the 
annual registration which took place on Novem
ber 1, 1960. The census forms were also used 
for registration and were collected through 
the organisation for the registration. It was the 
duty of the communes to guide and help the 
public to fill in the forms, to assist at the collec
tion of the forms and to answer for certain 
scrutiny and completion of the information 
etc. Detailed instruction for the local scrutiny 
boards was printed and distributed and this 
was completed with information courses for 
the communal scrutiny leaders. 

A central activity, with the help of radio, 
TV and press, was carried on to inform the 
public about the needs and the purpose of a 
population and housing census. 

The population and housing censuses con
sisted of two units, separate in organisation. 
The work on the two censuses, however, was 
co-ordinated regarding examination, coding, 
punching, data processing routines etc. Special 
sections were distinguished in connection with 
the central processing work on the material of 
the censuses, for 1 ) reception and registration 
of the material, 2) examination and coding of 
the forms, 3) correction of errors in connec
tion with the conversion of the data from punch 
cards to magnetic tape, 4) correction of errors 
in connection with the merging of the two 
stages of the census of the population, 5) 
logical tests and 6) control of tables. 

After being examined and coded the material 
was delivered to the data center of the Central 
Bureau of Statistics for the data processing. 
The following summary gives a general view 
of the processing of the different parts of the 
population and housing censuses: 

A. The total census. 

1. The population census: work on the 
annual registers. 

2. The population census: work on data 
about persons in the forms of the popu
lation and housing censuses. 
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3. The housing census: work on the real 
estate forms and on housing data in the 
forms of the population and housing 
censuses. 

4. Merging of data received from the popu
lation and housing censuses with 
acreage information received from the 
National Farmers Union's punch card 
register. 

B. The sample surveys. 

1. Priority work on a sample received 
from the material of the total census. 

2. Work within the frame of the popula
tion register (persons born on the 15th 
of any month): family statistics, income 
statistics, statistics about internal migra
tion 1951—1960 and changes of in
dustry 1951—1960 and connection bet
ween housing conditions and income. 

C. The interview studies with the primary aim 
of measuring accuracy in the census results. 
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1. Inledning 

Folkräkning skall enligt gällande be

stämmelser äga rum vart femte år, och 

så skedde även under perioden 1930— 

1950. Statistiska centralbyrån föreslog i 

sina anslagsäskanden för budgetåret 

1955/56, att en folkräkning skulle ut

föras år 1955. Denna inställdes emeller

tid genom särskilt beslut. 

Statistiska centralbyrån uppdrog i 

skrivelse till Kungl . Maj:t den 15 okto

ber 1959 riktlinjerna för 1960 års folk

räkning. Centralbyrån framhöll i sin 

skrivelse, att det framlagda förslaget av 

olika skäl måste betecknas som prelimi

närt . 

Bostadsstyrelsen tog redan i början 

på 1950-talet upp frågan om en ny bo

stadsräkning för att erhålla ett aktuellt 

material bl. a. för kommunernas plane

ringsarbete på bostadsområdet. Ett för

slag av styrelsen till Kungl. Maj:t om 

en allmän bostadsundersökning samti

digt med en folkräkning år 1955 föran

ledde ingen åtgärd. Ej heller ett förslag 

av styrelsen om en urvalsundersökning 

av bostadsbestånd och boendeförhållan-

den år 1956 föranledde någon åtgärd. 

I skrivelse till Kungl. Maj:t den 7 

jun i 1957 hemställde bostadsstyrelsen 

om uppdrag att utarbeta en plan för en 

bostadsräkning, som skulle samordnas 

med 1960 års folkräkning. Med anled

ning härav uppdrog Kungl. Maj:t i 

skrivelse den 27 juni 1957 åt styrelsen 

att i samråd med statistiska centralbyrån 

utarbeta och inkomma med förslag till 

en plan för en bostadsräkning år 1960. 

Bostadsstyrelsen framlade en preliminär 

sådan plan i skrivelse den 1 oktober 

1959. 

I statsverkspropositionen till 1960 års 

riksdag (bil . 7, femte huvudtiteln, sid. 

193 ff. och bil. 9, sjunde huvudtiteln, 

sid. 23 ff.) anmälde Kungl . Maj:t frå

gorna beträffande bostadsräkning re

spektive folkräkning år 1960, varvid 

ämbetsverkens preliminära planer an

sågs i huvudsak kunna godtas. De när

mare riktlinjerna för räkningarnas ut

förande borde dock enligt föredragande 

departementscheferna få slutligt prövas 

i samband med att Kungl . Maj:t fast

ställde de definitiva planerna för räk

ningarna. Kungl. Maj:ts förslag godtogs 

av riksdagen. 

I proposition nr 125 vid 1960 års 

vårriksdag framlade Kungl . Maj:t för

slag till förordning med särskilda be

stämmelser om allmän folkräkning år 

1960 m. m. (bilaga 1 ) . Detta förslag, 

som även innehöll bestämmelser för bo

stadsräkningen, godtogs med vissa juste

ringar av riksdagen. De ytterligare be

stämmelser som erfordrades angående 

folk- och bostadsräkningen lämnades av 

Kungl. Maj:t genom kungörelse den 

20 maj 1960 (bilaga 2 ) . 

Sedan folk- och bostadsräkningens 

uppläggning och innehåll planlagts 

mera i detalj, framlades av ämbetsver

ken förslag till plan, statistiska central

byrån angående folkräkningen den 22 

juni I960 och bostadsstyrelsen angå

ende bostadsräkningen den 7 juli 1960. 

Kungl. Maj:t medgav i skrivelser till 

statistiska centralbyrån och bostadssty

relsen, att de båda räkningarna finge 

utföras i huvudsaklig överensstämmelse 

med ämbetsverkens förslag. 

1. Inledning 
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2. Samordningen mellan folkräkningen 
och bostadsräkningen 

En samordning av bostadsräkningen 

med folkräkningen framstod såsom syn

nerligen betydelsefull såväl ur organisa

torisk synpunkt som med hänsyn till 

behovet av att kombinera bostadsdata 

med data om befolkningen. 

Av naturliga skäl måste det vara en 

fördel för uppgiftslämnarna att samti

digt och på en gemensam blankett få 

lämna uppgifter till båda undersökning

arna. För kommunerna, som i samarbete 

med mantalsskrivningsorganisationen 

skulle svara för insamling och lokal 

granskning av primäruppgifterna till så

väl folkräkningen som bostadsräkning

en, var ett samtidigt genomförande av 

båda undersökningarna att föredraga 

framför insamling och granskning av 

uppgifter vid två skilda tillfällen. Den 

centrala kontrollen av fullständigheten 

i bostadsräkningens uppgifter skulle vid 

en samordning bli avsevärt förenklad 

och samtidigt betydligt effektivare än 

om undersökningen företogs fristående, 

då insamling av separata uppgifter om 

de boende skulle bli nödvändig. Enligt 

ämbetsverkens förslag skulle vidare icke 

enbart insamlingen av uppgifterna utan 

även granskning, kodning och bearbet

ning samordnas för de båda räkning

arna. 

Tidigare har bostadsstatistiska under

sökningar i allmänhet företagits fristå

ende från folkräkningarna. Detta var 

naturligt så länge intresset var koncen

trerat på hyresundersökningar för dyr-

ortsgrupperingsändamål. Sedan behovet 

av uppgifter för den statliga och kom

munala planeringen av bostadsförsörj

ning och bebyggelse kommit i förgrun

den, har emellertid en samordning av 

folk- och bostadsräkningar framstått som 

alltmera angelägen. Bostadsräkningen år 

1945 var också i viss mån samordnad 

med folkräkningen samma år. Starka 

skäl talade för en väsentligt utbyggd 

samordning vid 1960 års räkning. För 

planeringsändamål krävdes nämligen 

denna gång ingående undersökningar 

av olika befolkningsgruppers innehav 

av lägenheter, trångboddhet etc. Jämfö

relser mellan bostadsdata och data om 

befolkningens sammansättning kom där

för att inta en central plats i program

met för bostadsräkningen. 

3. Förberedelsearbetet 

Folk- och bostadsräkningen föregicks 

av ett omfattande förberedelsearbete. 

Sverige deltog i det arbete som inom 

Förenta Nationernas ram bedrivits som 

förberedelse för de folk- och bostadsräk

ningar, som utfördes i olika länder om

kring år 1960. Statistiska centralbyrån 

och bostadsstyrelsen var sålunda repre

senterade vid sammanträden i Geneve 

med den arbetsgrupp för folk- och bo

stadsräkningsfrågor, som tillsatts av den 

europeiska statistikerkonferensen. Av 

arbetsgruppen framlades ett detaljerat 

program för folk- och bostadsräkningar, 

vilket konferensen rekommenderade 

medlemsstaterna att tillämpa. Program

met utgjorde en anpassning och utvidg

ning efter europeiska förhållanden av 

de allmänna principer, som tidigare ut

formats av Förenta Nationernas statis

tiska kommission. 

På det nordiska planet ägde samar

bete rum främst inom det av nordiska 

chefsstatistikermötet tillsatta nordiska 

2. Samordningen mellan folkräkningen 
och bostadsräkningen 

3. Förberedelsearbetet 
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utskottet för befolknings- och arbets
kraftsstatistik. Detta utskott samman-
trädde vid tre olika tillfällen under åren 
1957—60, varvid folkräkningsfrågor 
upptog huvuddelen av överläggningarna. 
Samarbetet resulterade bl. a. i en gemen
sam nordisk tätortsdefinition samt en 
samordning av yrkeskodifieringen. 

3.1 Konsumentkontakter 
Vid de kontakter som statistiska cen
tralbyrån och bostadsstyrelsen under 
förberedelsearbetet hade med olika myn
digheter, organisationer och andra kon
sumenter av folk- och bostadsräknings
data underströks behovet av en allmän 
folk- och bostadsräkning år 1960. 

Folkräkningens innehåll diskuterades 
vid en serie överläggningar, till vilka 
statistiska centralbyrån inbjudit repre
sentanter för olika statliga och kommu
nala organ samt andra grupper av in
tressenter. Till ett antal myndigheter 
m. fl. hänvände sig centralbyrån skrift
ligen med begäran om synpunkter på 
folkräkningens innehåll. Andra intres
senter framförde till centralbyrån på 
eget initiativ synpunkter och önskemål 
rörande folkräkningen. 

För lösning av speciella problem i det 
förberedande folkräkningsarbetet bilda
des arbetsgrupper, bl. a. en arbetsgrupp 
för yrkesfrågor, en för tätortsfrågor, en 
för utbildningsfrågor, en för frågor rö
rande den lokala granskningen, en för 
samordningen med mantalsskrivningen 
och en för informationsfrågor. Vidare 
upptogs frågor rörande den maskinella 
bearbetningen av materialet till särskil
da överväganden inom centralbyrån. 
Särskild expertis anlitades på skilda om
råden. 

Bostadsstyrelsen föranstaltade om ett 
antal konferenser, i vilka deltog repre
sentanter för myndigheter, institutioner 
och andra intressenter. I frågor angåen
de hyresräkning hade bostadsstyrelsen 
överläggningar med statens hyresråd, 
som framlagt sina synpunkter på beho
vet av en hyresräkning, och med civil
departementet. 

Mellan statistiska centralbyrån och 
bostadsstyrelsen ägde fortlöpande sam
råd rum, särskilt i frågor rörande sam
ordningen mellan folkräkningen och 
bostadsräkningen. 

3.2 Provundersökningar 
Provundersökningar företogs av såväl 
statistiska centralbyrån som bostadssty
relsen för att få underlag för blanketter
nas utformning och insamlingsförfaran
det i samband med räkningarna. 

På framställning av bostadsstyrelsen 
uppdrog Kungl. Maj:t åt styrelsen att 
företa en lokal bostadsräkning i Troll
hättan hösten 1958. Undersökningen 
skulle fylla två syften, nämligen dels 
utgöra underlag för upprättande av bo-
stadsförsörjningsplan för staden, dels 
vara ett prov för folk- och bostadsräk
ningen 1960. Uppgifterna till denna 
räkning inhämtades vid mantalsskriv
ningen. Insamlingen av uppgifterna 
skedde genom mantalsskrivningsförrät-
taren och dennes medhjälpare, och ma
terialet översändes efter granskning och 
korrigering till bostadsstyrelsen för be
arbetning. Den maskinella bearbetning
en ägde rum vid statistiska centralbyråns 
maskincentral. 

Utöver den i Trollhättan företagna 
lokala bostadsräkningen ägde en prov
undersökning rum även i samband med 
mantalsskrivningen hösten 1959. Den 

3.1 Konsumentkontakter 

3.2 Provundersökningar 
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utfördes av statistiska centralbyrån och 

bostadsstyrelsen gemensamt som en to

tal räkning i fem församlingar belägna 

i Uppsala och Södermanlands län. Syf

tet med denna undersökning var främst 

att vinna erfarenheter beträffande in

samlingsförfarandet och den kommunala 

granskningen av de inkomna uppgif

terna. 

Våren 1959 utfördes av statistiska 
centralbyrån en provundersökning, som 
var upplagd som en kombinerad post-
och intervjuundersökning och omfattade 
ca 800 hushåll inom centralbyråns ut
redningsinstituts basområden. Vid post
undersökningen användes två olika blan
ketter med något varierande frågor och 
anvisningar. För kontroll av de vid 
postundersökningen lämnade uppgifter
na besöktes hushållen något senare av 
intervjuare. 

I samband med mantalsskrivningen 

hösten 1959 genomfördes, förutom den 

ovan nämnda totala räkningen i fem 

församlingar, en provundersökning, som 

huvudsakligen syftade till att testa olika 

utformningar av räkningsblanketterna. 

Undersökningen omfattade ett urval av 

40 kommuner, uttagna med en sanno

likhet proportionell mot deras storlek. I 

var och en av dessa kommuner omfat

tade undersökningen ca 50 hushåll, för

delade på några slumpmässigt utvalda 

fastigheter; i Stockholm, Göteborg och 

Malmö var dock urvalet större. 

Våren 1960 utfördes av statistiska 

centralbyrån en mindre post- och in

tervjuundersökning med ca 400 hushåll. 

Syftet med denna provundersökning var 

i första hand att pröva utformningen av 

frågorna på blanketten för folkräkning

ens intervjuundersökning och vissa in-

tervjutekniska förfaranden. En speciell 

provundersökning rörande utbildnings

frågor utfördes samtidigt. Denna under

sökning omfattade drygt 300 personer 

med studentexamen eller vissa tekniska 

examina och var upplagd som en post

undersökning. Urvalet bestämdes med 

utgångspunkt från tillgängliga register: 

studentårgångsregistret vid statistiska 

institutionen i Lund och Svenska arbets

givareföreningens lönestatistiska regis

ter. Med hjälp av dessa register kunde 

uppgifternas tillförlitlighet i viss ut

sträckning kontrolleras. 

Erfarenheter från provundersökning

arna utnyttjades vid planeringen av 

folk- och bostadsräkningen. Provunder

sökningarnas material gav underlag för 

utarbetande av bearbetningsrutiner och 

koder och utnyttjades för tidsstudier av 

olika bearbetningsmoment. Resultaten 

av provundersökningarna beaktades vid 

den slutliga utformningen av folk- och 

bostadsräkningsblanketten, vilket med

förde att vissa komplicerade frågor med

togs endast i intervjuundersökningen 

eller uteslöts helt ur räkningen. Till in

tervjuundersökningen överfördes sålun

da frågor om förekomst av deltidsarbete, 

biyrke, säsongarbete och skolmässig 

yrkesutbildning m. m. 

4. Folk- och bostadsräkningens mål-

sättning och innehåll 

Aktuella uppgifter om befolkningens 
storlek och sammansättning är av 
grundläggande betydelse för alla de 
myndigheter, företag och institutioner, 
som skall planera för framtiden och 
fatta ofta samhällsekonomiskt viktiga 
beslut. Folkräkningarna ger en samlad 
och allmän översikt över befolkningen, 

4. Folk- och bostadsräkningens mål-
sättning och innehåll 
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dess struktur och sysselsättningsförhål
landen. På vitt skilda områden fyller 
folkräkningsuppgifter en viktig funktion 
som underlag för information, analys 
och planering. Den löpande befolknings
statistiken, som huvudsakligen grundar 
sig på uppgifter om födda, döda och 
vigda samt in- och utrikes omflyttning, 
är icke tillfyllest för dessa ändamål. Vill 
man närmare karakterisera befolkningen 
i landet med avseende på sysselsätt
ningsstatus, yrke, pendling, utbildning, 
bosättning i tätorter och glesbygder e t c , 
kan materialet endast inhämtas genom 
folkräkningar eller specialutredningar. 
Folkräkningarna ger den grund, på vil
ken den löpande befolkningsstatistiken 
bygger, och denna grund måste med 
vissa års mellanrum förnyas. 

Syftet med bostadsräkningen var i för
sta hand att få de uppgifter om bostä
der och boendeförhållanden, som behöv
des för utformningen av bostadspoliti
ken, och att ge nödvändig information 
för planeringen av bostadsförsörjningen. 
Uppgifter erfordrades om såväl bostä
derna som hushållen och deras boende-
förhållanden. Den årliga bostadsbygg
nadsstatistiken är ej så utförlig, att bo
stadsbeståndet i alla avseenden kan 
framräknas år från år. I den löpande 
statistiken saknas bl. a. information om 
hushållens storlek och sammansättning 
samt om boendeförhållandena för olika 
typer av hushåll. 

För samhällsplaneringen är folk-
och bostadsräkningsdata erforderliga i 
många sammanhang. Folk- och bostads
räkningarna tjänar som underlag både 
för behandlingen av frågor av rikska
raktär och för den lokala planeringen 
inom län och kommuner. Uppgifter som 

planering av bostäder och vägar, åld
ringsvård och sjukvård, regionplanering 
och skolplanering löses mera rationellt 
på grundval av aktuella data om befolk
ning och näringsliv. Även enskilda or
ganisationer och företag av olika karak
tär och inom olika verksamhetsområden 
liksom enskilda personer har behov av 
folk- och bostadsräkningsdata för skilda 
ändamål. För den samhällsvetenskapliga 
forskningen lämnar folk- och bostads
räkningarna ett betydelsefullt grundma
terial. 

Ett stort antal önskemål framfördes 
från olika konsumenters sida beträffan
de folk- och bostadsräkningens innehåll 
och omfattning och nödvändiggjorde en 
avvägning mellan vad som var önskvärt 
och vad som var möjligt att medtaga i 
undersökningarna. Vid denna avvägning 
togs hänsyn till olika faktorer, bl. a. 
kvaliteten, aktualiteten och kostnaden. 
Särskilt beaktades i vad mån förelig
gande behov kunde tillgodoses på annat 
sätt än genom folk- och bostadsräkning
en. Vid den erforderliga värderingen 
gav de synpunkter som framförts från 
konsumenthåll vägledning. 

Såväl folk- som bostadsräkningen om
fattade fyra delar, nämligen totalräk
ning, förtursbearbetning av ett urval av 
befolkningen, intervjuundersökning och 
urvalsbearbetningar inom det s. k. be
folkningsregistrets ram, vilket register 
upptar 1/30 av hela befolkningen. 

Underlaget för folkräkningen utgjor
des av dels uppgifter i mantalslängden, 
dels direkt från allmänheten inhämtade 
uppgifter. 

Folkräkningens bearbetning av upp
gifter i mantalslängden omfattade kön, 
ålder, civilstånd, vigselar, utrikes födel-



6 

seort (födelseland) och medborgarskap. 

I den regionala fördelningen ingick 

även en tätortsredovisning. 

De från allmänheten inhämtade upp

gifterna lämnade i första hand material 

till en yrkesredovisning, avseende i 

främsta rummet alla som under veckan 

2—8 oktober 1960 haft inkomstgivande 

arbete omfattande minst halv normal ar

betstid (se vidare sid. 4 9 ) . Dessutom 

inhämtades uppgifter om sysselsättning

en under den senaste tolvmånaderspe-

rioden. I fråga om den förvärvsarbe

tande befolkningen tillämpades följande 

indelningar i totalräkningen: närings

gren, yrke, yrkesställning, anställning

ens art och arbetsplatsens belägenhet. 

Den sistnämnda indelningen låg till 

grund för en beräkning av den s. k. dag

befolkningen i olika kommuner och 

hade därjämte till syfte att kartlägga de 

s. k. pendel vandringarna mellan bostad 

och arbetsplats. Vidare inhämtades upp

gifter om hushållsställning, utbildning 

för vissa grupper samt personbilsinne

hav. Beträffande ägare eller brukare av 

jordbruksfastighet erhölls arealuppgifter 

från Riksförbundet Landsbygdens Folks 

(RLF: s ) jordbruksregister. 

Bostadsräkningen grundade sig på de 

från allmänheten inhämtade uppgifter

na om bostadslägenheterna, såväl be

bodda som obebodda, samt om de bo

ende och hushållen. De uppgifter som 

insamlades om bostäderna hänförde sig 

till fastigheterna, husen och de enskilda 

lägenheterna. 

Beträffande fastigheterna insamlades 
uppgifter om bl. a. ägare och typ av 
fastighet (jordbruksfastighet — annan 
fastighet) och för husen byggnadsår, 
antal våningar och antal bostadslägen

heter m . m. Beträffande de enskilda bo

stadslägenheterna inhämtades uppgifter 

om storlek (antal rum och k ö k ) , ut

rustning (vatten och avlopp, avträde, 

centralvärme, varmvatten, bad- eller 

duschrum, modern elspis och kylskåp) 

samt upplåtelseform (bebodd av husets 

ägare, disponerad av bostadsrättsinne

havare eller hyresgäst). 

Förtursbearbetningen utfördes gemen

samt för folk- och bostadsräkningen på 

ett urval av totalräkningens material 

och omfattade flertalet av de variabler, 

som ingick i totalräkningen. 

Folk- och bostadsräkningens intervju

undersökningar innehöll frågor rörande 

totalräkningens olika variabler i syfte att 

erhålla kontroll av tillförlitligheten av 

totalräkningens uppgifter. Genom ett 

antal tilläggsfrågor erhölls dessutom be

lysning av frågekomplex, som totalräk

ningen endast delvis kunde behandla, 

såsom deltidsarbete, yrkesrörlighet un

der året och lägenhetsutrustning av 

mera speciellt slag. 

Urvalsbearbetningarna inom befolk

ningsregistrets ram omfattade personer 

födda den 15 i varje månad och upptog 

grenar, som ej ingick i totalräkningen, 

nämligen familjestatistik, inkomststatis

tik, boendeförhållanden inom olika in

komstgrupper, inrikes omflyttning och 

växling av näringsgren mellan åren 

1950 och 1960. 

Ett flertal uppgifter, varom önskemål 
framförts från olika konsumenter, kun
de av skilda anledningar icke medtas. 
Bland frågor, som ej medtogs i folk
räkningen, kan nämnas avstånd och 
färdsätt mellan bostad och arbetsplats, 
körkortsinnehav, simkunnighet, rökva
nor och tobakskonsumtion, fritidsbebyg-
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gelse, innehav av TV-licens, tillhörighet 
till trossamfund, förekomst av dop, kon
firmation och kyrklig vigsel samt äkten
skap mellan kusiner. I bostadsräkningen 
medtogs icke uppgifter om hyror och 
bostadskostnader samt bostadsbeståndets 
värde. Bland övriga frågor, som måste 
utelämnas, kan nämnas uppgifter om 
byggnadsmaterial, ombyggnad, tillbygg
nad och modernisering, lokalytor, tjäns-
tebostadsinnehav, innehav av frysbox 
och tvättmaskin, bränsleslag, bilupp
ställningsplatser av olika slag samt mera 
specificerade uppgifter om centralvär
me- och varmvattenanläggningar. 

5. Samordningen med mantalsskriv-
ningen 

Samordning med mantalsskrivningen 
har sedan länge ägt rum vid folkräk
ningarna. Uppgifterna till folkräkning
en har sålunda insamlats på en med 
mantalsuppgiften gemensam blankett 
och med utnyttjande av insamlingsorga
nisationen för mantalsskrivningen. 

Under förberedelserna för 1960 års 
folk- och bostadsräkning diskuterades 
ingående samordning av uppgiftsblan
kett för de tre olika ändamålen man
talsskrivning, folkräkning och bostads
räkning. De två blankettalternativ som 
vid en samordning med bostadsräk
ningen närmare övervägdes var: a) en 
utbyggd mantalsuppgift, som även inne
höll uppgifter till folk- och bostadsräk
ningen, o) en gemensam folk- och bo
stadsräkningsuppgift jämte separat man
talsuppgift. Vilketdera alternativet som 
än valdes förutsattes en samordning av 
insamlingen av uppgifterna med utnytt
jande av den för mantalsskrivningen 
befintliga insamlingsorganisationen. 

2 — Folk- och bostadsräkningen I960 

Vid provundersökningarna på hösten 
1959 prövades det sistnämnda blankett
alternativet, som innebar, att en från 
mantalsblanketten fristående folk- och 
bostadsräkningsblankett lämnades av all
mänheten. 

Vissa invändningar restes mot att in
hämta såväl mantalsuppgifter som upp
gifter till folk- och bostadsräkningen på 
gemensam blankett. Det vid mantals
skrivningen tillämpade hushållsbegrep
pet måste i så fall ändras, och en sådan 
ändring skulle bl. a. innebära, att inne
boende icke skulle avge egen blankett 
rörande sin mantalsskrivning. Vidare 
ansågs, att med en sådan lösning av 
blankettfrågan den lokala granskningen 
av uppgifterna till folk- och bostadsräk
ningen skulle avsevärt försenas, vilket 
kunde allvarligt försvåra den erforder
liga kompletteringen av materialet och 
härigenom försämra materialets kvalitet. 

I skrivelse till chefen för finansde
partementet den 5 februari 1960 med 
förslag till bestämmelser för räkning
arna föreslog de båda verken, att såväl 
mantalsuppgift som särskild folk- och 
bostadsräkningsuppgift skulle inhämtas 
i alla städer med kronokamrerare, men 
att mantalsuppgiften skulle slopas detta 
år i fögderikommuner. Detta förslag an
slöt sig nära till synpunkter, som fram
förts av Sveriges häradsskrivarförenings 
styrelse i skrivelse till statistiska cen
tralbyrån i januari 1960. Tanken i 
verksförslaget var att arbetet med den 
lokala granskningen av folk- och bo
stadsräkningsuppgifterna samt för-skriv-
ning och mantalsskrivning i mindre 
kommuner skulle kunna genomföras 
utan egentliga olägenheter, även om 
mantalsuppgifterna slopades och folk-

5. Samordningen med mantalsskriv-
ningen 
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och bostadsräkningsuppgifterna alltså 

användes för båda ändamålen. Efter yt

terligare överväganden och diskussioner 

med representanter för de berörda stä

derna kom man slutligen fram till att 

mantalsuppgiften kunde slopas i samt

liga kommuner. 

Enligt Kungl. Maj:ts och riksdagens 

beslut uppställdes som huvudregel, att 

mantalsuppgiften generellt skulle slopas 

i hela landet. Dock skulle Kungl. Maj:t, 

där så prövades erforderligt på grund av 

särskilda förhållanden, kunna förordna, 

att dessa bestämmelser icke skulle äga 

tillämpning i fråga om viss kommun. 

Några ansökningar om dispens inkom 

emellertid icke. 

Samordningen medförde en ändring av 

det vid mantalsskrivningen använda 

hushållsbegreppet innebärande bl. a., att 

inneboende skulle upptagas på av veder

börande bostadsföreståndare avgiven 

blankett. Den som så önskade kunde 

dock lämna uppgifter om sig på egen 

blankett, som i slutet konvolut skulle bi

fogas bostadsföreståndarens blankett. 

Enligt 13 § folkbokföringsförordningen 

kunde dessutom envar framställa yrkan

de om sin mantalsskrivning genom att 

avlämna mantalsuppgift i vanlig ord

ning. Vidare medförde samordningen, 

att uppgifterna måste avlämnas på en 

bestämd dag i hela riket, nämligen den 

10 oktober 1960. 

Bestämmelserna om att folk- och bo

stadsräkningsblanketterna i hela landet 

skulle avlämnas före den t idpunkt, den 

1 november 1960, som var avgörande 

för mantalsskrivningen, förorsakade be

tydande olägenheter i de fall, då flytt

ning ägde rum mellan t idpunkten för 

uppgiftslämnandet och den 1 november. 

Eftersom blanketterna innehöll både 

personuppgifter och uppgifter, som hän

förde sig till bostaden före flyttningen, 

och personerna skulle upptagas på den 

fastighet och lägenhet, där de bodde den 

1 november 1960, kunde blanketterna 

icke överflyttas på samma sätt som bru

kar ske med mantalsuppgifterna. 

Personer, som flyttat under ifrågava

rande tid, skulle strykas på folk- och bo

stadsräkningsblanketten och upptagas i 

ett flyttningsutdrag, som skulle insorte-

ras på den fastighet, dit flyttning skett, 

eller om flyttning ägt rum till annan 

kommun, översändas till gransknings

organet i denna kommun. 

Samordningen av mantalsuppgiften 

och folk- och bostadsräkningsblanketten 

innebar, att uppgiftsmaterialet skulle 

gemensamt utnyttjas av pastor (för

skrivning ) , mantalsskrivningsförrättare 

och lokala granskningsorgan (se ne

d a n ) . För att utarbeta instruktioner för 

detta samarbete tillkallades en särskild 

arbetsgrupp med representanter för kro

nokamrer are, häradsskrivare och pas

torsämbeten. Målsättningen för utred

ningsarbetet var, att mantalsskrivnings

förfarandet i stort sett skulle kunna be

drivas på vanligt sätt samtidigt som ma

terialet så tidigt som möjligt ställdes till 

granskningsorganens förfogande. Ar

betsgruppen framlade förslag till in

struktioner samt utarbetade ett detalje

rat tidsschema för samordningen. 

6. Insamlingsförfarande och lokala 
granskningsorgan 

6.1 Författningar 

Bestämmelser om folk- och bostadsräk
ningen och om mantalsskrivningen för 
år 1961 utfärdades i 

6. Insamlingsförfarande och lokala 
granskningsorgan 

6.1 Författningar 
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1. förordningen den 20 maj 1960 

(n r 517) med särskilda bestämmelser 

om allmän folkräkning år 1960 m. m. 

(bilaga 1) och 

2. kungörelsen den 20 maj 1960 

(n r 518) med vissa bestämmelser rö

rande folk- och bostadsräkningarna år 

1960 samt mantalsskrivningen för år 

1961 (bilaga 2 ) . 

Mantalsskrivningsförfarandet reglera

des i övrigt genom bestämmelser i 

3 . folkbokföringsförordningen den 28 

juni 1946 (n r 469) och 
4. mantalsskrivningskungörelsen den 

25 augusti 1947 (n r 6 5 4 ) . 

Genom kungörelserna angående folk
bokföringen i Stockholm den 19 decem
ber 1947 (n r 944) och i Göteborg den 
30 jun i 1948 (n r 621) var vissa ytter
ligare eller avvikande bestämmelser 
meddelade om bl. a. mantalsskrivningen 
i dessa två städer. 

6.2 Blanketter och mantalslängder 

Uppgifter till folk- och bostadsräkning

en inhämtades på två skilda blanketter, 

dels fastighetsblankett (bilaga 3 ) , dels 

folk- och bostadsräkningsblankett (bi

laga 4 ) . 

Faslighelsblanketten 

Fastighetsblankett lämnades för varje 

fastighet ( resp. byggnad på ofri g r u n d ) , 

vara bostadslägenhet avsedd att använ

das som stadigvarande bostad fanns. Om 

endast en bostadslägenhet fanns på fas

tigheten och den beboddes av ägaren 

själv, behövde fastighetsblankett ej 

lämnas. 

På fastighetsblanketten lämnades upp

gift om 

a) fastigheten (avd. A ) , 

b ) husen (avd. B ) , 

c) bostadslägenheterna (avd. C ) . 

Fastighetsblankett skulle ifyllas av 

fastighetens (byggnadens) ägare eller 

dennes ställföreträdare. Såvitt avser ar

renderad fastighet skulle dock uppgiften 

lämnas av arrendatorn. 

Folk- och bostadsräkningsblanketten 

Folk- och bostadsräkningsblankett skulle 

lämnas för 

a ) varje bebodd bostadslägenhet, 

b ) varje person eller grupp av perso

ner med gemensamt hushåll , som utan 

att hänföras till någon bostadslägenhet 

mantalsskrevs inom kommunen (avd. C, 

D och E ) , 

c) varje obebodd bostadslägenhet, av

sedd att användas som stadigvarande 

bostad (avd. A ) . 

På folk- och bostadsräkningsblankett 

skulle uppgift lämnas om 

a) bostadslägenheten (avd. A ) , 

b ) fastigheten (avd. B ) , dock endast 

om bostadslägenheten var den enda bo

stadslägenheten på fastigheten och den

na beboddes av ägaren själv, 

c) de boende och deras sysselsättning 

under veckan 2—8 oktober (avd. C ) , 

d ) huvudsysselsättning under året 

och personbilsinnehav (avd. D ) , 

e) utbildning (avd. E ) . 

Folk- och bostadsräkningsblankett 

skulle ifyllas 

a ) för bebodd bostadslägenhet: av 
bostadsföreståndaren (eller representant 
för denne) . 

6.2 Blanketter och mantalslängder 
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b) för person eller hushåll, som ej 

skulle mantalsskrivas som boende i nå

gon bostadslägenhet: av personen själv 

resp. föreståndaren för hushållet, 

c ) för obebodd bostadslägenhet och 

bostadslägenhet där bostadsföreståndare 

saknades: av fastighetsägaren eller den

nes ställföreträdare. 

Alla personer som skulle mantalsskri

vas som boende i en och samma bostads

lägenhet skulle upptas på samma blan

kett, nämligen den som upprättades av 

bostadsföreståndaren. 

Det väsentliga innehållet i de man

talsuppgifter och huvudförteckningar 

som årligen avlämnas vid mantalsskriv

ningen ingick i folk- och bostadsräk

ningsblanketten och fastighetsblanket

ten, som också användes vid mantals

skrivningen. 

Mantalslängden 

Länsbyråerna tillställde kommunerna 

ett exemplar av stommen till personell 

liggare och två exemplar av den ojuste

rade mantalslängden, en huvudskrift 

och en kopia. Huvudskriften var avsedd 

för den centrala bearbetningen av upp

gifterna i plåtavtrycken och markering 

av inom tätort boende personer, kopian 

för den slutliga avstämningen av blan

kettmaterialet. 

6.3 Granskningsorganen och deras 
uppgifter 

Enligt utfärdade bestämmelser ålåg det 

kommunerna att biträda vid insamling 

av uppgifterna till folk- och bostadsräk

ningen, att svara för viss granskning 

och komplettering av uppgifterna och 

att utföra vissa andra arbetsuppgifter. 

Kommunens styrelse kunde uppdraga 

dessa arbetsuppgifter åt särskilt gransk

ningsorgan med sammansättning och 

arbetsordning som styrelsen hade att be

stämma under beaktande av att arbetet 

utfördes med tillbörlig noggrannhet och 

skyndsamhet. Styrelsen hade att utse en 

granskningsledare. 

Insamlingen av uppgifterna skulle 

ske genom roteombud eller eljest på 

samma sätt som gäller för mantalsupp

gifterna. Roteombuden skulle, även om 

de icke ingick i granskningsorganet, 

vara skyldiga att medverka i dess arbete 

och var därvid underställda gransk

ningsledaren. 

Kommunens styrelse eller i förekom

mande fall granskningsorganet skulle, 

där det ej skedde genom roteombud, för 

kontroll av uppgiftsmaterialet på annat 

lämpligt sätt följa arbetet vid för-skriv-

ning enligt 45 § folkbokföringsförord

ningen. 

En detaljerad instruktion för de lo

kala granskningsorganens arbete tryck

tes och distribuerades till kommunerna. 

De arbetsuppgifter, som uppdrogs åt 

granskningsorganet, kan sammanfattas 

i följande punkter: 

1. att biträda vid distribution och in

samling av blanketterna samt lämna 

handledning och hjälp åt de uppgifts

skyldiga; 

2 . att granska varje enskild blankett 

för att upptäcka obesvarade frågor och 

andra brister ( innehållsgranskning); 

3 . att kontrollera att uppgifter läm

nats av alla uppgiftsskyldiga (fullstän-

dighetskontroll) och numrera blanket

terna; 

4 . att utföra vissa andra arbetsupp

gifter, såsom att upprätta förteckning 

6.3 Granskningsorganen och deras 
uppgifter 
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dels över rad- och kedjehus, dels över 

fastigheter ägda av allmännyttiga bo

stadsföretag och att tillse att hälsovårds

nämnden granskat uppgifterna om 

dricksvatten; 

5. att i den tryckta mantalslängden 

markera inom tätort boende personer, 

återföra civilståndsändringar som skett 

efter den 1 november 1960 till läget 

denna dag, avstämma folk- och bostads

räkningsblanketternas personuppgifter 

mot längden, numrera personuppgifter

na och till folk- och bostadsräkningen 

insända blankettmaterial, längder och 

övrigt tillhörande material. 

6.4 Instruktionskurser 

Med hänsyn till den stora vikt som 

måste fästas vid arbetet inom de lokala 

granskningsorganen kompletterades den 

tryckta instruktionen för gransknings-

organen med särskilda informations- och 

instruktionskurser för granskningsle

darna. 

I varje län utsåg ämbetsverken, efter 

förslag av länsstyrelsen, två länsinstruk

törer, vilka under september 1960 ledde 

kurser för kommunernas gransknings

ledare. Med hänsyn till granskningsar

betets anknytning till mantalsskriv

ningen utsågs länsinstruktörerna vanli

gen bland häradsskrivarna i respektive 

län. Förutom att leda kurserna för 

granskningsledarna hade länsinstruktö

rerna till uppgift att besvara förfråg

ningar från dessa och att avge viss rap

portering om verksamheten. 

För att göra länsinstruktörerna för

trogna med den allmänna planlägg

ningen av folk- och bostadsräkningen, 

med blanketternas utformning och inne

håll och med det förestående arbetet i 

granskningsorganen anordnades en in

struktionskurs i Sigtuna den 1—3 sep

tember 1960. För kronokamrerarna i de 

större städerna lämnades information 

om folk- och bostadsräkningen samt om 

det lokala granskningsarbetet vid en 

konferens, till vilken kronokamrerarna 

var samlade den 31 augusti 1960 i Es

kilstuna. 

Den rapportskyldighet till länsin

struktörerna, som granskningsledarna 

ålades, medförde att uppföljningen av 

verksamheten hos de kommunala 

granskningsorganen kunde ske på ett 

smidigt sätt. Under granskningsarbetets 

gång tog granskningsledarna ofta kon

takter med länsinstruktörerna och dis

kuterade olika spörsmål. 

6.5 Informationsverksamhet 

För att upplysa allmänheten om behovet 

av och ändamålet med en folk- och bo

stadsräkning bedrevs en central upplys

ningsverksamhet från folk- och bostads

räkningens sida. Syftet med denna verk

samhet var att hos allmänheten skapa 

förståelse och intresse för folk- och bo

stadsräkningen, därigenom höja kvalite

ten på de av allmänheten lämnade upp

gifterna och därmed förebygga ett tids-

och kostnadskrävande efterarbete. 

Vid uppläggningen av denna upplys

ningsverksamhet samrådde statistiska 

centralbyrån och bostadsstyrelsen med 

en expertkommitté bestående av repre

sentanter för Landsorganisationen, Sve

riges akademikers centralorganisation, 

Tjänstemännens centralorganisation, 

Svenska arbetsgivareföreningen, Tid

ningarnas telegrambyrå och Sveriges 

Radio. Uppdraget att genomföra infor

mationsverksamheten lämnades till en 

särskild PR-man. 

6.4 Instruktionskurser 

6.5 Informationsverksamhet 
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Informationsverksamheten bedrevs 

med anlitande av fyra media: 

1. fack- och nyhetspress; 

2. radio och television; 

3 . affischering i flerfamiljshus samt 

på arbetsplatser med mer än 25 anställ

da samt 

4. annonsering i riks- och lokalpress. 

Informationen via press, radio och 

television var den grundläggande verk

samheten, avsedd att skapa intresse 

kring och förståelse för folk- och bo

stadsräkningen. Affischerna på arbets

platserna liksom annonseringen skulle 

ge en extra påminnelse om tidpunkten 

för inlämnande av räkningsuppgifterna. 

Radio, television, affischering och an

nonsering utnyttjades först under de två 

sista veckorna före dagen för inlämnan

de av folk- och bostadsräkningsuppgif

terna. Informationen till pressen skedde 

dels under tiden maj—juni , dels i slutet 

av september och början av oktober 

1960. I maj månad gick de första press

meddelandena ut om folk- och bostads

räkningens uppläggning och organisa

tion. Verksamheten tog sedan i huvud

sak sikte på att i form av intervjuer 

med personer inom skilda verksamhets

områden skildra olika statistikkonsu

menters nytta av räkningsresultaten. 

7. Den centrala bearbetningen 

För att ge en överblick över folk- och 

bostadsräkningens olika delar lämnas 

nedan en sammanfattning av bearbet

ningarna. 

A. Totalräkningen 

1. Folkräkningen: bearbetningen av 
man talslängderna 

2. Bostadsräkningen: bearbetningen 

av fastighetsblanketterna samt bostads

data å folk- och bostadsräkningsblanket

terna 

3. Folkräkningen: bearbetningen av 

persondata å folk- och bostadsräknings

blanketterna 

4 . Samköming med RLF:s hålkorts-

register: arealuppgifter för brukare av 

jordbruksfastighet. 

B. Urvalsundersökningarna 

1. Förtursbearbetningar av ett urval 
ui totalräkningens material 

2. Bearbetningar inom det s. k. be
folkningsregistrets ram (personer födda 
den 15 i en m å n a d ) : familjestatistik, in
komststatistik, statistik över inrikes om
flyttning 1951—1960 och näringsgrens
växling 1951—1960 samt sambandet 
bostadsförhållanden — inkomst. 

C. Intervjuundersökningarna 

1. Folkräkningens intervjuundersök
ning 

2. Bostadsräkningens intervjuunder
sökning. 

7.1 Folk- och bostadsräkningens 
organisation 

Primärmaterialet till första etappen 

— mantalslängderna — erfordrade icke 

någon mera betydande preparering före 

stansningen. Vissa arbetsmoment blev 

dock nödvändiga och utfördes inom en 

särskild sektion under ca 3 månader 

våren 1961. De huvudsakliga arbets

uppgifterna på denna sektion utgjordes 

av följande moment: 

a ) mottagning och registrering 
b) granskning av tätortsmarkeringen 

7. Den centrala bearbetningen 

7.1 Folk- och bostadsräkningens 
organisation 
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c) kontroll av återföringen av civil-

star.dsuppgifterna till t idpunkten den 1 

november 1960 

d ) markering av utländska medbor

gare och/eller personer födda utom

lands. 

Därefter överlämnades mantalsläng

derna till datacentralen för stansning 

och bearbetning. 

Ehuru folkräkningen och bostadsräk

ningen administrerades av skilda äm

betsverk, var bearbetningen av andra 

etappen — blankettmaterialet — långt

gående samordnad beträffande gransk

ning, kodning, stansning, databehand

lingsrutiner m. m. Arbetsuppgifterna 

inom folk- och bostadsräkningsbyråerna 

före stansningen bestod i huvudsak av 

följande moment: 

a ) mottagning och registrering, kon

troll av att samtliga handlingar insänts 

samt en första översyn av blankettmate

rialets uppordning och fullständighet 

b ) folkräkningens kvalitetskontroll 

c ) bostadsräkningens fastighetsnum-

merkontroll 

d ) utsortering av urvalsmaterial för 

förtursbearbetning 

e) bostadsräkningens bearbetning i 

övrigt 

f ) folkräkningens kodsättning av yr

ke, näringsgren m. m. 

De ovan uppräknade arbetsuppgifter

na utfördes inom olika sektioner, mellan 

vilka blankettmaterialet cirkulerade i 

nämnd ordning. För att underlätta han

teringen av det omfattande materialet 

inlades blanketterna i särskilda boxar, 

vilka försågs med identifieringsbegrepp 

(kod för län, kommun, församling och 

valdistrikt) och numrerades i löpande 

följd inom varje kommun. Varje sek

tion stod under ledning av en sektions

chef. Kodningsarbetet, som var den mest 

omfattande arbetsuppgiften, uppdelades 

på flera sektioner och varje sektion in

delades i ett antal grupper under led

ning av en gruppchef. 

Större delen av personalen fick före 

anställningen genomgå lämplighetstest. 

Folkräkningens kodningspersonal erhöll 

en veckas utbildning, innan den sattes 

in på kodningsarbete. Utbildningen om

fattade bl. a. genomgång av instruktio

ner, kodschema och hjälpregister samt 

kodningsövningar. 

Efter kodning, kontrollkodning och 

eventuell utredning översändes materia

let till statistiska centralbyråns datacen

tral för maskinell bearbetning. För fel

söknings-, upprättnings- och avstäm-

ningsarbete i samband med de maski

nella rutinerna organiserades ett flertal 

arbetsgrupper bestående av personal som 

var väl insatt i folk- och bostadsräk

ningens gransknings- och kodningsar

bete. De olika gruppernas arbetsuppgif

ter var i huvudsak följande: 

a) felsökning och upprättning i sam

band med överföringen av uppgifterna 

till magnetband 

h) felsökning, upprättning och av

stämning vid samkörningen av första 

och andra etappens magnetband 

c) upprättning av fel som upptäckts 

genom i datamaskinen inlagt program 

avseende logiska tester. 

En särskild grupp organiserades för 
upprättande av testmaterial utgörande 
underlag för kontroll av de olika ma
skinprogrammen samt för granskning 
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av programtestkömingsresultaten, upp

rättande av tabelltextmaterial etc. 

Sedan tabellframställningen påbörjats 

organiserades sektioner för granskning 

och rättning av de framställda ta

bellerna. Maskintabellerna, som fram

ställdes i fem exemplar, utsändes där

efter såväl till kommuner som till läns

styrelser. Andra arbetsgrupper tog hand 

om sammanställning av materialet för 

publicering. 

7.2 Bearbetningen av mantalslängderna 
(folkräkningen) 

Som förut nämnts , framställdes för folk
räkningens behov två exemplar av man
talslängden. Sedan granskningsorganen 
utfört tätortsmarkering i originalläng
den, skulle de översända denna till folk
räkningen utan att avvakta att gransk
ningen av blankettmaterialet slutförts. 
Anledningen till detta arrangemang var 
önskvärdheten att snabbt kunna fram
ställa uppgifter om demografiska data. 

Stansning av mantalslängderna skedde 
under våren 1961, varefter den maski
nella bearbetningen utfördes under som
maren. I september—oktober samma år 
kunde resultat framläggas beträffande 
befolkningens fördelning efter ålder, 
kön och civilstånd för samtliga försam
lingar, kommuner och tätorter. 

Bearbetningen av mantalslängdens 

demografiska uppgifter har benämnts 

folkräkningens första etapp, medan 

andra etappen omfattade de folkräk

ningsdata som inhämtades på folk- och 

bostadsräkningsblanketten. För att sam

manställa de båda etappernas data ut

fördes på maskinell väg samköming 

mellan beståndsband från de båda etap

perna. För en sådan samköming erford

rades gemensamma identifieringsdata 

beträffande varje individ, och för 

detta ändamål användes mantalsläng

dens personnumrering (uppslag och 

r u t a ) , som överfördes till blanketterna 

genom granskningsorganens försorg. 

Rutinerna för denna maskinella sam

köming behandlas nedan i ett separat 

avsnitt. 

Primärmaterialet till första etappens 

bearbetning utgjordes av 

1. mantalslängd i originaltryck med 

påförda tätortsmarkeringar, 

2. avtryckskort rörande civilstånds

ändringar under tiden 1 november 

1960—tidpunkten för mantalslängdens 

tryckning och 

3. mantalsskrivningsförrättarnas jus

teringsförteckningar. 

Avgränsning av tätorterna skedde vid 

1960 års folkräkning enligt en ny me

tod, som dock prövats för några län re

dan vid 1950 års räkning. En utförlig 

redogörelse för den använda metoden 

har lämnats i folkräkningsredogörelsen, 

del V, sid. 40 f., varför här endast göres 

en sammanfattning. Själva avgränsning-

en av tätorterna utfördes centralt av 

geografisk expertis. För orter,som kunde 

antagas ha 200 invånare, anskaffades 

kartor, på vilka tätortsgränserna inrita

des. Innan gränsdragningen fastställdes, 

sammankallades i varje län lokal ex

pertis (överlantmätare, länsarkitekter, 

distriktslantmätare m. f l . ) , varefter de 

inritade gränserna justerades och fast

ställdes. Även kommunerna bereddes 

möjlighet att i detta skede yttra sig över 

avgränsningen. 

Kartorna jämte förteckning över av

gränsade tätorter utsändes till kommu-

7.2 Bearbetningen av mantalslängderna 
(folkräkningen) 



15 

nerna i början av 1961. Sedan gransk
ningsorganen även erhållit mantalsläng
den från länsstyrelsen, kunde arbetet 
med att utmärka de personer som bodde 
i tätort påbörjas. Granskningsorganen 
skulle därvid noga följa den på kartan 
angivna gränsdragningen. Sedan läng
derna inkommit till folkräkningen, 
skedde en viss central granskning av 
den utförda tätortsmarkeringen. 

Ändring av civilstånd vidtages i läns
byråernas plåtregister, efterhand som 
avisering sker från pastor. På grund 
härav innehöll de tryckta mantalsläng
derna ändringar, som inträffat efter 
folkräkningstidpunkten den 1 novem
ber, och i sådana fall blev det nödvän
digt att återföra civilståndsuppgifterna 
till nämnda tidpunkt. För detta ända
mål ålades länsbyråerna att tillställa 
granskningsorganen avtryckskort över 
civilståndsändringar, som skett efter den 
1 november. Granskningsorganen ge
nomförde ändringarna i mantalslängden 
med ledning av avtryckskorten, var
jämte en central kontroll utfördes, sedan 
längderna inkommit till folkräkningen. 

Av skäl som nedan nämns beslöts att 
uppgifterna om utländsk födelseort och 
nationalitet skulle stansas vid en sär
skild genomgång av mantalslängderna. 
Då man kunde befara ett stort bortfall, 
om icke särskilda åtgärder vidtogs, ge-
nomgicks längderna före stansningen, 
varvid för varje utlänning eller i utlan
det född person instämplades en marke
ring i längdens marginal. 

De ändringar i den tryckta mantals
längden, som framkom vid mantals-
skrivningsförrättarnas justering av läng
derna, meddelades folkräkningen i sär
skilda justeringsförteckningar. Dessa 

förteckningar inkom emellertid alltför 
sent för att ändringarna skulle kunna 
införas i längderna före stansningen, 
varför justeringarna fick inordnas i de 
fortsatta upprättningsrutinerna av mag
netbanden. 

I samband med den väsentliga utök
ning av arbetsuppgifterna för central
byråns maskincentral, som folk- och bo
stadsräkningen medförde, anskaffades 
en större och en mindre elektronisk 
databehandlingsmaskin (IBM 7070 och 
1401) , försedda med magnetbandsut-
rustning. Bearbetningen kunde därige
nom läggas upp på ett rationellt sätt 
med utnyttjande av de nya maskinernas 
snabbhet, möjlighet till logiska beslut 
m. m. Efter stansning och konvertering 
till magnetband, dvs. överföring av hål
kortens data till magnetisk tape, utför
des samtliga bearbetningsrutiner, upp
rättnings- och uppdateringsrutiner in
räknade, med utnyttjande av magnet
banden. 

Eftersom hålkortens uppgifter seder
mera skulle överföras till magnetband, 
kunde ett flertal personuppgifter sam
manföras till samma hålkort. Stans
ningen kunde därigenom förenklas och 
kortmassan avsevärt reduceras, vilket 
hade betydelse även för tidsåtgången 
vid den efterföljande konverteringen. 
För att få ett tillförlitligt bestånd för 
den senare samkörningen med andra 
etappens uppgifter utfördes total kon
trollstansning av första etappens hålkort. 

Vid provstansning visade det sig, att 
stonsning av indikeringarna för ut
ländsk nationalitet och födelseort med
förde hög felprocent och avsevärt redu
cerad hastighet vid stansning tillsam
mans med övriga data. På grund härav 
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stansades i stället nämnda uppgifter i 

en separat genomgång av mantalsläng

derna; hopparning av de båda filerna 

skedde i ett senare skede genom sam

köming av magnetband. 

I samband med att hålkorten konver

terades till magnetband genomgick de 

stansade uppgifterna en rimlighetskon

troll. Endast de hålkort, som passerade 

denna test utan anmärkning, konverte

rades till tape, medan innehållet i de 

övriga skrevs ut på en fellista. Efter 

granskning och rättning av listorna stan

sades uppgifterna på hålkort, varefter 

dessa fick genomgå testprogrammet på 

nytt, innan de samkördes med bestånds-

tapen. 

De utförda kontrollerna omfattade en 

test av dels sekvensfel och dels otillåtna 

kombinationer av data. Sekvensfelstes

ten byggde på mantalslängdens person

numrering ( uppslags- och rutanum

mer ) , varvid utlistning skedde så snart 

numreringen icke kom i löpande följd. 

Härigenom erhölls en ganska fullständig 

kontroll på felstansade identiteter samt 

på dubbletter och bortfall. I den andra 

delen av rimlighetskontrollen, otillåtna 

kombinationer, testades bl. a. för gifta 

och förut gifta kombinationen födelseår 

— vigselar resp. äktenskapsupplösnings-

år. Denna och liknande tester syftade 

till att eliminera orimliga värden i 

tabellerna. 

De framställda magnetbanden genom

gick ett flertal olika processer av kom

pletterings- och avstämningskaraktär, 

innan tabellframställningen kunde på

börjas. Sammanlagt erhölls åtta genera

tioner av beståndstapen. 

Vid stansningen medtogs endast pri
mära identifieringskoder för län, kom

mun, församling och distrikt. För ta

bellframställningen erfordrades emeller

tid koder för ytterligare ett antal om

råden, såsom A-region, TS-område och 

naturligt jordbruksområde. Genom att 

distriktsindelningen anpassats efter 

dessa områdesindelningar kunde ifråga

varande sekundärkoder stansas i matris

form och i ett särskilt uppdateringspro

gram tillföras tapen. Samtidigt påfördes 

tätorterna ett fyrsiffrigt ordningsnum

mer. 

I ett annat program uppdaterades 

tapen med indikeringar för utländsk 

nationalitet och födelseort, vilka upp

gifter, som förut nämnts, stansats vid 

en särskild genomgång av mantalsläng

derna. Före samkörningen genomgick 

nationalitetsbeteckningarna en rimlig

hetstest. 

Under den gemensamma benämning

en »inserter» sammanfördes alla rättel

ser, som avsåg ändring av beståndstapen 

i avseende på tillkomst eller avgång av 

personer eller ändring av persondata. 

Vissa sådana rättelser tillkom i samband 

med de olika uppdateringsrutinerna och 

uppfördes på listor för senare stansning. 

Huvudparten av inserterna tillkom dock 

på basis av mantalsskrivningsförrättar-

nas justeringsförteckningar. Antalet fall 

av tillkomst och avgång var mycket 

ringa, men däremot förekom i relativt 

stor utsträckning att personer blivit fel

placerade i längden. I sistnämnda hän

seende vidtogs ändring av tapen i de 

fall, då rättelsen inverkade på hoppar

ningen av samboende gifta eller på sam

hörigheten mellan föräldrar och deras 

barn under 16 år. 

Markering av samboende gifta skedde 
helt maskinellt. Såsom samboende be-
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traktades två personer av skilda kön, 
som hade samma vigselar och vars num
rering angav, att de var placerade efter 
varandra i mantalslängden. 

I olika skeden av bearbetningen 
framställdes avstämningslistor över folk
mängdens storlek i kommuner och tät
orter. Beträffande tätorterna jämfördes 
folkmängden med 1950 års uppgifter 
och undersöktes kartavgränsningen och 
tätortsmarkeringen i mantalslängden. 
Härvid kunde vissa felaktigheter i tät
ortsredovisningen upptäckas och rättas 
före tabellframställningen. Folkmäng
den fördelad efter kön och civilstånd 
utlistades för kommuner, församlingar 
och distrikt i en slutlig avstämningsru-
tin. Granskningen omfattade framför 
allt en jämförelse av församlingarnas 
folkmängd med den årliga befolknings-
statistikens uppgifter per den 31 decem
ber 1960. De fåtaliga fel som upptäcktes 
rättades före tabellframställningen. 

Den slutliga beståndstapen utnyttja
des förutom för tabellframställning dels 
för senare samköming med andra etap
pens data och dels för en samköming 
med arealuppgifter från RLF:s jord
bruksregister. Båda dessa senare bear
betningsrutiner behandlas i det följande. 

Efter sortering av den slutliga be
ståndstapen kunde tabellframställningen 
påbörjas. Av kostnadsskäl nedbringades 
bearbetningen till en enda genomgång 
av beståndsbandet, men de grundresul
tat som därvid erhölls måste sedan vi-
darebehandlas. Resultatbanden sortera
des på de olika regionala enheter, som 
tabeller skulle framställas för, varefter 
den egentliga tabellspridningen kunde 
utföras. De framställda tabellerna ut
gjordes dels av detaljerade råtabeller, 

dels av publiceringstabeller avsedda som 
manuskript vid offsettryckning. 

Bearbetningen av folkräkningens för
sta etapp var det första större projekt, 
som utfördes med anlitande av central
byråns nya elektroniska databehand-
liiigssystem. Vissa initialsvårigheter 
förekom, men i stort sett var erfaren
heterna gynnsamma. 

I första hand möjliggjordes en god 
kvalitet genom att mantalslängderna 
valdes som primärmaterial. I undan
tagsfall kunde dock otydligheter före
komma i längderna, och dessa fel kunde 
inte alltid korrigeras under den rådande 
tidspressen. Genom den totala kontroll
stansningen eliminerades huvudparten 
av stansningsfelen. Slutligen erhölls ge
nom den inlagda sekvenstesten en myc
ket god kontroll på de dubbletter och 
bortfall i beståndet, som trots kontroll
stansning visade sig förekomma. 

Den manuella avstämningen före ta
bellframställningen av folkmängden in
om tätorter, församlingar och kommu
ner var värdefull, främst därför att de 
fåtaliga rättelser som erfordrades kunde 
utföras, innan tabelleringen påbörjades. 
Beträffande tätortsredovisningen var 
dock kontrollmöjligheterna icke till
räckliga, varför det blev nödvändigt att 
i samband med andra etappens bearbet
ning korrigera folkmängdsuppgifterna 
för ett 40-tal tätorter. 

7.3 Bearbetningen av fastighetshlan-
ketterna och bostadsdata på folk- och 
bostadsräkningshlanketterna 
( bostadsräkningen ) 

Faslighetsnummerkontroll 

Kontrollen av fastigheternas numrering 

innebar, förutom en kontroll av att ma

terialet inom varje distrikt sorterats i 

7.3 Bearbetningen av fastighetsblan-
ketterna och bostadsdata på folk- och 
bostadsräkningsblanketterna 
( bostadsräkningen ) 
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fastighetsnummerordning och att inga 
dubbletter av fastighetsnummer före
kom, även en fullständighetskontroll av 
att fastighetsuppgift hade lämnats för 
varje fastighet med åtminstone en bo
stadslägenhet. Beträffande fastigheter 
med endast en lägenhet, vilken bebod
des av agaren själv, kontrollerades att 
fastighetsuppgift hade lämnats på rätt 
sätt, dvs. på folk- och bostadsräknings
blanketten avd. B (se bilaga 4 ) , varvid 
ev. ifylld fastighetsblankett makulerades 
efter det uppgifterna överförts till folk-
och bostadsräkningsblanketten. I övriga 
fall (om ägaren själv ej bodde på fastig
heten eller om mer än en bostadslägen
het fanns) kontrollerades att fastighets
uppgift hade lämnats på särskild fas
tighetsblankett (bilaga 3 ) . I samband 
med fastighetsnummerkontrollen gjor
des även avgränsning av kollektiva bo
städer och numrering av de folk- och 
bostadsräkningsblanketter som avsåg å 
församlingen skrivna och personer utan 
känt hemvist. 

Varje kommun hade till uppgift att 
i samband med den lokala granskningen 
upprätta en förteckning över rad- och 
kedjehus i kommunen. Med ledning av 
denna förteckning utsattes — som ett 
fristående arbetsmoment före fastighets
nummerkontrollen — en speciell kod
beteckning på folk- och bostadsräknings
blanketten avseende rad- eller kedjehus. 
Vidare kontrollerades riktigheten av de 
lokala granskningsorganens kodning av 
uppgifterna om fastigheternas ägare. 

Bostadsräkningens bearbetning i öv

rigt 

Denna bearbetning bestod huvudsak
ligen av granskning och avstämning av 

uppgifterna på fastighetsblanketten och 
på folk- och bostadsräkningsblanketten. 
Antalet uppgifter som krävde särskild 
kodning var få, då de använda blanket
terna beträffande fastighets- och lägen
hetsdata hade utformats på ett sådant 
sätl att uppgifterna blev automatiskt 
kodade genom att en viss ruta kryss-
markerats av uppgiftslämnaren. Tre 
arbetsmoment i denna bearbetningsfas 
kan särskiljas, nämligen 1) avstämning 
av folk- och bostadsräkningsblanketter
na mot fastighetsblanketten, 2) kontroll 
av fastighets- och husuppgifter samt 3) 
kontroll av lägenhetsuppgifter. 

Den förstnämnda avstämningsrutinen 
innebar en kontroll av att antalet folk-
och bostadsräkningsblanketter avseende 
bostadslägenheter överensstämde med 
motsvarande uppgift som lämnats på 
fastighetsblanketten. Vidare kontrollera
des, att blanketterna för alla lägenheter 
inom en fastighet låg sorterade i lägen
hetsnummerordning och att inga dubbla 
lägenhetsnummer förekom. Därvid äg
nades särskild uppmärksamhet åt kon
troll av sådana blanketter, som avsåg 
inneboende, lägenheter utan bostadsföre
ståndare, flyttningsutdrag m. m. Hus
nummer på varje folk- och bostadsräk
ningsblankett avstämdes mot uppgift på 
fastighetsblanketten, varvid speciella 
kodmarkeringar i stället för husnummer 
utsattes på blanketter som upptog kol
lektivt boende och personer ej hänför-
bars till någon lägenhet. Då hushåll 
mantalsskrivits på annan fastighet än 
den där blanketten avlämnats, uppstod 
i vissa fall svårigheter att hänföra det 
till den lägenhet, dit inflyttning skett. 
Uppgifter om bostadslägenheten inhäm
tades i dylika fall, där så var möjligt, 
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från fastighetsägare eller gransknings-
organ. I andra fall betecknades hus
hållet såsom ej hänförbart till lägenhet 
och lägenheten såsom obebodd eller som 
upplåten men obebodd. 

Kontrollen av fastighets- och husupp
gifter samt av uppgifter på folk- och bo
stadsräkningsblanketten avseende bo
stadslägenheten omfattade i stort sett 
rimlighets- och fullständighetsgransk-
ning av de lämnade uppgifterna, varvid 
vissa kompletterande koder utsattes, bl.a. 
beträffande husets byggnadsår, lägenhe
tens upplåtelseform, rumsantal m. m. 

7.4 Bearbetningen av persondata på folk-
och bostadsräkningsblankettema 
( folkräkningen ) 

Bearbetningen av persondata på folk-
och bostadsräkningsblanketterna var den 
mest tidskrävande av folkräkningens ar
betsuppgifter. Den omfattade gransk
ning och kodning av uppgifterna om yr
kesverksamhet m. m., som infordrats 
från allmänheten. Primärmaterialet ut
gjordes av folk- och bostadsräknings
blanketterna, avd. C-E (bilaga 4 ) . Ne
dan lämnas en kortfattad beskrivning av 
olika arbetsmoment i samband med den 
manuella bearbetningen av blankettma
terialet. 

Folkräkningens kvalitetskontroll 

Denna innebar en granskning av full
ständigheten och rimligheten i vissa 
uppgifter. Granskningen, som utfördes 
på stickprovsbasis, omfattade samtliga 
kommuner med undantag av vissa större 
städer. Om materialet för någon kom
mun underkändes, dvs. om antalet icke 
ifyllda eller motstridande uppgifter över

steg en på förhand fastställd gräns, för
sågs boxarna för hela kommunen med 
en speciell markering och bearbetades 
inom en särskild kodningssektion med 
förtur efter fastighetsnummerkontrollen 
men före bostadaräkningens bearbetning 
i övrigt. I en del fall togs telefonkontak
ter med de berörda kommunerna för att 
utreda vissa systematiska felaktigheter, 
som upptäckts i materialet. 

Kodning 

Kodningsarbetet påbörjades i slutet 
av mars 1961 och var i det närmaste 
slutfört i början av maj 1962. Under de 
fem första månaderna behandlade en av 
kodningssektionerna uteslutande ur-
valMindersökningens blankettmaterial, 
önskemål om förtursbearbetning av de 
större städerna ledde till ett särskilt be
ställningsprogram, omfattande en bear
betning med uppdelning efter stads
delar, kvarter o. d. Dessa stader bearbe
tades först, och därefter fördelades de 
återstående kommunerna på olika kod
ningssektioner länsvis. I regel erhöll 
varje kodningsgrupp materialet för hela 
kommuner. Undantagsvis fick vissa 
större kommuner fördelas på flera kod-
ningsgrupper och t. o. m. flera kodnings
sektioner. Varje kodare arbetade med 
en box (innehållande i genomsnitt 250 
—300 blanketter) som arbetsenhet. 

Kodningen omfattade uppgifter om 
hushållsställning, sysselsättning, yrkes
ställning, yrke, näringsgren, arbetsplat
sens belägenhet, årssysselsättning och 
utbildning (definitioner och olika pro
blem i samband med kodning av en
skilda variabler behandlas i kap. 
8 ) . Koderna utsattes på själva räknings
blanketten dels i vissa fält på mittupp-

7.4 Bearbetningen av persondata på folk-
och bostadsräkningsblanketterna 
( folkräkningen ) 
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slaget, dels — vad gäller årssysselsätt-

ning och utbildning — på blankettens 

sista sida. Samtidigt granskades att man

talslängdens uppslags- och rutanummer 

fanns utsatt för varje person och att 

personnumren på blankettens mittupp

slag och sista sida avsåg samma perso

ner. Om flera blanketter förekom för 

samma hushåll ( t . ex. när inneboende 

lämnat egen blankett eller när person

antalet i hushållet översteg 8 personer), 

ändrades personnumren till en löpande 

serie inom hushållet. 

Vid kodningen togs hänsyn till de 
ändringar och kompletteringar som vid 
den lokala granskningen i kommunerna 
införts med röd skrift i blanketterna. 

Som hjälpmedel för kodningen hade 

utarbetats ett antal register (bilagor 12 

— 1 6 ) . Dessutom fanns olika uppslags

verk tillgängliga: Sveriges handelskalen

der, Svensk industrikalender, Svensk 

ortförteckning, Rikets indelningar, kom

pletta uppsättningar av telefonkatalogen 

m . m . 

Primärkodaren skulle dock i första 

hand använda sig av de register, som 

upprättats, och inte företa några mer in

gående utredningar för att lösa fall där 

uppgifterna var ofullständiga eller icke 

medtagna i folkräkningens register. 

Dessa fall hänvisades till gruppchefen, 

som med hjälp av tillgängliga uppslags

verk sökte lösa problemen. De mera 

svårlösta fallen utreddes i samråd med 

sektionschefen. Problem av generell gil

tighet, som löstes under kodningsarbe-

tt ts gång ( näringsgrenskoder för vissa 

företag, yrkeskoder m. m . ) , samlades i 

cirkulärskrivelser, vilka utdelades till 

kodarna som komplement till de tidiga

re erhållna registren. 

Kodningskontroll 

Då en total kontroll av det kodade 

blankettmaterialet skulle ställa sig myc

ket dyrbar, utfördes kodningskontroll 

enligt samplingmetod. Denna kontroll 

var konstruerad på sådant sätt att den 

genomsnittliga felprocenten icke skulle 

överstiga ett på förhand specificerat 

värde. 

Innan samplingkontrollen började till-

lämpas, måste en kodare uppvisa till

räckligt hög kvalitet, dvs. uppnå följan

de resultat: en box (minst 200 blanket

ter) med högst 5 % felaktiga blanketter 

eller två boxar i följd (minst 200 blan

ketter per box) med felprocenter under

stigande 10 % i vardera boxen. Som 

»felaktig blankett» räknades därvid en 

blankett, vari en eller flera felaktiga 

koder förekom. 

Varje box blev föremål för kontroll. 

Vid samplingkontrollen skedde urvalet 

på följande sätt: om antalet blanketter 

i boxen var mellan 6 och 50, uttogs 

slumpmässigt 5 blanketter och kontrolle

rades. I box med 51—100 blanketter 

uttogs ett systematiskt urval omfattande 

1/7 av blanketterna, i box med 1 0 1 — 

200 blanketter 1/8, och om blankett

antalet översteg 200 uttogs 1/10. Boxen 

accepterades som tillfredsställande ur 

kvalitetssynpunkt, om antalet felaktiga 

blanketter icke översteg en viss gräns, 

varierande efter urvalets storlek: av 

5—7 undersökta blanketter fick ingen 

blankett vara felaktig, av 8—14 blan

ketter högst 1 felaktig, av 15—21 

högst 2, av 22—28 högst 3 och av 2 9 — 

38 blanketter högst 4. Översteg antalet 

felaktiga blanketter den tillåtna gränsen, 

totalkontrollerades samtliga blanketter i 

boxen. 
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För varje kodare summerades vid 
samplingkontroll data avseende kod
lingen av ca 900 blanketter, dvs. åt
minstone 3 boxar i följd. Kodaren an
sågs godkänd för fortsatt samplingkon-
Lroll, om antalet felaktiga blanketter i 
Jctta material understeg en viss gräns, 
fixerad med hänsyn till antalet under
sökta blanketter. Var antalet felaktiga 
blanketter större, tillämpades totalkon
troll, till dess kodningsresultatet ånyo 
medgav övergång till samplingkontroll. 

7.5 Maskinbearbetningen av blankett
materialet 

Stansning 

Efter hand som granskning och kodning 
slutfördes, översändes blankettmaterialet 
till statistiska centralbyråns datamaskin-
central. Blankettmaterialet delades i 
fyra delar, vilka stansades enligt olika 
rutiner, nämligen flerfamiljsfastigheter, 
dels för Stockholms stad och dels för 
övriga riket, samt enfamiljsfastigheter, 
dels för Stockholms stad och dels för 
övriga riket. Stockholms stad har en 
från övriga riket avvikande utformning 
av mantalslängderna, bl.a. vad gäller per
sonnumreringen, och därför krävdes spe
ciella rutiner för stockholmsmaterialet. 

För flerfamiljsfastigheter stansades 
fyra olika korttyper. Korttyp 1 stansades 
från avd. A och B på fastighetsblan
ketten ( se bil. 3 ) och innehöll uppgifter 
om fastigheten och husen. För korttyp 
2 hämtades uppgifter om lägenheten 
från avd. A på folk- och bostadsräk
ningsblanketten (se bil. 4 ) . Från avd. C 
på samma blankett stansades uppgifter 
om de i lägenheten boende per
sonerna på korttyp 3. Korttyp 4 slutli
gen innehöll uppgifter om huvudsyssel

sättning under året, bilinnehav och ut
bildning, och dessa uppgifter stansades 
från avd. O och E på folk- och bostads
räkningsblanketten. Dessutom förekom 
korttyp 5—9 men dessa överensstämde 
med korttyp 1 och utnyttjades endast 
som s. k. insertnummer för att skilja 
fastigheter i de fall mer än en fastighet 
vid blankettnumreringen erhållit samma 
fastighetsnummer. 

För enfamiljsfastigheter stansades 
uppgifterna om fastigheten (huset) och 
lägenheten på samma kort. Någon mot
svarighet till flerfamiljsfastigheternas 
korttyp 2 erfordrades därför inte. 

Stansningen skedde vid en enda ge-
nombläddring av materialet. Vilken 
korttyp ett visst stansat kort tillhörde 
indikerades genom stansning av någon 
av ovannämnda siffror 1—9 i kolum
nen för »korttyp». De olika korttyperna 
låg alltså varvade i samma ordning som 
uppgifterna uppträdde i blankettmate
rialet. Vid stansningen av korttyp 1 
samt 3 och 4 packades flera husdata 
resp. persondata på samma kort. Hela 
stansningsrutinen var så långt möjligt 
förenklad. Detta kunde ske tack vare 
ADB-maskinernas möjligheter att i sam
band med konverteringen redigera om 
de inlagrade hålkortsinformationerna. 

Av kostnadsskäl genomfördes ej nå
gon total kontroll av primärstansningen. 
Stansningskvaliteten kontrollerades i 
stället enligt samplingmetod, varvid i 
princip samma förfaringssätt tillämpa
des som vid den tidigare under punkt 
7.4 omnämnda kontrollkodningen. 

En förutsättning för att en stansope-
ratris' produktion skulle bli föremål för 
samplingkontroll i stället för total
kontroll var, att huvudparten av hennes 
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produktion kom att accepteras som till

fredsställande ur kvalitetssynpunkt i 

saniplingkontrollen. Samplingkontrollen 

tillämpades, när den enskilda operatri-

stns produktion under två på varandra 

följande veckor uppvisat en felvolym av 

högst 3 % felaktigt stansade hålkort. 

Med felaktigt kort avsågs hålkort, vari 

avvikelser förekom gentemot stansnings

underlaget i en eller flera kolumner. 

Kvalitetskontrollen var upplagd så att 

varje arbetsenhet omfattande en viss vo

lym hålkort blev föremål för kontroll. 

Storleken av arbetsenheten bestämde 

storleken av de kluster som skulle gran

skas; dessa utvaldes slumpmässigt 

medelst användning av slumptal. År-

betsenheten accepterades därvid som till

fredsställande ur kvalitetssynpunkt, om 

antalet felaktiga kort var högst 5 °/o 

av antalet hålkort i urvalet, översteg 

antalet felkort 5 % , kontrollstansades 

hela arbetsenheten. En samplingskon-

trollerad operatris överfördes till total

kontrollgruppen, om felprocenten under 

två på varandra följande veckor översteg 

4 %. 

Konvertering 

När korten färdigstansats för en viss en

het (som regel ett l ä n ) , överfördes upp

gifterna från kort till magnetband, be

ståndsband 1. I samband med denna 

konvertering, som skedde i 1401, utför

des också en rad olika feltester och kon

troller. 

De fyra hålkortsmaterialen konverte

rades till magnetband enligt skilda men 

i väsentliga delar överensstämmande pro

gram. Korten inmatades i den ordning 

de hade stansats. Förutom korten tjäna

de ett distriktsband som input. Detta 

distriktsband upptog distrikten i rätt 

ordning samt innehöll dessutom uppgif

ter om högsta och lägsta nummer å upp

slag och ruta i mantalslängden för 

varje distrikt. Vid varje brytning av 

distriktsnummer inlästes ett record från 

distriktsbandet. Distriktsnumret i det 

kort, som orsakade brytningen, jämför

des med distriktsnumret i det inlästa 

distriktsrecordet. Om numren överens

stämde, accepterades kortet och konver-

teringen av det nya distriktet påbörja

des. Kort med felaktigt distriktsnum

mer och kort, som ej låg i sekvens, utse-

lekterades. Även snedstansade eller på 

annat sätt invalida kort utselekterades 

utan att bli konverterade i denna om

gång. 

Genom denna kontroll mot distrikts

bandet konverterades materialet i sam

ma ordning som det skulle ligga i det 

slutliga beståndsbandet, dvs. i blankett-

indikeringsordning. Avsikten med den

na konverteringsordning var att undvika 

omsorteringar vid felsökningen. Organi

sationen av felsökningen underlättades, 

och själva rättningsförfarandet kunde 

ske betydligt snabbare och effektivare. 

Genom konverteringsprogrammet över

fördes korten utan omredigering dels, 

som tidigare nämnts , till magnetband 

och dels till en konverteringslista. Det 

var alltså fråga om en direkt överföring 

av respektive kortinformation. Alla kort 

som konverterades erhöll ett ordnings

nummer inom distriktet. Detta löpande 

nummer bildades i maskinen och åter

fanns ej i korten. Numret utskrevs såväl 

på beståndsbandet som på konverterings-

listan och utnyttjades som identifierings

begrepp vid rättelserutinerna. 

De tester och kontroller, som gjordes 
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vid konverteringen, var av olika slag. In
dikeringar testades för den kommande 
omorganisationen av materialet till per
son- och hushållsrecord. Partiella full-
ständighetskontroller genomfördes, t. ex. 
kontroll av att antalet stansade lägen
hetskort för ett hus svarade mot antalet 
lägenheter i huset enligt fastighetsblan
ketten. Vidare utfördes innehållskon
troll av varje enskilt kort innefattande 
enskilda variabelbegrepp med koncen
tration på lagenhetsdata, t. ex. test av 
tillåtna koder och rätt antal stansade 
positioner. 

När konverteringen av ett distrikt 
var klar, stansade maskinen automatiskt 
ut ett distriktskort, som bl. a. innehöll 
följande uppgifter: distriktsnummer, 
antal konverterade kort för distriktet, 
antal personer i distriktet enligt per
sonkorten och antal kort markerade 
som felaktiga på konverteringslistan. 
Distriktskorten listades enligt ett särskilt 
program. Listan upptog en kolumn för 
var och en av ovan specificerade upp
gifter samt en kolumn för det procentu
ella antalet kort med felmarkeringar. 
Denna lista användes som en första av-
stämningslista gentemot folkräkningens 
etapp 1. 

På konverteringslistan upptog varje 
kort en skrivrad och då fel förekom 
markerades detta genom särskilda felin
dikeringar på listan. Med hänsyn till de 
uppgifter som skrevs ut kunde listan in
delas i tre avdelningar. Första avdel
ningen innehöll uppgifter, som avsåg 
att underlätta överblicken av materialet 
vid felrättningar. Andra avdelningen 
utnyttjades till felmarkeringar med spe
ciella felsymboler. Den tredje avdel
ningen slutligen innehöll bl. a. det lö-

3 — Folk- och bostadsräkningen I960 

pande numret och kortinnehållet 

kolumn för kolumn. 
Efter konverteringen granskades kon-

verteringslistorna och en manuell upp
rättning följde. Varje rad med felindi
kering föranledde åtgärd av något slag. 
Rättelserna infördes antingen direkt på 
listan eller, i vissa fall, på särskilda rätt
ningsblanketter. För varje rad med rät
telser stansades sedan ett rättelsekort. 
Fem olika typer av rättelser förekom, 
nämligen: 1) rättning av innehållet i 
ett enstaka kort, 2 ) ändring av distrikts-
och/eller fastighetsnummer, 3) inplace
ring av kort, som ej konverterats, 4 ) 
omplacering av kort, som konverterats i 
fel ordning och 5 ) borttagande av kort, 
som skulle utgå. 

Rättelser av typ 1 gjordes direkt på 
konverteringslistan. Rättning av fastig
hetsnummer för varje enskilt kort kunde 
också göras direkt på listan. Om en sam
manhängande följd av kort skulle förses 
med nytt fastighetsnummer utnyttjades 
ett alternativt rättningsförfarande, som 
innebar, att en ändringsmarkering för 
hela gruppen infördes på en särskild 
rättningsblankett. Samma förfarande an
vändes, när en grupp kort skulle förses 
med nytt distriktsnummer. För övriga 
rättelsetyper fordrades också särskilda 
rättningsblanketter. All identifiering 
skedde med hjälp av det löpande num
ret. För att man skulle kunna identi
fiera de kort, som vid exempelvis om
placeringar inlagrades mellan de löpan
de numren, försågs dessa kort med till-
läggsnummer. 

Med ledning av rättelserna på kon-
verteringslistorna och rättningsblanket
terna stansades sedan rättelsekort. Där
efter sorterades rättelsekorten på län, 
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kommun, distrikt och löpande nummer . 

Sedan konverterades de i 1401 med ett 

program, som kontrollerade kortens 

sekvensordning samt stansningen av de 

enskilda korten, bl. a. med avseende 

på antalet kolumner och tillåtna koder. 

Felaktiga kort konverterades inte utan 

utskrevs i stället på en lista. Felen rät

tades direkt på listan, och med ledning 

av denna stansades nya rättelsekort. 

Rättelsebandet ingick som inputband 

vid upprättningen av beståndsbandet. 

Vid upprättningen skedde först i 7070 

en uppdatering av beståndsband 1 med 

hjälp av rättelseband 1. På outputsidan 

framställdes beståndsband 2, som var 

helt upprättat utom med avseende på 

omflyttningar. Alla records som var in

blandade i omflyttningar fördes med 

sina nya indikeringar över på ett sär

skilt band, omflyttningsband 1. Genom 

sortering efter de nya indikeringarna 

erhölls omflyttningsband 2. Detta band 

hopkördes med beståndsband 2 genom 

ett program, där också de i det första 

konverteringsprogrammet inlagda feltes

terna beträffande materialets organisa

tion upprepades. Förutom beståndsband 

3 som därvid genererades framställdes 

ett band med vissa antalsuppgifter för 

varje distrikt, avsett för avstämning, 

samt ett band till vilket alla eventuella 

kvarstående fel fördes. 

Bandet med kvarstående fel listades, 

varvid på listan utskrevs de kortrecords, 

som hade felmaikering. Detta betydde, 

inte alltid, att det fel som åstadkom, fel

markeringen återfanns inom just âet 

felmarkerade kortrecordet. För att man 

lättare skuJle kunna orientera sig, t. ex. 

vid fall av felaktigt gjorda omflytt

ningar, utskrevs också det kortrecord 

som låg omedelbart före och efter det 

felmarkerade kortrecordet. 

Om inga eller blott ett fåtal obetydliga 

fel kvarstod i detta läge gick bestånds

band 3 vidare i bearbetningskedjan. Som 

regel kvarstod emellertid så många fel 

på detta stadium, att en ny upprättning 

krävdes. Felrättningen tillgick i princip 

på samma sätt som vid rättningen av 

konverteringslistorna. Eftersom ingen 

fullständig utlistning av beståndsbandet 

skedde i denna kontrollomgång, var det 

dock här betydligt svårare att spåra fel

källorna. Vid besvärliga fall fanns dock 

möjligheten att lista särskilda utdrag ur 

beståndsbandet. Efter rättningen stansa

des rättelsekort, vilka efter kontroll 

överfördes till särskilt magnetband, rät

telseband 2, som ingick som inputband 

vid uppdateringen av beståndsband 3 . 

Uppdateringen skedde med samma pro

gram, som redogjorts för ovan. Så länge 

svårare fel kvarstod skedde upprättning 

och uppdatering, som företogs till dess 

man fick beståndsband som kunde gå 

vidare i bearbetningskedjan. 

Materialet var fortfarande ordnat efter 

de olika korttyperna. E n omredigering 

av materialet skedde därför till särskilda 

person- och hushållsrecord, vilket inne

bar, att samtliga uppgifter för varje in

divid respektive hushåll sammanfördes. 

Sedan samkördes materialen från en-

familjs- och flerfamiljsfastigheter till ett 

enda beståndsband, varefter rutinerna 

för uppdatering med demografiska data 

från folkräkningens etapp 1 vidtog. 

Sumkörningen av folkräkningens båda 

eicpper 

Samkörningen av de båda materialen in
nebar i korthet att blankettmaterialets 
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personuppgifter uppdaterades med per

sonens demografiska data m. m. enligt 

mantalslängden. Konnekteringsvillkoret 

var därvid de båda materialens gemen

samma personindikering, som utgjordes 

av lokaliseringskod (kod för län, kom

mun, församling och valdistrikt) samt 

mun talslängdens numrering (uppslag 

och r u t a ) . Uppdateringen innebar såle

des i princip en upprepning av de för

faranden, som applicerats i första etap

pens bearbetningar, då individuppgif

terna uppdaterades med information om 

födelseland och nationalitet. Systemlös

ningarna som underlag för de olika sam-

körningsrutinerna fick dock av olika 

skäl väsentligt skilda utformningar. 

För optimalt maskinutnyttjande bör 

inputmaterialen vid en samköming ha 

samma sorteringsordning. Som framgår 

närmare av den följande redogörelsen, 

hade de inputbestånd som var involve

rade i samkörningen ursprungligen olika 

sorteringsordning, vilket nödvändig

gjorde ett flertal omsorteringar av ma

terialen i olika rut insammanhang. Vid 

denna samköming förelåg dessutom för

utsättningar för nästan absolut fullstän-

dighetskontroll, då sannolikheten för 

ett eventuellt bortfall av identiska indi

vider i båda inputmaterialen kunde be

dömas vara utomordentligt liten, i syn

nerhet som det ena materialet (första 

etappens) tidigare genomgått separat 

fullständighetskontroll. 

Den kedja av maskinprogram som 

ingick i samkörningsrurinerna bestod av 

sju 1401-program och sex 7070-pro-

gram. Dessutom användes i ett antal fall 

standardprogrammet för sorteringar. I 

rutinerna ingick även manuella opera

tioner för korrigering av felindikeringar 

och för komplettering av registrerade 

bortfall i materialen. 

Som nämnts skulle samkörningen ba

seras på överensstämmelser i den s. k . 

mantalslängdsindikeringcn, vilken appli

cerats som identifieringskod för person

uppgifterna även i blankettmaterialet. 

Blankettbeståndet, som i konverterings-

rut inema uppdelats i särskilda person-

records och hushållsrecords, var emeller

tid sorterat i den ordning uppgifterna 

upptagits i blanketterna, dvs. efter den 

indikeringsordning som angavs av loka

liseringskoden, fastighets- och lägenhets

numren samt beträffande personerna av 

det nummer som angav personens place

ringsordning i blanketten. Hushållsre-

cordet innehöll i detta stadium av bear

betningen förutom indikeringsuppgifter 

endast bostadsdata. För att tjäna som 

underlag för statistik över hushåll och 

bostäder måste recordet kompletteras 

med olika uppgifter rörande hushålls

medlemmarna, vilket kunde ske först 

efter det att personuppgifterna uppdate

rats med demografiska data från första 

etappens material. Person- och hushålls

records måste följaktligen hållas sam

man tills vidare i bearbetningsrutinerna. 

Eftersom personernas individuella place

ringsordning i de båda grundmaterialen 

ej överensstämde, måste andra etappens 

personrecords via dess mantalslängdsin-

dikering sorteras i samma ordningsföljd 

som första etappens records, för att se

dan efter genomförd uppdatering åter-

soTleras i blankettmaterialets indike-

ringsordning och inplaceras i anslut

ning till respektive hushållsrecords. 

Samkörningen skulle således i princip 

komma att genomföras i två omgångar. 

För att reducera den maskinella bear-
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betningstiden och samtidigt skapa förut

sättningar för registrering av eventuella 

fel vid samsorteringen av de båda record-

typerna (person- och hushållsrecords) 

kom dock det slutgiltiga systemet att nå

got modifieras gentemot den skisserade 

principlösningen. Andra etappens re

cords numrerades i löpande följd och ur 

personrecorden kopierades de båda indi

keringsbegreppen inklusive det löpande 

numret, varigenom erhölls ett separat 

bestånd av records innehållande perso

nernas samtliga identifieringsdata, dvs. 

löpande nummer, lokaliseringskod och 

nummer i mantalslängden samt fastig

hets-, lägenhets- och personnummer. 

Löpnumret infördes för att vid fall av 

fullständiga dubblettindikeringar möj

liggöra maskinell identifiering och kor

rigering av den felaktiga indikeringen. 

Det erhållna beståndet sorterades i man-

talslängdens indikeringsordning, var

efter recorden samkördes med första 

etappens uppgifter. Därvid komplettera

des första etappens records med en blan

kettindikering. I samband med denna 

uppdatering utsorterades records med 

dubblettindikeringar samt udda records 

i de båda materialen och listades för 

manuell granskning och rät tning. Det 

felaktiga materialet uppdaterades med 

införda rättelser, varefter de maskinella 

samkörningsrutinerna upprepades för 

detta material. Genom den valda bear

betningsmetoden kunde den första fasen 

av samkörningen genomföras med ett 

volymmässigt mindre material, vilket 

var väsentligt ur kostnadssynpunkt. Den 

andra fasen i bearbetningen bestod av 

en omsortering av recorden efter blan

kettindikeringen och en slutlig samkör-

ning med personuppgifterna i det ur

sprungliga beståndet i andra etappen. 

Sistnämnda material kunde således i 

princip hållas intakt under hela sam

körningen, varigenom erhölls garanti för 

att person- och hushållsrecords hölls 

samlade. Samtidigt möjliggjorde förfa

randet en extra kontroll av första fasens 

konnekterings- och rättningsresultat i 

samband med den slutliga uppdate

ringen. 

Den manuella upprättningen av de lis

tade indikeringsfelen genomfördes med 

ledning av de båda grundmaterialens 

personindikeringar och efter identifie

ring av namnuppgifterna. Totala antalet 

records, som blev föremål för manuell 

granskning i denna rutin, uppgick till 

ca 1,3 procent av hela beståndet. Som 

framgått av tidigare avsnitt av redogö

relsen undergick det på mantalsläng

dens uppgifter grundade materialet i 

samband med konverteringen en full-

ständighetskontroll baserad på sekvens

kontroll av indikeringarna. Vid samkör

ningen kunde det också registreras att 

första etappens material var i det när

maste komplett och att indikeringarna 

var riktiga. Den motsvarande sekvens

kontrollen i andra etappens konverte

ring avsåg blankettindikeringarna, me

dan däremot kontrollen av antalet per

soner av tekniska skäl begränsades till 

en avstämning av folkmängdsuppgiften. 

De utan jämförelse vanligaste felen 

på listorna var sådana som förorsakades 

av dubblettindikeringar i andra etappens 

material, dvs. när två personer erhållit 

samma mantalslängdsnummer. Dubblet

ter av indikeringar hade huvudsakligen 

tillkommit som följd av felnotering i 

blanketterna eller felaktig stansning av 

en blankettuppgift. I undantagsfall upp-
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trädde felet som följd av dubbelstäm
ning av blankettdata eller på grund av 
förekomst av dubbletter i blankettmate
rialet. Sporadiska felnoteringar vid över
föringen av mantalslängdens person
nummer till blanketten gav i regel upp
hov till dylika dubblett indikeringar. 
Systematiska fel av typen förskjutnings
fel vid överföringen av mantalslängds-
numret resulterade vid samkörningen i 
sammanföring av individdata för icke 
identiska personer. Feltypen kunde dock 
i allmänhet registreras vid den manuella 
granskningen av fellistorna, eftersom 
gränsindikeringarna i dylika förskjut
ningsintervall uppträdde som udda in
dikering på den ena listan respektive 
som dubblettindikering på den andra 
listan. 

En speciell feltyp utgjorde de fall, som 
motsvarades av indikeringsjusteringarna 
i första etappens material. Som tidigare 
omnämnts genomfördes justeringar av 
detta bestånd med ledning av mantals-
skrivningsförrättarnas justeringsförteck
ningar avseende dels ändringar av per
sonernas inbördes ordningsföljd i man
talslängden, dels inplaceringar av nya 
personer i längden och dels justeringar 
på grund av utflyttning, dödsfall eller 
överföring till bok över obefintliga. Per
soner, som blev omplacerade eller regi
strerades som inflyttade, erhöll därvid 
en indikering med särskilt insertnum-
mer, medan personuppgifter som mot
svarades av uteslutningsfall makulera
des. Eftersom motsvarande indikerings
justeringar ej hade företagits i blankett
materialet, saknades följaktligen i dessa 
fall förutsättningar för maskinell sam
köming. Insertfallen kom därför att 
uppträda på båda fellistorna, medan 

uteslutningsfallen uppträdde som udda 
indikeringar på fellistan för andra etap
pens material i de fall det lokala gransk
ningsorganet ej företagit strykning i 
blankettmaterialet. 

övriga fel av typ udda indikeringar 
motsvarades huvudsakligen av ett bort
fall, och det förekom endast i undan
tagsfall att personer kvarstod som felak
tigt medtagna i materialet. Bortfallet be
stod både av uteblivet primärmaterial 
och av material förbisett vid stans
ningen. Nettobortfallet i första etappens 
material visade sig vid samkörningen 
uppgå till 187 personer, medan motsva
rande bortfall av personuppgifter i blan
kettmaterialet vid denna rutin uppgick 
till ca 5 800 personer. 

Det manuella arbetet kom att inne
bära granskning av samtliga listnings-
fall, korrigering av konstaterade felin
dikeringar och kodning av insertmate-
rial för komplettering av bortfall samt 
för upprättning av felaktiga samkör
ningar. När bortfallet omfattade samt
liga medlemmar i ett hushåll, måste 
kompletteringen även inkludera en in
sert av lägenhetsdata ( hushållsrecord ) . 
Likaså måste vid dubblettfall som avsåg 
samtliga hushållsmedlemmar särskilda 
rättningsmarkeringar införas som signal 
för borttagande av hushållsrecorddub-
bletten. Fel, som tillkommit som följd 
av att blankettmaterial inplacerats i fel
aktigt distrikt och följaktligen tilldelats 
felaktig lokaliseringskod, upprättades 
genom insert av ett särskilt rättnings
material som underlag för maskinell 
ändring av lokaliseringskoden. I dylika 
flyttningsfall kunde även inbegripas så
dana hushållsrecords, som avsåg lägen
heter utan mantalsskrivna personer. 
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I de olika bearbetningsfaserna fram

ställdes avstämningstabeller för kontroll 

av de manuella och maskinella rutiner

na. Den kontrollista, som uttogs i sam

band med den slutliga uppdateringen av 

andra etappens material, redovisade bl.a. 

kvarstående fel i samkömingen av typen 

icke genomförda uppdateringar. Med 

ledning av dessa uppgifter framställdes 

ett kompletterande material, som insor

terades i beståndet i det efterföljande 

bearbetningsavsnittet, benämnt folkräk

ningens program för logiska tester. Kon

trollistan innehöll även uppgifter kom

munvis om den förvärvsarbetande be

folkningen fördelad efter näringsgren 

(1-siffernivå) och antalet pendlare över 

kommungräns. Sistnämnda uppgifter 

redovisades i stencilerad form som preli

minära folkräkningsdata under hösten 

1962. 

Programmet för logiska tester 

Efter samkörningen bearbetades be

ståndsmaterialet i ett 7070-program för 

granskning av koderna i hushålls- och 

persondata. Som framgått av tidigare 

avsnitt av redogörelsen för produktions

processen underkastades materialet en 

fortlöpande granskning och kvalitets

kontroll i skilda bearbetningsstadier. 

Testprogrammet förutsattes inte resul

tera i några mera väsentliga kvalitets

vinster. Genom utnyttjande av sådana 

informationer som förteckningar över 

riktiga eller felaktiga koder, felaktiga 

eller osannolika kodkombinationer, olika 

toleransgränser för kodintervall o. d. 

skulle dock ett stort antal kriterier kun

na konstrueras som underlag för en ma

skinell rimlighetskontroll. Testprogram

met syftade således till att avlägsna vissa 

kvarstående fel och att genom elimine-

ring av orimliga uppgifter ur bestånds

materialet underlätta den maskinella 

tabellframställningen liksom den ma

nuella avstämningen av tabulerings

resultaten. 

Ett omfattande förarbete nedlades på 

att fastställa vilka kontroller som i olika 

fall borde genomföras liksom att 

utforma olika testtabeller med marke

ringar av felaktiga eller osannolika va

riabelkodkombinationer samt kriterier 

för maskinell åtgärd — listning eller 

maskinell rättning. De i testprogrammet 

inlagrade gransknings- och rättnings

kriterierna byggde huvudsakligen på 

den ursprungliga kodningsinstruktionen 

men baserades också i viss utsträckning 

på erfarenheterna från kodningsarbetet 

och andra stadier i bearbetningen. Test

programmet provkördes först på klus-

terurvalets material och med ledning 

av resultaten av denna provbearbetning 

fick programmet efter smärre juste

ringar och kompletteringar sin slutliga 

utformning. 

Programmet bestod av två avdelning

ar: en avdelning för kontroll av hus

hållsdata och en avdelning för gransk

ning av innehållet i de enskilda person

uppgifterna. Sammanlagt var program

met uppbyggt av ett 80-tal feltypskrite

rier, varav ca 20 gav anvisningar för 

maskinell rättning. Beträffande sist

nämnda kriterier är några närmast att 

betrakta som exempel på maskinell kod

ning tillkomna som ersättning för mera 

detaljerade anvisningar i instruktionen 

för kodningsarbetet. Av utrymmesskäl 

kan i denna redogörelse ej lämnas någon 

mera fullständig beskrivning av pro

graminnehållet; ett antal exempel på in-
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lagrade kontroller och korrektioner skall 

dock redovisas. 

Hushållstesterna innefattade bl. a. en 

granskning av materialets organisation 

(dvs. kontroll av olika records ordnings

följd), granskning av enskilda koder 

och kombinationer av koder avseende 

begreppen hushållstyp och hushållsställ

ning, kontroll av vissa kombinationer 

av hushållstyps- och hushållsställnings-

koder och demografiska data samt kon

troller rörande hushållets storlek och 

sammansättning. 

Varje person och varje hushåll (lä

genhet) representerades på magnetban

den av ett särskilt record, varvid 

hushållstillhörigheten för en person 

identifierades med ledning av den med 

hushållsrecordet gemensamma blankett

indikeringen. I rutiner som avsåg att 

granska materialets ordningsföljd kon

trollerades bl. a., att hushållsrecord ej 

saknades för person med viss blankett

indikering eller att hushållsrecord ej fö

rekom utan att föregås av personrecord. 

Samtidigt kontrollerades att alla records 

erhållit rimliga distrikts- och tätorts

koder och att alla personer inom ett 

visst hushåll erhållit samma tätortskod. 

Testutslag resulterade i nämnda fall i 

utskrift av samtliga berörda records på 

särskilt felband för listning och manuell 

upprättning. 

Samboendekoden som applicerats vid 

bearbetningen av mantalslängdsmateria-

let ( två gifta personer av olika kön mar

kerades där som samboende, om de var 

placerade efter varandra i mantalsläng

den och hade samma vigselar) kontrol

lerades och korrigerades maskinellt, var

vid gifta par betraktades som samboen

de, om de tillhörde samma hushåll. Hus

håll med minst tre gifta personer med 

samma vigselar listades för manuell 

kontroll av samboendekodningen. I detta 

sammanhang undersöktes också perso

nernas hushållsställningskod. För hus

håll med gift samboende föreståndare 

kontrollerades att en person vid hus-

hållsställningsklassif iceringen kodats 

som maka till föreståndaren liksom 

alternativt för hushåll med föreståndare 

och maka att dessa personer blivit mar

kerade som gifta samboende. I de fall en 

gift samboende kvinna registrerats som 

hushållsföreståndare skiftades hushålls-

ställningskoderna för makarna maski

nellt, så att mannen generellt klassifice

rades som föreståndare. 

Som en ansats att kontrollera att olika 

hushållsmedlemmar erhållit rätta hus-

hållsställningskoder testades i ett antal 

fall kombinationen ålder och hushålls

ställning. Vid konstruktionen av dessa 

testkriterier förutsattes det vara nödvän

digt att sätta mycket vida toleransgrän

ser för att undvika att ett alltför stort 

antal rätta hushållsdata utlistades för 

manuell granskning. I dessa tester kon

trollerades bl. a. hushållsställningskoden 

för barn födda åren 1945—1960 genom 

avstämning av föreståndarens födelseår 

mot uppgifterna i barnens records rö

rande födelseår för målsman. Dessa upp

gifter användes som underlag för av-

gränsning av familjeenheter. 

Persontesterna omfattade rimlighets
kontroll av koderna för variabler
na sysselsättning, yrkesställning, yrke, 
näringsgren, anställningens art, pend
ling, arbetsplatsens belägenhet, årssys-
selsättning, utbildning samt vid bilinne
hav bilens registreringsbokstav. Demo
grafiska data avseende kön och ålder 
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utnyttjades dessutom i vissa fall som 

kontrollkomplement. Kontrollerna av 3-

sifferkoderna för variablerna yrke, nä

ringsgren och utbildning samt kontrol

len av lokaliseringskoden för arbetsplat

sens belägenhet förutsatte inlagring av 

större testtabeller i programmet. Bland 

övriga mera utrymmeskrävande kontrol

ler kan nämnas granskningen av rimliga 

kodkombinationer för följande variabler: 

a. yrke mot ålder 

b . yrke mot kön 

c. utbildning mot ålder 

d. utbildning mot kön 

e. yrke (3-sifferkod) mot närings

gren (2-sifferkod) 

f. yrke mot yrkesställning 

g. yrke mot anställningens art 

h. näringsgren mot yrkesställning 

i. näringsgren mot anställningens art 

j . utbildning (2-sifferkod) mot yrke 
(3-sifferkod). 

Vid orimlig kod för anställningens art 

liksom vid felaktiga kombinationer av 

koder för yrkesställning och anställning

ens art korrigerades koden för sistnämn

da variabel maskinellt. Testutslag vid 

kontrollerna f—i enligt ovanstående 

förteckning resulterade också i vissa 

fall i maskinell rättning av yrkesställ-

ningskoden eller koden för anställning

ens art. I samtliga övriga nämnda kon

troller skedde listning om någon test 

givit utslag. Vid maskinella rättningar 

förelåg i vissa fall risk för motsägande 

korrigeringar. Programflödet måste i dy

lika fall återanslutas till ett tidigare 

passerat programavsnitt, varvid maskin-

rättningskriteriet vid eventuellt förnyat 

testutslag ändrades till listningsmarke-

ring. 

Den del av programmet som innefat

tade persontester genomlöptes oberoende 

av antalet felmarkeringar, medan vid 

fel enligt hushållstesterna programflö

det i regel avbröts efter det första test

utslaget. Eventuella ytterligare felaktig

heter fick här kontrolleras manuellt vid 

upprättningen av fellistan; alternativt 

kunde återstående fel kvarstå för att 

markeras i samband med maskingransk

ningen av det manuella rättningsarbetet. 

Vid fel som resulterade i listnings-

markering utsorterades samtliga records 

för berörda hushåll på ett särskilt fel

band. Före utsorteringen expanderades 

recorden, så att utrymme skapades för 

registrering av förekommande feltyper 

samt markering av ett löpande identi

fieringsnummer. Innehållet i felbandet 

utskrevs på förtryckta listor och i list

programmet översattes feltyperna till 

klartext i form av mera lättolkade fel

typssymboler. 

Efter den manuella granskningen och 

upprättningen av fellistan stansades som 

rättningsunderlag enbart införda korri

geringar samt recordets identifierings

nummer. Korrigeringar av demografiska 

data och rättelser som berörde hushålls-

record liksom ett fåtal kompletteringar 

för konstaterade recordbortfall infördes 

på särskilda rättelselistor. Felbandet 

uppdaterades med rättelserna i ett sär

skilt 1401-program, varefter det upprät

tade bandet tillsammans med införda 

inserter bearbetades för förnyad kon

troll i testprogrammet. Som regel er

fordrades två rutingenomgångar innan 
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materialet kunde accepteras för fortsatt 
bearbetning enligt det s. k. maskinkod-
ningsprogrammet. 

Det material som i den första bearbet
ningsomgången utlistades för gransk
ning omfattade ca 8 procent av hela be
ståndsmaterialet. Som nämnts utlistades 
vid fel generellt samtliga records för be
rörda hushåll och i regel avsåg felmar
keringen endast ett record. Vid fel en
ligt hushållstesterna förekom dock att 
en enda felmarkering berörde flera hus
hållsmedlemmar. I relation till totala 
antalet bearbetade records registrerades 
i genomsnitt 38 testutslag per 1 000 
records, varav 16 resulterade i maskinell 
rättning. Nära hälften av maskinkorri
geringarna avsåg den test där hushålls-
ställningskoderna skiftades för sambo
ende makar. 

Mabkinkodningsprogram met 

Rutinerna för kontroll och avstämning 
av materialinnehållet avslutades med 
ett helt maskinellt korrigerings- och 
kodkompletteringsprogram. 

För bostadsräkningens del ingick ett 
programavsnitt för maskinell komplet
tering av det partiella bortfall som 
kunde föreligga i fråga om lägenheter
nas utrustningsdetaljer. Metoden gick i 
huvudsak ut på att om en lägenhet sak
nade uppgift om en variabel, erhöll den 
samma kodsiffra som den föregående 
lägenheten i huset hade för samma va
riabel. Det förutsattes, att alla lägen
heter i flerfamiljshus var likvärdiga i 
utrustningshänseende utom beträffande 
badrum, spis, kylskåp och varmvatten. 
De variabler, som blev föremål för denna 
typ av komplettering, var alltså wc, 
centralvärme, vattenledning och avlopp. 

För folkräkningens del hade i pro
grammet inlagts ett avsnitt för slutlig 
justering av enstaka kvarstående fel en
ligt det logiska testprogrammet. Avsik
ten med denna rutin var att möjliggöra 
en snabbare maskinbearbetning genom 
att undvika en separat körning av ma
terialet i testprogrammet enbart för kor
rigering av ett fåtal kvarstående felak
tigheter. I programavsnittet rimlighets-
granskades innehållet i samtliga variab
ler och dessutom upprepades testpro
grammets kontroller av vissa variabel
kodkombinationer. Till skillnad från 
innehållet i testprogrammet förelåg i 
denna bearbetningsomgång anvisningar 
för maskinell rättning av varje registre
rat fel. Olika rättningsmetoder använ
des vid konstruktionen av anvisning
arna för dessa maskinkorrigeringar; för 
de flesta feltyperna innebar dock korri
geringen en inlagring av den vanligast 
förekommande variabelkoden eller en 
kodmarkering av typ »ej specificerbar 
uppgift». 

I ett programavsnitt justerades den 
preliminära hushållsbildningen för per
soner skrivna å församlingen. I blan
kettmaterialet hade dessa personer oftast 
noterats i löpande följd och utan att av
gränsas till separata hushållsenheter. 
Genom att hushållsenheten i dessa fall 
definitionsmässigt likställdes med be
greppet familjekärna, kunde hushålls
bildningen här justeras, efter det att be
rörda personrecords först med ledning 
av innehållet i variablerna kön, ålder, 
civilstånd och vigselar maskinellt sam
manförts i familjeenheter. I samma pro
gramavsnitt genomfördes en liknande 
avgränsning av familjeenheter per hus
håll för alla övriga personer i materialet, 
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varvid familjebildningen utnyttjades för 

att maskinellt kodifiera huvudmannens 

yrkesställning och näringsgren på re

cords avseende ej förvärvsarbetande fa

miljemedlemmar. I sistnämnda rutin 

ingick också kodning av socio-ekonomi-

ska grupper. För förvärvsarbetande ge

nomfördes kodningen med ledning av 

innehållet i ett särskilt klassificerings-

schema baserat på kombinationen yrke— 

yrkesställning. Vid maskinkodningen 

inplacerades medhjälpande i företagar-

hushåll i samma grupp som företagaren; 

studerande och ej förvärvsarbetande till

delades särskilda kodsiffror, medan ej 

förvärvsarbetande familjemedlemmar 

erhöll samma socio-ekonomiska grupp 

som huvudmannen. 

Slutligen ingick i detta program vissa 

recordlayoutjusteringar. Bland annat 

infördes på samtliga records de i tidigare 

avsnitt nämnda sekundärkoderna avse

ende bl. a. A-region, TS-område och na

turligt jordbruksområde. Dessa koder 

skulle ha kunnat överföras vid samkör

ningen av de båda beståndsmaterialen 

men medtogs ej vid detta tillfälle, efter

som inlagringen krävt okat recordutrym-

me och därigenom medfört ökade kör-

niugstider vid de maskinella kontroll-

bearbetningarna. Hushållsrecorden ex

panderades också för inlagring av bl. a. 

sammanfattande hushållssummor, vilket 

kom att medföra att framställningen av 

hushållstabeller kunde ske uteslutande 

med utgångspunkt från hushållsrecord-

materialet. 

Som resultat av bearbetningen enligt 

maskinkodningsprogrammet erhölls den 

slutliga versionen av totalräkningens be-

ståndsband. Innehållet i beståndsbandets 

båda recordtyper redovisas i bilaga 5. 

7.6 Samkörningen med RLF:s 

jordbruksregister 

Möjligheterna att vid 1960 års folkräk

ning liksom vid tidigare folkräkningar 

infordra uppgifter om åkerarealen på 

folkräkningsblanketten utreddes genom 

provundersökningar. Vid dessa inhäm

tades sålunda arealuppgifter från såväl 

ägare och brukare som anställda i jord

bruksnäringen (arbetsgivarens area l ) . 

Provundersökningarna visade dock att 

man kunde befara, att arealuppgifterna 

ej skulle uppfylla kraven på fullständig

het och riktighet utan skulle medföra 

ett omfattande arbete för komplettering 

och korrigering. Bl. a. av denna anled

ning beslöt man använda en annan me

tod vid 1960 års folkräkning, nämligen 

att utnyttja arealuppgifterna i Riksför

bundet Landsbygdens Folks (RLF: s ) 

jordbruksregister. Vidare beslöts att för

utom uppgifterna om åkerareal även 

registrets uppgifter om skogsareal skulle 

bearbetas. 

RLF:s register, som är upplagt på 

hålkort, omfattar landets totala areal 

åker, bete och ängsmark samt i vad av

ser skogsmark sådan som äges av en

skilda, lantbruksbolag och allmänningar, 

allt under förutsättning att fastigheter

na taxerats som jordbruksfastigheter. 

Grundstomme vid uppläggningen av re

gistret har främst varit de allmänna 

fastighetstaxeringslängderna. I princip 

är registret upplagt såsom det allmänna 

jordregistret, dvs. sockenvis med går

darna ordnade hemmansvis i bokstavs

ordning. Varje socken har ett sexsiff-

rigt nummer, som anger vilken kommun 

samt vilket län och naturligt jordbruks

område socknen i fråga tillhör. Regist-
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ret hålles aktuellt genom fortlöpande 

kontroll av lokalombud. 

Taxeringsenheten utgör den primära 

enheten och varje sådan enhet har er

hållit ett brukningsenhetsnummer, var

vid som regel varje by har sin egen 

100-talsserie med enheterna numrerade 

i löpande följd. Taxeringsenheter, som 

ligger i sambruk, är sammanförda till 

en brukningsenhet. Brukningsenheterna 

är fördelade efter brukningsform. För 

att ange brukningsformen användes en 

personkod. Vidare innehåller registret 

uppgifter om bl. a. antal gårdar som var 

helt obrukade, antal kreatur slösa gårdar 

och antal gårdar, där brukaren var 

skogskörare. 

Bearbetningen av arealuppgifterna 
vid 1960 års folkräkning har begränsats 
till brukningsenheter med mer än 2 ha 
åker eller enheter med mindre åker
areal, som har mer än 10 ha skog. Bruk
ningsenheter med högst 2 ha åker finns 
visserligen medtagna i RLF:s register 
men räknas inte till jordbruk i egentlig 
mening. Någon begränsning av bearbet
ningen med avseende på om åkerarealen 
varit brukad eller ej har inte skett. Av 
praktiska skäl ingår ej Stockholms stad 
i undersökningen. 

För att genomföra en koordination av 

uppgifterna i RLF:s register och folk-

och bostadsräkningsdata erfordrades ge

mensamma indikeringar i båda materia

len. Härvid användes mantalslängdens 

regionala indelning och individuella 

numrering (uppslag och ruta) som in

dikering. Brukarna identifierades i man

talslängden, varifrån indikeringarna 

överfördes till RLF-materialet. 

Vid ett mindre prov undersöktes möj

ligheten att centralt genomföra identi

fieringen av brukarna i mantalslängden. 

Det visade sig emellertid, att antalet 

personer, som icke kunde identifieras 

utan kompletterande upplysningar, blev 

relativt stort. För att uppnå ett tillfreds

ställande resultat ansågs det därför nöd

vändigt att för identifieringsarbetet an

lita de lokala granskningsorganen inom 

kommunerna. 

Att identifieringsarbetet genomfördes 

inom kommunerna kom att innebära 

att redovisningen av persondata måste 

begränsas till brukare, som var mantals

skrivna i den kommun, där deras jord

bruksfastighet var belägen. Antalet 

brukningsenheter där personuppgifter 

om brukaren saknas har särredovisats i 

de framställda tabellerna. Denna sär-

redovisning omfattar även brukningsen

heter, där brukaren angivits vara juri

disk person eller registeruppgiften varit 

otillräcklig för identifiering av brukaren 

i mantalslängden. 

RLF framställde på grundval av sitt 

hålkortsregister utdragslistor för varje 

kommun och socken. I utdragslistan an

gavs för brukningsenheterna: 

brukarens namn1 

postadress 

fastighetsbeteckning2 

personkod och 

brukningsenhetens nummer. 

Dessa utdragslistor utsändes till de 

kommunala granskningsorganen tillsam

mans med utförlig instruktion för ar-

1 Brukningsenhet som ages eller brukas av 
flera personer har i RLF:s register redovisats 
på endast en av personerna. 

: Fastighetsbeteekningen finns ej i RLF:s re
gister utan har påforts manuellt inom RLF:s 
länsförbund. 
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betsgången vid överförandet av indike-

ringsuppgifterna om brukaren (uppslag 

och ru ta ) till listorna. 

Varje enskild person, som fanns an

given i utdragslistan, skulle eftersökas i 

kommunens mantalslängder. Återfanns 

brukaren i mantalslängden, skulle upp

gift om uppslag och ruta i mantalsläng

den överföras till utdragslistan. I de fall 

socknen omfattade flera distrikt skulle 

dessutom distriktsnummer utsättas. 

Återfanns icke brukaren i mantalsläng

den, skulle orsaken härtill angivas i ut

dragslistan. Hade granskningsorganet 

kännedom om att brukningsenhet bytt 

brukare, skulle den nye brukarens namn 

och uppgift om uppslag och ruta i man

talslängden införas i utdragslistan. 

I de fall utdragslistan upptog dödsbo 

som brukare skulle granskningsorganet 

inhämta uppgift om vem som handhade 

den egentliga skötseln av brukningsen-

heten och kunde betraktas som brukare. 

Svarade flera personer gemensamt för 

skötseln, betraktades en av dem som 

brukare. Dödsbo, där ingen bestämd 

person handhade den egentliga skötseln 

av brukningsenheten och kunde betrak

tas som brukare, betecknades som juri

disk person. 

När utdragslistorna inkommit till 

folkräkningen, påfördes identifieringsbe

teckningar för län, kommun och distrikt. 

De naturliga jordbruksområdena avgrän

sades i kommuner som tillhörde flera 

områden. Identifieringsarbetet kontrol

lerades stickprovsvis. Med ledning av 

resultatet av denna granskning avgjor

des huruvida totalkontroll av den berör

da socknen var nödvändig eller e j . Slut

ligen gjorde RLF en genomgång av lis

torna. 

Stansning utfördes av RLF:s hålkorts

avdelning. Från utdragslistorna instan

sades samtliga identifieringsdata på hål

kort, på vilka uppgifterna i RLF:s hål

kortsregister reproducerats. Efter stans

ningen sorterades personuppgifterna 

inom ett distrikt i stigande sekvens med 

avseende på numreringen. Hålkort 

representerande brukningsenheter för 

vilka persondata saknades utsorterades. 

Utöver arealuppgifterna medtogs från 

RLF:s register tidigare nämnda uppgif

ter om brukningsformer1, antal gårdar, 

som var helt obrukade, antal kreaturs-

lösa gårdar och antal gårdar, där bruka

ren var skogskörare. Dessa uppgifter be

arbetades ej utan medtogs tillsammans 

med ett brukningsenhetsnummer för att 

finnas tillgängliga för eventuella special-

bearbetningar. 

Hålkorten konverterades därefter till 

magnetband. Konverteringsprogrammet 

innehöll dels en sekvensfelstest och dels 

en kontroll av att en persons indike

ringsuppgifter icke upprepades på flera 

brukningsenheter. Eventuella dubbletter 

utlistades och rättades. I dubblettlistan 

infördes det namn som upptogs i man

talslängden, varefter RLF kontrollerade 

vilket jordbruks- resp. skogsföretag den 

i längden angivna personen skulle till

delas och verkställde nödvändiga korri

geringar. Det visade sig, att huvudpar

ten av dubblettuppgifterna uppkom vid 

brukningsenheter bestående av skogs

areal och utarrenderad åkerareal, varvid 

' Följande brukningsformer finns markerade: 
1. Brukare, som iiger brukningsenheter. 
2. Ägare, som utarrenderat sin jord. 
3. Arrendator. 
4. Brukare, som äger huvudgård i ett sam

bruk, vari även ingår arrenderad areal. 
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skogsenheten felaktigt påförts arrenda-
torn. Upprättningen av dubblettuppgif-
terna innebar en ytterligare kontroll av 
identifieringsuppgifterna. 

Det upprättade magnetbandet samkör
des med det slutliga beståndsbandet från 
folkräkningens första etapp innehållan
de folkräkningsdata om kön, ålder och 
civilstånd. I samband med samkör
ningen genomfördes en viss kontroll av 
rimligheten i de från RLF-registret över
förda uppgifterna med utgångspunkt 
från folkräkningens åldersuppgifter. An
gav indikeringsuppgifterna brukare un
der 18 år, avstämdes namn- och adress
uppgifterna i mantalslängden för veder
börande person mot RLF-registret. Indi
keringsuppgifter, som icke hade någon 
motsvarighet i mantalslängderna, under
gick förnyad granskning. I de fall RLF-
registret som brukare upptog gift sam
boende kvinna, överfördes arealuppgif
terna vid samkörningen till mannen. 

Genom samkörningen bildades ett 
speciellt RLF-band, på grundval av vil
ket första bearbetningsetappens tabeller 
framställdes. 

Vid samkörningen bildades dessutom 
ett nytt band över folkräkningens totala 
bestånd, innehållande indikerings- och 
personuppgifter samt uppgift om perso
ner ingående i RLF-bandet. Detta be
ståndsband samkördes senare med andra 
etappens band innehållande de data om 
yrke, näringsgren, bostäder m. m., som 
inhämtats på folk- och bostadsräknings
blanketten. 

I folk- och bostadsräkningens slutliga 
beståndsband anges i varje record huru
vida person resp. hushåll är med i RLF-
bandet. Vid en av bearbetningarna av 
detta beståndsband utsorterades två olika 

RLF-band. Det ena:bandet (personband) 
innehöll personer markerade som ingå
ende i RLF-registret. Det andra bandet 
( hushållsband ) upptog motsvarande per
soners hushållsrecords samt personre-
cords för resp. hushålls övriga medlem
mar. Personbandet uppdaterades med de 
detaljerade RLF-uppgifterna (arealupp
gifter m . m . ) i den slutliga etapp 1-ge
nerationen. Genom samsortering av per
sonband och hushållsband komplettera
des slutligen även sistnämnda band med 
arealuppgifter m. m. 

Antalet brukare enligt RLF-registret 
företer vissa differenser jämfört med re
dovisningen av jordbrukare i folkräk
ningens yrkestabeller beroende på att 
populationerna ej är helt identiska. Bru
kare enligt RLF:s register är brukare av 
fastighet taxerad som jordbruk, oavsett 
om vederbörande har annan näring än 
sitt jordbruk som huvudverksamhet. 

7.7 Urvalsundersökningarna 

Förtursbearbetningar av materialet 

För att snabbt erhålla rikstotaler för 
vissa data utfördes en urvalsundersök
ning. Urvalsförfarandet baserades på 
kluster av individer (hushåll, lägenhe
ter) omfattande hela fastigheter. Klus-
tereffekten motverkades med en strati-
fiering. 

Minsta administrativa enhet, för vil
ken värden på stratifieringsvariablerna 
förelåg, var församlingen; denna fick 
därför tjänstgöra som enhet vid hopfö-
randet av strata. Som stratifieringsvari-
abler användes dels andelen sysselsatta 
i jordbruk resp. industri enligt 1950 års 
folkräkning, dels tätortsgrupperingen 
vid samma tidpunkt och folkmängds-
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ändringen från årsskiftet 1950/51 till 
årsskiftet 1959/60 . 

Någorlunda jämnstora strata efter
strävades med den tanken att den rela
tiva vikten av de olika strata borde vara 
ungefär lika. Församlingar med fler än 
300 invånare grupperades i 19 strata på 
så sätt, att vad gäller stratifieringsvari-
ablerna likartade församlingar samman
fördes. Församlingar med mindre än 
300 invånare delades i två strata enligt 
en geografisk princip. Församlingarna 
listades inom varje stratum efter den 
regionala koden, dvs. i geografisk ord
ning. 

önskvärdheten av relativt få kluster 
och en likformig medelklusterstorlek 
samt hänsynstagande till precisionskra
vet ledde till att medelklusterstorleken 
bestämdes till 200, klusterantalet till ca 
1 250 och totala antalet personer alltså 
till 250 000. 

Urvalsproceduren utformades på föl
jande sätt: 

1. Varje stratum tilldelades kluster i 
proportion till dess folkmängd den 31 
december 1959. 

2. Urvalet i varje stratum skulle ske 
systematiskt från fem slumpmässigt val
da startpunkter. För att undvika s. k. 
återläggning bestämdes det att skillna
den mellan två slumptal skulle vara 
minst 500. 

3 . Utgående från strå talistorna med 
de för församlingarna successivt kumu-
lerade folkmängdsuppgifterna den 31 
december 1959 bestämdes i vilka för
samlingar och var i dessa slumptalen 
föll. 

4. När mantalslängden för en urvals
församling inkom, beräknades försam
lingens folkmängd enligt denna. Där

efter korrigerades slumptalens läge i 
församlingen medelst kvoten mellan 
folkmängden den 1 november 1960 och 
31 december 1959 för att ge varje klus
ter i en och samma församling den av
sedda sannolikheten att komma med i 
urvalet. 

5. Klustren definierades som samtliga 
fastigheter som började på uppslagen 
1—5, 6—10 osv. i mantalslängden, där 
varje uppslag i allmänhet innehöll 36 
rutor avsedda för lika många personer. 
Det korrigerade slumptalets läge i man
talslängden bestämdes, och klustret ut
valdes alltså med sannolikheten: 

F59 K(-o 

där F 5 9 = församlingens storlek 
31.12.59 

S 5 9 = stratats storlek 31.12.59 
K 6 0 = klustrets storlek 1.11.60 
Fg 0 = församlingens storlek 

1.11.60 

I enlighet med den tidigare upprätta
de klusterförteckningen drogs klustren 
ur blankettmaterialet. Klustermaterialet 
bearbetades i ett eget flöde vid sidan av 
det andra materialet. 

Efter uppräkning till totalnivå publi
cerades resultaten av urvalsbearbet-
iiingen i stencilerad form i april 1962. 

Urvalet av personer ļodda den 15 i en 

månad 

I planen för 1960 års folkräkning in
gick vissa bearbetningar inom det vid 
1950 års folkräkning upprättade befolk
ningsregistrets ram, vilket register upp-
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tar samtliga personer födda den 15 i 

någon månad. Dessa bearbetningar om

fattade familje- och inkomststatistik 

samt statistik över den inrikes omflytt

ningen och växlingen av näringsgren 

mellan åren 1950 och 1960. De bear

betade uppgifterna utgjordes av data 

hämtade dels från 1960 års folkräknings 

material, dels från den årliga inkomst

statistiken avseende inkomst under be

skattningsåret 1960, dels från befolk-

ningsregistrets stamkortskartotek och 

s.k. uppläggningskort, innehållande 

uppgifter från 1950 års folkräkning. 

Även inom bostadsräkningen har vissa 

bearbetningar företagits inom befolk

ningsregistrets ram. Därvid har inkomst

uppgifterna i registret kombinerats med 

uppgifter ur totalräkningen om bostads

föreståndarna, bostadslägenheterna och 

bostadshushållen för att belysa bostads-

och boendeförhållanden inom olika in

komstgrupper. 

De på grundval av urvalsbearbetning-

en erhållna talen har uppskrivits till 

totalnivå. 

1. Familjeslatislik 

Denna statistik har främst till syfte att 

statistiskt belysa familjernas samman

sättning vid folkräkningstidpunkten, 

varvid som familj räknats dels samboen

de makar, dels andra vuxna personer, 

som hade hemmavarande barn under 

16 år. 

Vissa tabeller avser att belysa den bio

logiska familjebildningen och dessa har 

erfordrat en helt separat preparering av 

urvalsmaterialet. Sålunda har data för 

dels kvinnor födda åren 1921—1930, 

dels kvinnor med annat födelseår, som 

ingått äktenskap åren 1951—60 och vid 

folkräkningstillfället alltjämt var gifta 

och samboende med maken listats i data

maskin. Med ledning av denna lista 

uppsöktes motsvarande presumtiv moder 

i stamkortskartoteket, varifrån vissa 

uppgifter om resp. fött barn (barnets 

födelseår — ifall barnet ej ingick i 

moderns familj enligt folkräkningen 

— samt ordningsnummer, legitimitet 

m . m . ) noterades på listan. Denna an

vändes som stansningsunderlag och det 

nya uppdateringsmaterialet samkördes 

med erforderliga familjedata för bildan

det av ett separat beståndsmaterial, var

ifrån tabellframställningen kunde ske. 

2. Inkomststatislik 

Inkomstuppgifterna avser den samman

räknade nettoinkomsten under år 1960 

och har hämtats från det urval omfat

tande ca 10 % av befolkningen — per

soner födda den 5, 15 och 25 i någon 

månad — som ligger till grund för den 

årliga inkomststatistiken. Samkörningen 

med folkräkningens material har om

fattat samtliga vuxna femtondefödda in

komsttagare med undantag för under 

perioden 1 januar i—1 november 1960 

avlidna och utflyttade personer, ej man

talsskrivna inkomsttagare samt ett mind

re antal ej identifierade inkomsttagare. 

Resultaten företer av olika anled

ningar vissa avvikelser från den årliga 

inkomststatistiken. Differenserna i för

delningen efter civilstånd torde huvud

sakligen betingas av att registreringarna 

av civilstånd hänföres till olika tidpunk

ter, folkräkningens till den 1 november 

1960 och den årliga inkomststatistikens 

till tiden för upprättandet av stommar-
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na till inkomstlängd, nämligen apri l— 

juni 1960. 

Folkräkningens fördelning på för

värvsarbetande och ej förvärvsarbetande 

sammanfaller ej med den årliga in

komststatistikens uppdelning i yrkes

verksamma och ej yrkesverksamma. 

Främst beror detta på att vid folkräk

ningen till förvärvsarbetande räknats 

endast sådana personer, som under vec

kan 2—8 oktober 1960 utfört inkomst-

givande arbete omfattande minst halv 

normal arbetstid, jämte sådana personer, 

som på grund av tillfälligt avbrott, så

som sjukdom, semester o. d., ej arbetade 

under denna vecka. I den årliga in

komststatistiken har emellertid i mot

svarande grupp inräknats personer, som 

taxerats för inkomst av tjänst eller rö

relse, oavsett om denna inkomst härrört 

från arbete omfattande mindre än halv 

normal arbetstid. Beträffande klassifice

ringen efter näringsgren föreligger vissa 

olikheter, beroende på att den årliga in

komststatistiken ej såsom folkräkningen 

ansluter sig till ISIC:s klassificerings

schema. 

3. Inrikes omflyttning åren 1951— 

I960 

Bearbetningen har begränsats till en 

jämförelse mellan bosättningsorterna vid 

de båda senaste folkräkningarna och har 

omfattat personer som var mantalsskriv

na i riket vid de båda folkräkningstill

fällena. Någon redovisning av samtliga 

flyttningar som ägt rum under tioårs

perioden kan sålunda ej lämnas. Vid 

bearbetningen har översättning skett av 

1950 års församlingskod till 1960 års 

kommunkod. Endast flyttningar mellan 

kommuner har nämligen medtagits, un

der det att vid bearbetningen bortsetts 

från flyttningar inom en och samma 

kommun och församling eller mellan 

församlingar tillhörande samma kom

mun . Administrativa förändringar un

der tioårsperioden har beaktats endast i 

de fall då förändringarna omfattat hela 

församlingar. 

Som komplement till statistiken över 

omflyttningen mellan kommunerna har 

vissa uppgifter rörande omflyttningen 

mellan tät- och glesbebyggelse redovi

sats. Eftersom förändringar i avgräns-

ningen av tätorterna mellan de båda 

räkningstillfällena påverkat uppgifterna 

om bostadsortens tätortstillhörighet och 

därigenom uppgifterna om den inom

kommunala omflyttningen, har i tabel

lerna redovisats uteslutande sådana upp

gifter som anger flyttningar mellan tät-

och glesbebyggelse över kommungräns. 

4. Växling av näringsgren åren 1951 

—1960 

Bearbetningen har omfattat en jämfö

relse mellan 1950 års folkräknings och 

1960 års folkräknings uppgifter om sys

selsättning och näringsgrenstillhörighet 

i avsikt att kartlägga förändringarna 

under tioårsperioden. Eftersom omlägg

ning skett av näringsgrensklassificering

en vid 1960 års folkräkning genom när

mare anslutning till ISIC:s klassifice

ringsschema, har 1950 års koder juste

rats enligt 1960 års kodschema. Vissa 

sammanslagningar av koder berörande 

både 1950 års och 1960 års klassifice

ring har dock måst göras. 

Jämförbarheten mellan resultaten 

från de båda folkräkningarna påverkas 
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dock även av ändringar i kodningsprin
ciperna och kodningsmetoderna (se ne
dan). Till följd härav har publicering
en av resultaten i huvudsak begränsats 
till växling mellan jordbruk å ena sidan 
och övriga näringar å den andra. 

5. Inkomst- och boende förhållanden 

Undersökningen belyser sambandet mel
lan hushållens inkomster och deras bo
stadsförhållanden i olika avseenden. Så
lunda har framräknats hushållskvoter 
för att belysa hushållsbildningens om
fattning inom olika inkomstgrupper. 
Vidare visas för inkomster av olika stor
lek hushållens fördelning efter lägen
heternas storlek, ålder och kvalitet, hus
hållens sammansättning med avseende 
på antal boende och barn samt deras 
boendetäthet och graden av trångbodd
het. I undersökningen redovisas också 
uppgifter för att belysa bostadsförhållan
dena för bostadsföreståndare med och 
utan bil samt för bostadsföreståndare 
med olika utbildning och i olika socio-
ekonomiska grupper. 

7.8 Intervjuundersökningarna 
Det är oundvikligt, att data som in
hämtats genom självdeklarerade upp
gifter vid en totalräkning är behäf
tade med fel. Dylika kan uppstå på 
skilda stadier av materialinsamling och 
bearbetning. De kan ha sin grund i för
biseenden eller misstolkningar vid ifyl
landet av blanketterna och bero på otyd
ligheter i frågorna eller på otillräckliga 
förklaringar och anvisningar. Med det 
insamlingsförfarande som användes vid 
mantalsskrivningen måste anvisningarna 

4 — Folk- och bostadsräkningen i960 

med nödvändighet bli mycket knappa, 
vilket kan leda till att frågorna besvaras 
på ett oenhetligt sätt. Fel kan även ha 
uppstått vid de bearbetningar som blan
kettmaterialet genomgått, sedan det in
samlats. 

Med hänsyn till dessa förhållanden 
ansågs det vara synnerligen ange
läget att få en belysning av tillförlitlig
heten hos uppgifterna i folk- och bo
stadsräkningen. För detta ändamål ut
förde folkräkningen och bostadsräk
ningen var sin intervjuundersökning. 

Intervjuundersökningarnas primära 
funktion var att tjäna som underlag för 
en analys av tillförlitligheten av de upp
gifter som skriftligen lämnats av allmän
heten. Dessutom innehöll intervjuunder
sökningarna vissa tilläggsdata utöver to
talräkningen i syfte att få frågekomplex, 
som ej alls eller endast i begränsad om
fattning kunnat medtagas i totalräk
ningen, mer ingående belysta. 

Folkräkningens intervjuundersökning 
Kontrolldelen av undersökningen avsåg 
individuppgifter beträffande förvärvs
verksamhet (inkl. uppgifter om yrke, 
yrkesställning, näringsgren och arbets
platsens belägenhet), utbildning och bil
innehav. 

Bland de tilläggsdata, som insamlades 
i intervjuundersökningen, kan nämnas 
uppgifter om arbetstidens längd, biyr
ken, förvärvsverksamhet under perioden 
1 oktober 1959—30 september 1960 
samt beträffande förvärvsarbetande 
kvinnor arbetstid i hemmet. Vidare in
hämtades uppgifter om allmän skolut
bildning och skolmässig yrkesutbildning 
utöver den utbildning, som medtagits i 
totalräkningen. 
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De intervjuformulär, som användes 

vid undersökningen, återges i bilagorna 

19 och 20. Formulär A var gemensamt 

för hela hushållet och innehöll frågor 

rörande hushållets sammansättning och 

hushållsmedlemmarnas demografiska 

data samt bilinnehav. Frågorna i formu

lär B — om förvärvsverksamhet och ut

bildning — skulle om möjligt besvaras 

av varje vuxen hushållsmedlem person

ligen. 

Kontrollundersökningens målpopula-

tion omfattade den för år 1961 mantals

skrivna befolkningen. Den kunde till 

största delen anknytas till bostadslägen

heten, varför lägenheten utnyttjades 

som slutlig urvalsenhet. För en mindre 

del av populationen, som inte kunde 

hänföras till lägenheter, utgjorde indi

viden den slutliga urvalsenheten. 

Urvalet var ett tvåstegsurval, där de 

primära urvalsenheterna utgjordes av 

statistiska centralbyråns utredningsinsti

tuts basurval och de sekundära av lägen

heter eller individer. Ett systematiskt 

urval av personer födda 1944 eller tidi

gare uttogs med lika sannolikhet för 

hela riket ur mantalslängden för 1960. 

De lägenheter utvaldes, där de uttagna 

personerna bodde vid intervjutillfället. 

Instruktionen för intervjuerna innehöll 

detaljerade anvisningar om hur boende-

begreppet skulle definieras. Avgräns-

ningen av bostadshushållet, varigenom 

dess urvalssannolikhet bestämdes, gjor

des sedan vid intervjutillfället. 

I fältarbetet, som utfördes av utred

ningsinstitutet, deltog ca 290 intervjuare 

efter genomgången utbildning. Eftersom 

vissa data gällde folkräkningsveckan 

2—8 oktober 1960 och risk för min

nesfel kunde föreligga, om intervjuerna 

gjordes för lång tid efter den aktuella 

veckan, förutsattes att intervjuarbetet 

skulle genomföras inom två veckor efter 

folkräkningsveckan. Under denna tid 

utfördes ca 90 °/o av intervjuerna. 

Av de 3 464 hushåll, som urvalet om

fattade, erhölls godkända intervjuer för 

3 414 eller 9 8 , 6 % . Orsaken till bort

fallet var i 26 fall vägran att medverka, 

i resten av fallen utlandsvistelse, sjuk

dom eller oanträffbarhet. Därutöver fö

rekom i några av de intervjuade hushål

len bortfall av uppgifter om yrke m . m . 

för enstaka personer, som vägrat besvara 

frågorna eller lämnat ofullständiga upp

lysningar. 

Så snart de färdiga intervjuerna in

kommit, skedde en första granskning av 

materialet. I samband därmed komplet

terades ofullständigheter genom att i 

stor utsträckning förnyade kontakter 

togs med intervjuhushållen. Kodning av 

materialet utfördes i början av år 1961. 

För att erhålla ett i det närmaste fel

fritt underlag för kontrolländamål före

togs vid senare t idpunkt en noggrann 

omkodning av intervjumaterialet. De 

hushåll, som ingick i kontrollundersök

ningen, identifierades i totalräkningens 

blankettmaterial. Med hjälp av blan

kettindikeringar kunde vid felestimatio-

nen intervjuuppgifterna jämföras med 

motsvarande uppgifter från totalräk

ningens slutliga beståndsband. 

Ur kontrollsynpunkt hade intervju

undersökningen två huvudsyften. Det 

ena var att skatta felen i olika uppgifter, 

som lämnats i totalräkningen. Felskatt

ningarna grundades på differenser mel

lan uppgifterna för varje person enligt 

intervjun och enligt totalräkningen, var

vid förutsattes, att intervjuundersök-
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ningen gav de »sanna» uppgifterna. 
Det andra syftet var att analysera 

olika typer av felkällor, dvs. felkompo
nenter i olika led i dataprocessen från 
uppgiftslämnaren fram till framställ
ningen av det slutliga beståndsbandet. 
Detta analysarbete har främst sitt värde 
för planeringen av kommande folkräk
ningar. 

Kontrolldelen av undersökningen av
såg icke kontroll av hushålls- eller de
mografiska data utan endast av individ-
uppgifter beträffande förvärvsverksam
het m. m. Undersökningspopulationen 
begränsades därför till personer i åldern 
15 år och däröver. 

Tabellerna rörande felestimationen 
omfattade för olika folkräkningsvari
abler, t.ex. för huvudgrupper av nä
ringsgren, yrke m. m., skattningar av 
relativa nettofel och standardavvikelser 
för nettofelen. 

I Statistisk tidskrift 1964, häfte 2 
och i Statistiska meddelanden 1964, 
serie B: 16 har lämnats en redogörelse 
för intervjuundersökningens upplägg
ning och utförande samt en redovisning 
av konlrollundersökningens resultat. 
Netto- och bruttofelen i absoluta och 
relativa tal redovisas i s. k. kvadrat
tabeller, som innehåller en korsklassi
ficering av undersökningspopulationen 
enligt kontrollundersökningen och en
ligt totalräkningen. Resultat från bear
betningen av intervjuundersökningens 
tilläggsdata har offentliggjorts i stencil 
( jul i 1961) . 

Bostadsräkningens intervjuunder

sökning 

I denna inhämtades noggranna uppgif
ter om bostaden och de boende för ett 

urval av lägenheter. Kontrollen av upp

gifternas tillförlitlighet skulle avse lä

genheternas rumsantal och utrustning. 

Samtidigt med kontrolluppgifterna 

insamlades vid intervjuerna vissa till-

läggsdata utöver totalräkningen. Sålun

da inhämtades uppgifter om de boende 

för att belysa hur valet av hushållsdefi

nition påverkar hushållsredovisningen i 

olika avseenden. Dessutom insamlades 

vissa tilläggsuppgifter om lägenheternas 

utrustning. För bostadsbyggnadsutred

ningens räkning medtogs även en del 

frågor om flyttningsbenägenhet, önske

mål om ny bostad och hushållets inne

hav av fritidsbostäder (sommarstugor, 

kolonistugor o. d . ) . 

Uppgifterna till undersökningen in

hämtades enligt det intervjuformulär, 

som återges i bilaga 2 1 . Det innehöll 

frågor om de boende, lägenhetens upp

låtelseform, utrymmen och utrustning, 

beskrivning av huset, flyttning och and

ra bostadsmöjligheter. 

Enligt planen skulle undersökningen 

omfatta ca 2 500 bebodda lägenheter. 

Någon aktuell urvalsram fanns icke att 

tillgå vid tiden för urvalet i juni 1960, 

eftersom folk- och bostadsräkningens 

blankettmaterial skulle bli tillgängligt 

först under våren 1961. Därför måste 

urvalet av lägenheter ske via den man

talsskrivna befolkningen. 

Urvalet omfattade inalles 2 641 per

soner. Dessa hänfördes till den lägenhet 

som beboddes av det hushåll de till

hörde enligt uppgifterna till 1960 års 

folk- och bostadsräkning. 

Fältarbetet, för vilket statistiska 

centralbyråns utredningsinstitut svara

de, utfördes i så nära anslutning till räk

ningstidpunkten som möjligt för att för-
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hållandena skulle vara desamma som 

då. Arbetet påbörjades den 7 november 

1960 och vid utgången av månaden 

hade 90 % av samtliga intervjuformu

lär inkommit. Den återstående tionde

delen utgjordes huvudsakligen av in

tervjupersoner, som var svåranträffbara 

eller vägrade bevilja intervju. 

Sedan intervjuformulären inkommit, 

underkastades de en första granskning 

och bearbetades för att lämna en allmän 

översikt av bostadsförhållandena i riket 

redan innan totalräkningens resultat 

förelåg. Resultaten av denna bearbet

ning offentliggjordes i stencil sommaren 

1961. Under 1962 företogs en noggran

nare granskning av materialet, var

jämte en oberoende omkodning av for

mulären utfördes. 

För varje utvald lägenhet framtogs 

totalräkningens uppgifter. Dessa hämta

des från det slutliga beståndsband som 

användes vid framställningen av total

räkningens tabeller. 

På grundval av kontrollundersök

ningen har en skattning gjorts av det 

totala felet i bostadsräkningens tabelle

rade uppgifter. Däremot har icke företa

gits någon skattning av eventuella fel, 

som kunnat uppstå i olika led av bear

betningsprocessen . Uppgif tslämnarnas 

svar beträffande lägenheterna har läm

nats i form av kryssmarkering på folk-

och bostadsräkningsblanketten. Någon 

kodning av svaren har sålunda icke be

hövt ske av bostadsräkningens personal, 

varför några fel i detta led ej kunnat 

uppstå. Under granskningsarbetets gång 

har det visat sig, att de lokala gransk

ningsorganen i kommunerna ytterligt 

sällan företagit några ändringar i de av 

allmänheten lämnade uppgifterna röran

de lägenheterna. Däremot har de ibland 

förtydligat vissa uppgifter och för övrigt 

markerat dem på ett för stansningen 

lämpligt sätt. På grund av detta för

hållande har en separat analys av even

tuella fel i detta led ansetts onödig. De 

fel som uppstått i totalräkningen härrör 

sålunda till övervägande del från upp-

giftslämnarnas svar på folk- och bostads

räkningsblanketten . 

Vid en jämförelse mellan totalräk

ningen och kontrollundersökningen har 

uppgifterna i förra fallet ansetts riktiga 

om de överensstämmer med intervjuun

dersökningens. Resultatet av jämförelsen 

redovisas i form av beräknade bruttofel 

och nettofel i en samling stencilerade 

råtabeller. 

En redogörelse för intervjuundersök

ningens uppläggning och utförande samt 

en översikt av kontrollundersökningens 

resultat beträffande felen i totalräkning

ens uppgifter om lägenheternas rums

storlek och utrustning lämnas i Bostads

räkningen 1960 del I I I . Där redovisas 

även vissa huvudresultat av de företag

na jämförelserna mellan olika hushålls-

begrepp. 

Resultaten av de för bostadsbyggnads

utredningens räkning insamlade uppgif

terna om flyttningsbenägenhet, önske

mål om ny bostad samt hushållens inne

hav av fritidsbostäder redovisas av ut

redningen i dess betänkande. 

8. Definitioner och förklaringar 

8.1 Bostadsuppgifter 

Bostädernas art 

I det europaprogram för bostadsräk

ningar omkring år 1960, som antagits 

av europeiska statistikerkonferensen, har 
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bostäderna efter sin art klassificerats i 
följande grupper. 

1. Bostäder avsedda för boende 

A. Privata bostäder 

a) konventionella (permanenta) bo
städer: villor, rum, våningar 

b) halvpermanenta bostäder: hyddor, 
kojor o. d. 

c) mobila bostäder: tält, båtar, vagnar 
o.d. 

B. Kollektiva bostäder 

a) hotell, pensionat o. d. 
b) institutioner, anstalter, internat, 

baracker 
c ) förläggningar 

2. Bostäder ej avsedda för boende men 

använda för detta ändamål: stallar, 

garage, kvarnar, butiker o. d. 

I bostadsräkningen ingår de ovan 
under 1. A. a angivna konventionella 
(permanenta) bostäderna. Räkningen 
omfattar alla för privata hushåll avsedda 
bostadslägenheter, såväl bebodda som 
obebodda med nedan uppräknade un
dantag. Sålunda har medtagits bostäder 
i villor, bostadshus på jordbruksfastig
het, lägenheter i flerfamiljshus etc. Vi
dare har medtagits sådana bostäder för 
enskilda hushåll inom anstalter, sjuk
hus, skolhus, affärs- och industribygg
nader m. m., som är avsedda för före
ståndare, läkare, vaktmästare etc. I stu
dentbostadshus belägna bostäder för stu
denter med rum och kök och avsedda 
för gifta har räknats som lägenheter, 
däremot icke enstaka studentrum, som 
i regel har för de boende gemensamma 

utrymmen, såsom gemensamt kök, dag
rum etc. Som bostadslägenhet har även 
behandlats sommarvillor, sportstugor och 
liknande, om de använts som stadigva
rande bostad. 

Som bostadslägenheter har ej räknats: 

a) sommarvillor, sportstugor, koloni
stugor o. d., som ej är avsedda att utgöra 
och ej heller använts som stadigvarande 
bostad; 

b) övergivna bostäder, dvs. sådana i 
regel dåligt underhållna och obebodda 
bostäder, som kunnat antas icke vidare 
bli utnyttjade som stadigvarande bostad; 

c ) kollektiva bostäder, nämligen ung
karlshem, skolhem, hotell, pensionat, 
ålderdomshem, vårdhem, sjukhus och 
andra anstalter, dvs. bostäder, som i all
mänhet utgöres av ett antal bostadsrum 
grupperade kring en korridor upp
låtna var för sig och försedda med vissa 
för de boende gemensamma utrymmen 
(kök, dagrum, sällskapsrum, matsal, 
o .d . ) ; 

d) lägenheter, som uteslutande an
vänts som kontor, lager, verkstad e t c , 
även om de ursprungligen varit avsedda 
till bostad, samt 

e) husvagnar och husbåtar, tält, lapp
kåtor o. d. 

Bostädernas indelning efter fastighets
typ, hustyp, ägare och upplåtelseform 

Fastighetstyp. Denna utgöres av jord
bruksfastighet eller annan fastighet i 
enlighet med den beteckning fastigheten 
erhållit vid senaste fastighetstaxering. 
Byggnad på ofri grund har också räk
nats som fastighet. 

Med »jordbrukare» har i bostadsräk
ningens tabeller betecknats hushåll, i 
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vilket enligt vid folkräkningen insam

lade uppgifter ingår en jordbrukare upp

tagen i det av Riksförbundet Landsbyg

dens Folk ( R L F ) förda registret över 

brukare, som har en brukningsenhet 

med mer än 2 ha åker eller en sådan 

enhet som har mindre åkerareal men 

mer än 10 ha skog. 

Hustyp. I bostadsräkningen har in

gått endast hus inrymmande bostadslä

genheter. Dessa har indelats i två hu

vudgrupper: 

1 ) bostadshus, som till huvudsaklig 

del är avsedda för bostadsändamål; 

2 ) icke-bostadshus, som till mer än 

hälften upptas av annat än bostadslägen

heter, t. ex. kontor, hotell, butiker och 

verkstäder. 

Efter antalet lägenheter indelas bo

stadshusen i följande grupper: 

a ) enfamiljs-, tvåfamiljs- och flerfa

miljshus, dvs. hus som inrymmer en, 

två resp. tre eller flera lägenheter; 

b) rad- och kedjehus, dvs. enfamiljs

hus sammanbyggda i en länga med flera 

liknande hus och med egen ingång från 

det fria till varje lägenhet. 

Småhus användes som sammanfattan

de beteckning för enfamiljshus ( inkl . 

rad- och kedjehus) och tvåfamiljshus. 

Ägare. Fastigheterna har grupperats 

på följande ägaregrupper: 

1) staten: statliga verk, länsstyrelser 

och statliga undervisningsanstalter m .fl.; 

2 ) landsting: sjukhus och andra 

vårdanstalter, skolor m .fl. i landstingens 

ägo; 

3) kommun samt pastorat och (stats

ky rko-) församling; 

4) allmännyttigt bostadsföretag: bo
lag, förening och stiftelse, som av bo
stadsstyrelsen eller länsbostadsnämnd 

erkänts som dylikt företag enligt kun

görelserna om bostadsanskaffningslån, 

statsbidrag till pensionärshem och terti-

ärlån till flerfamiljshus; 

5) bostadsrättsförening: hit har även 

förts andra bostadsföreningar, som bil

dats i syfte att upplåta bostäder till sina 

medlemmar; 

6) enskild person: hit har även förts 

dödsbon; 

7) övriga: fastighetsbolag, andra bo

lag, stiftelser m. m., som ej kunnat hän

föras till någon av de andra ägaregrup

perna. 

Upplåtelseform. De former för inne

hav av bostadslägenhet som redovisats i 

bostadsräkningen har varit följande: 

1) ägare: någon i hushållet äger det 

hus, i vilket lägenheten är belägen; 

2) bostadsrättsinnehavare: någon i 

hushållet har erlagt insats till bostads-

( rätts) förening; 

3) övriga: hushållet förfogar över 

lägenheten på grund av hyreskontrakt 

eller annat avtal med husägaren eller på 

grund av avtal med annan än husäga

ren, s. k. andrahandsupplåtelse. 

Avgränsningen av bostadslägenheter 

I hus med flera bostadslägenheter skulle 

avgränsningen av lägenheterna avgöras 

enligt följande regel. Som särskild bo

stadslägenhet skall räknas dels bostad 

med eget kök eller egen kokvrå, dels 

annan bostad, som har egen ingång från 

förstuga, trapphus o. d. Dock skall två 

bostäder, av vilka någon saknar eget kök 

eller egen kokvrå, tillsammans räknas 

som en enda lägenhet, om de står i di

rekt förbindelse med varandra. 

Regeln innebar, att det i första hand 
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har varit den byggnadstekniska indel

ningen — och ej användningen — som 

varit avgörande för vad som skulle räk

nas som bostadslägenhet. 

I en del hus (såväl enfamiljs- som 

flerfamiljshus) finns i direkt anslutning 

till vissa bostadslägenheter inrättade s.k. 

uthyrningsrum med egen ingång. Dessa 

rum skulle, även om de uthyrts separat, 

icke betraktas som särskilda bostadslä

genheter utan inräknas i den lägenhet 

med vilken de stod i förbindelse. 

En bostad utan eget kök eller kokvrå 

skulle betraktas som en särskild lägen

het, endast om den helt saknade inre 

förbindelse med köksutrustad lägenhet. 

I tveksamma fall har regeln varit att 

hellre räkna sådana bostäder som del av 

större lägenhet än som särskilda bostads

lägenheter. 

Enligt den regel som skulle tillämpas 

kan ingen bostadslägenhet innehålla mer 

än ett kök eller en kokvrå. I fråga om 

tvåfamiljshus som användes som enfa

miljshus har dock undantag gjorts från 

denna regel. Om båda lägenheterna i ett 

tvåfamiljshus användes av ett och sam

ma hushåll, skulle sålunda båda lägen

heterna tillsammans anses utgöra en 

enda lägenhet; i detta fall skulle det 

ena köket inräknas i antalet rum. 

Bostadslägenheternas utrymmen, 

utrustning och kvalitet 

Rum. Med rum har betecknats utrym

me, som är minst 6 kvadratmeter, för

sett med fönster och ej avsett för mat

lagning. 

Uppgifter har inhämtats dels om alla 

rum, som hor till bostadslägenheten, dels 

om hur många av dessa rum, som ut

nyttjades till annat än bostadsändamål, 

t. ex. kontor, lager, verkstad, ateljé o. d. 

I antalet rum skulle inräknas rum, som 

var upplåtna till inneboende, inackorde

ringar, anställda m. fl. 

Vid redovisningen ( i Bostadsräkning

en del I och I I ) har lägenheterna grup

perats efter storlek med beaktande en

dast av de rum, som användes för bo

stadsändamål. »Summa rum» avser an

talet bostadsrum utom i tab. 6 i del I I , 

där i »Summa rum» även inräknats 

rum, som användes för annat ändamål. 

Kök. kokvrå och kokskåp. Ett för 
matlagning avsett utrymme skulle räk
nas som 

kök. om det upptog en total golvyta 
(inklusive bänkar, skåp etc.) av minst 
6 kvadratmeter och hade direkt dagsbe
lysning genom fönster, 

kokvrå, om det upptog en golvyta 
mindre än 6 kvadratmeter men dock var 
av sådan storlek, att en person kunde 
vistas i det. eller om det var större än 
6 kvadratmeter, saknade direkt dagsbe
lysning, och 

kokskåp. om det var så litet att en 
person ej kunde vistas i det. 

Rumsenhet. Såsom rumsenhet skulle 
räknas såväl rum som kök. 

För de olika utrymmena i en lägenhet 

användes följande förkortningar: 

rum = r, kök = k, kokvrå = kv, rums-

e n h e t s re; 

rum och kök = rk, rum och kokvrå 

= rkv. 

Utrustning. De utrustningselement 

som efterfrågats var vattenledning, av

lopp, centralvärme, varmvatten, kylskåp, 

el- eller gasspis med ugn, bad- eller 

duschrum samt typ av avträde. Utrust

ning som de i lägenheten boende själva 
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bekostat skulle medräknas ( t . ex. kyl

skåp och el-spis). I fråga om badrum 

och avträde efterfrågades även huruvida 

det var avsett endast för egen bostads

lägenhet eller delades med annan. Det 

räknades som eget om det var avsett 

enbart för dem som bodde i den bostads

lägenhet dit det hörde; det behövde 

därför inte vara beläget inom bostads

lägenheten utan kunde ligga i anslut

ning till förstuga, trapphus, källare o. d. 

Som elektrisk spis med ugn respek

tive gasspis med ugn skulle endast räk

nas sådana kokanordningar där ugn in

gick, däremot icke exempelvis enbart 

fristående kokplattor eller enbart fristå

ende ugn. 

Som kylskåp skulle icke betraktas is-
skåp, jordkällare och andra anord
ningar, som icke drevs med elektricitet 
eller gas. 

Beträffande förekomsten av varmvat

ten skulle beaktas icke endast varmvat

tenledning utan även sådana i kök, kok

vrå eller badrum placerade varmvatten

beredare, som drevs med elektricitet 

eller gas; däremot skulle icke räknas 

varmvattenreservoarer i anslutning till 

vedspis eller agaspis. 

Kvalitetsgrupper. På grundval av upp

gifterna om utrustningen har lägenhe

terna indelats i sju kvalitetsgrupper 

( 1 — 7 ) , omfattande följande sju utrust

ningselement: vattenledning ( v a ) , av

lopp ( a v ) , vattenklosett ( w c ) , central

värme ( e v ) , bad- eller duschrum ( b a d ) , 

el- eller gasspis med ugn (sp) samt kyl

skåp ( k y l ) . Till den högsta kvalitets

gruppen har räknats de lägenheter, där 

alla dessa kvalitetselement förekom, me

dan kvalitetselementen i grupperna 2—7 

varit följande: 

2 = va + av + wc + ev + bad 

(saknar sp och/eller kyl) 

3 = v a + a v + w c + cv 

4 = va + av + wc 

5 = va + av + ev 

6 = va + av 

7 = saknar va och/eller av 

»Uppgift saknas» anger att lägenheten 

icke kunnat hänföras till någon kvali

tetsgrupp på grund av att uppgift sak

nats beträffande någon av utrustnings

detaljerna. 

Kontrollerat vatten. Enligt uppgift av 

hälsovårdsnämnd är dricksvattnet fort

löpande underkastat offentlig kontroll i 

enlighet med 6 kap. hälsovårdsstadgan. 

Bostadslägenheternas utnyttjande 

Boende. Som boende i bostadslägenhet 

har räknats alla de personer som för år 

1961 mantalsskrivits såsom bosatta där, 

sålunda även inneboende, som ej har 

sitt egentliga hem annorstädes, och till

fälligt frånvarande, t. ex. barn i skolhus

håll på annan ort. 

Bebodd lägenhet: lägenhet, i vilken 

person mantalsskrivits för år 1961 så

som bosatt. 

Upplåten men obebodd lägenhet: lä

genhet som är upplåten men i vilken 

ingen eller endast annorstädes mantals

skriven person är boende. 

Ledig lägenhet: lägenhet som är var

ken upplåten eller bebodd. 

I princip skulle bostäder som evakue

rats och kunde antas icke vidare bli ut

nyttjade som stadigvarande bostad icke 

ingå i bostadsräkningen. Som regel gör 

de det icke heller i de fall, då samtliga 

lägenheter i ett hus utrymts. I de fall då 

endast vissa lägenheter i ett hus varit 
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evakuerade torde dock de utrymda lä
genheterna ha medtagits i redovisningen 
av lägenhetsbeståndet och angivits såsom 
lediga. 

Trångboddhet. Ett hushåll skulle räk
nas som trångbott, om antalet boende i 
lägenheten översteg två per rum (köket 
oräknat). 

8.2 Uppgifter om hushållen och deras 
sammansättning 

Hushållstyp. Fördelningen efter hus
hållstyp baseras på en avgränsning av 
hushållsenheter. En hushållsenhet utgö-
res i regel av personer, som delar bostad. 
Hushållen uppdelas på två huvudtyper, 
nämligen privata hushåll och kollektiv
hushåll. Bland de förstnämnda särskiljes 
bostadshushåll och andra privata hus
håll. 

Bostadshushållet, som är den helt do
minerande hushållstypen, utgöres av alla 
personer som för år 1961 mantalsskri
vits såsom bosatta i bostadslägenhet. I 
bostadshushållet ingår förutom familje
medlemmar till hushållsföreståndaren 
även hushållsanställda, inackorderade 
och inneboende personer. 

Andra privata hushåll omfattar per
soner, som vid mantalsskrivningen icke 
kunnat föras som boende i en viss lägen
het (med undantag av kollektivhushåll, 
se nedan) eller vilkas hushållstillhörig
het varit okänd. I denna grupp ingår 
bl. a. sådana hushåll, som mantalsskri
vits i en bostad av så dålig beskaffenhet 
att lägenheten icke räknats som en bo
stadslägenhet, likaså det ena av exem
pelvis två hushåll, som utan att dela 
bostad mantalsskrivits på samma bo
stadslägenhet. 

Till andra privata hushåll har räk

nats även personer, som betecknats som 
»å församlingen skrivna», »å kommu
nen skrivna» eller »utan känt hemvist», 
vilka personer i regel icke bildar hushåll 
i egentlig mening. Till övervägande del 
har dessa personer räknats som enper-
sonshushåll. Vid förekomst av familj 
har dock denna avgränsats som hushålls
enhet (med familj avses här äkta makar 
med eller utan barn under 16 år eller 
en förälder med barn under 16 år). 

Som boende i kollektivhushåll har 
räknats personer, som mantalsskrivits i 
bostäder, vilka icke är avsedda för en
skilda hushåll, t. ex. ungkarlshem, ho
tell, pensionat, ålderdomshem, sjukhem 
o.d. 

Hushållsställning. Klassificeringen av 
hushållsmedlemmar efter inbördes rela
tion i hushållet har grundats på uppgift 
om släktskap på räkningsblanketten. 

Klassificeringen efter hushållsställ
ning har genomförts för samtliga perso
ner tillhörande privata hushåll med fö
reståndare. Personer i bostadshushåll 
utan föreståndare, varmed avses hushåll 
i vilka ingen av de boende förfogar över 
bostadslägenheten i dess helhet, har lik
som personer i kollektivhushåll icke 
klassificerats efter hushållsställning. 

I bostadshushållen ingående personer 
har fördelats efter hushållsställning på 
följande grupper: 

1) bostadsföreståndare; 

2) bostadsföreståndarens maka; 

3) barn oavsett ålder (även adoptiv-, 
foster- och styvbarn) till bostadsföre
ståndaren och/eller till hans maka; 

4) barnbarn oavsett ålder till bostads
föreståndaren och/eller hans maka; 

5) föräldrar till bostadsföreståndaren 
eller till hans maka; 
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6 ) annan anhörig till bostadsförestån

daren eller till hans maka (syskon, sys

konbarn, sonhustrur, magar, svågrar, 

svägerskor, mostrar, fastrar, mor- och 

farbröder men icke kusiner) samt 

7 ) övriga boende. 

Som bostadsföreståndare i bostadshus

håll med föreståndare har räknats den 

av de boende, som på grund av ägande

rätt, hyresavtal eller annat avtal förfo

gar över lägenheten i dess helhet. Om i 

primärmaterialet en gift samboende 

kvinna klassificerats som föreståndare, 

har dock uppgiften ändrats maskinellt, 

så att mannen generellt räknats som 

föreståndare. I enpersonshushåll, vilka 

utgör huvuddelen av andra privata hus

håll, har den ensamboende personen 

räknats som föreståndare. I sådana hus

håll, som består av familjer skrivna å 

församlingen o.d., har i bestående äk

tenskap mannen och i ofullständiga 

familjer föräldern ansetts som före

ståndare. 

Endast en person i ett hushåll har 

klassificerats som föreståndare, oavsett 

om hushållet omfattat flera familjer. Om 

två eller flera av de i en lägenhet boende 

gemensamt äger eller förhyr lägenheten 

har en av dem, i regel den äldste, be

traktats som bostadsföreståndare. Om 

inga vuxna personer funnits i hushållet, 

har det äldsta barnet ansetts som före

ståndare. 

Antalet barn under 16 år innefattar 

samtliga i hushållet ingående personer 

under denna ålder, oavsett om de är 

barn till bostadsföreståndaren och hans 

maka eller e j . 

Bostadsföreståndare per 100 personer 

eller hushållskvot är den andel i procent 

av folkmängden i viss köns-, ålders- och 

civilståndsgrupp som utgöres av bostads

föreståndare ( = har en egen lägenhet ) . 

Vid beräkningen av detta relationstal 

för summa ogifta män resp. kvinnor 

har totala antalet bostadsföreståndare 

satts i relation till antalet personer i 

åldern 20 år och däröver. 

Familjeenhet. Som familjeenhet har 

räknats en grupp om minst två personer 

mantalsskrivna i samma hushåll och be

stående av samboende äkta makar med 

eventuella hemmavarande barn under 

16 år eller av en ogift, förut gift eller 

gift ej samboende person och den

nes hemmavarande barn under 16 år. 

Som familjeföreståndare har räknats 

mannen i bestående äktenskap och för

äldern i övriga familjer. Till familjeen

heten har hänförts samtliga hemmava

rande barn under 16 år ( inräknat adop

tivbarn, fosterbarn och styvbarn) till 

familjeföreståndaren. Som vuxna har 

räknats personer födda år 1944 eller 

tidigare. 

8.3 Individuppgifter 

Sysselsättning 

Klassificeringen efter sysselsättning (bi

laga 6, siffra 2) har varit av avgörande 

betydelse för den grundläggande upp

delningen i förvärvsarbetande och ej 

förvärvsarbetande befolkning vid folk

räkningens yrkesredovisning. 

Som förvärvsarbetande har i folkräk

ningen räknats: 

a) personer som under veckan 2—8 

oktober 1960 utfört inkomstgivande 

arbete (även rent tillfälligt) motsvaran

de minst halv normal arbetstid; 

b) medhjälpande familjemedlemmar, 

även oavlönade, som under minst halv 

normal arbetstid biträtt annan familje-
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medlem i dennes förvärvsverksamhet 

under veckan 2—8 oktober och även 

tillhört samma hushåll som denne; 

c) personer med två eller flera del

tidsarbeten tillsammans motsvarande 

minst halv normal arbetstid; 

d ) personer som haft förvärvsarbete 

motsvarande minst halv normal arbets

tid men som på grund av tillfälligt av

brott — semester, sjukdom, ledighet på 

grund av barnsbörd, repetitionsövning 

o d . — icke arbetat alls eller endast 

mindre än halv normal arbetstid under 

veckan; för att anses som tillfälligt skall 

avbrottet ha inträffat efter den 1 juni 

1960, dvs. varat högst fyra månader; 

e) personer som varit arbetslösa un

der högst fyra månader efter den 1 juni 

1960. 

Som ej förvärvsarbetande har räknats: 

a) personer som icke haft något för

värvsarbete och icke heller utfört något 

tillfälligt arbete under veckan 2—8 ok

tober 1960; 

b) personer som regelmässigt haft 

förvärvsarbete motsvarande mindre än 

halv normal arbetstid; 

c ) familjemedlemmar som mindre än 

halv normal arbetstid biträtt annan fa

miljemedlem i dennes förvärvsverksam

het; 

d) personer som på grund av sjuk

dom, arbetslöshet etc. icke utövat sitt 

förvärvsarbete efter den 1 juni 1960. 

Med normal arbetstid har avsetts den 

inom yrket (facket) för heltidsanställda 

gängse arbetstiden under veckan. 

Av ovanstående framgår, att redovis

ningen av förvärvsverksamhet 1960 av

ser en viss tidsperiod som är lika för 

hela landet. Vid 1950 års folkräkning 

räknades såsom förvärvsarbetande per

son, som vid tidpunkten för mantals

uppgiftens avgivande (oktober—novem

ber 1950) utförde inkomstgiv ande arbe

te i sådan omfattning att den upptog 

större delen av en normalarbetsdag. Per

son som av tillfällig anledning, såsom 

kortvarig sjukdom, semester, kortvarig 

arbetslöshet o. d., icke utförde något så

dant arbete vid denna tidpunkt men 

eljest regelmässigt utövade ett yrke räk

nades såsom verksam i detta. 

Klassificeringen har skett med led
ning av de uppgifter om sysselsättning 
under folkräkningsveckan, som lämnats 
i kol. 5 på folk- och bostadsräknings
blanketten (bilaga 4 ) . Personer, för 
vilka uppgifter i kol. 5 saknats eller 
varit ofullständiga, medan uppgifter om 
yrke, företag m. m. funnits på blanket
ten, har i regel ansetts som förvärvsar
betande. 

Bland de förvärvsarbetande har två 

grupper utskilts: dels personer som varit 

i arbete under folkräkningsveckan, dels 

personer med tillfälligt avbrott i för

värvsverksamheten. De sistnämnda har 

vid kodningen uppdelats efter anledning 

till avbrottet: semester, sjukdom, ar

betslöshet etc. 

Beträffande medhjälpande familje

medlemmar har de på räkningsblanket

terna lämnade uppgifterna i regel god

tagits. En jordbrukarhustru har dock 

räknats som medhjälpande endast då 

någon uppgift om yrke eller sysselsätt

ning, t. ex. jordbruksarbetare, potatis

plockning o. d., funnits på blanketten. 

I detta sammanhang är att märka, att 

vid 1950 års folkräkning räknades en 

jordbrukarhustru som medhjälpande en

dast då jordbruksarbete hade uppgivits 
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ta större delen av hennes arbetstid i an

språk och hemgöromålen synbarligen 

åvilade annan hushållsmedlem, t. ex. 

vuxen dotter eller hembiträde. 

Vid gränsdragningen mellan förvärvs

arbete och studier har som förvärvsarbe

tande räknats sådana studerande, som 

haft någon form av anställningsförhål

lande ( t . ex. erhållit lärl ingslön). Så har 

t. ex. sjuksköterskeelever, elever vid po

lisskolor, elever vid industriskolor, före

tagsskolor och inbyggda verkstadsskolor, 

lärlingar och praktikanter räknats som 

förvärvsarbetande, däremot ej elever vid 

centrala verkstadsskolor, ungdomsvårds

skolor o. d. 

Ej förvärvsarbetande har klassifice

rats efter den sysselsättning — hemgöro-

mål, studier, militärtjänst (värnpl ikt) 

etc. — som de huvudsakligen ägnat sig 

åt. Dock har personer födda före 1894 

eller efter 1944 alltid räknats som »öv

riga ensamboende» resp. »övriga ej en

samboende» (beroende på antal personer 

som mantalsskrivits såsom bosatta i 

resp. bostadslägenhet). 

Personer, födda 1894—1944, som 

angivit »hemgöromål» på räkningsblan

ketten, har i regel förts till denna grupp. 

Undantag utgöres av ensamboende per

soner eller personer mantalsskrivna i 

kollektivhushåll, vilka i sådana fall klas

sificerats under »övriga ensamboende». 

Personer som klassificerats under ej 

förvärvsarbetande som »specialfall» 

(kodsiffra 0) utgör en gränsgrupp mel

lan förvärvsarbetande och ej förvärvs

arbetande. Till denna grupp har förts 

personer för vilka uppgifter om syssel

sättning och yrkesverksamhet saknats 

på räkningsblanketten, medan yrkesupp

gift funnits i mantalslängden, samt i 

vissa fall personer som uppgivit sig vara 

»i arbete» u tan några andra uppgifter 

om yrkesverksamhet. 

Yrkesställning 

För varje förvärvsarbetande person 

skulle på folkräkningsblanketten anges 

endera av följande fyra yrkesställnings-

grupper: anställd, medhjälpande famil

jemedlem, självständig yrkesutövare 

utan anställd personal (eller enbart bi

trädd av medhjälpande familjemedlem) 

samt företagare med anställd personal 

(medhjälpande och hushållsanställda ej 

medräknade) . 

Gruppen medhjälpande omfattar, som 

tidigare nämnts, familjemedlemmar — 

avlönade såväl som oavlönade — som 

under minst halv normal arbetstid under 

folkräkningsveckan biträtt annan famil

jemedlem i dennes förvärvsverksamhet 

och även tillhört samma hushåll som 

denne. Den vid 1950 års folkräkning 

tillämpade regeln — att medhjälpande 

familjemedlem skall biträda familjeföre

ståndaren i dennes yrke — har sålunda 

utvidgats något 1960. 

Såsom företagare (med eller utan an

ställd personal) har räknats personer, 

som drivit någon form av egen rörelse. 

Företagsledare, t. ex. direktörer för ak

tiebolag, har betraktats som anställda 

och förts till gruppen övriga tjänstemän. 

Beträffande företagsledare, se vidare sid. 

53 . Vid retrospektiva jämförelser bör 

observeras, att 1950 fördes sådana före

tagare, som biträddes enbart av med

hjälpande familjemedlem (dock ej med

hjälpande hus t ru ) , till företagare med 

anställda; dessa företagare har 1960 

räknats som självständiga yrkesutövare. 

Klassificeringen efter yrkesställning 
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(bilaga 6, siffra 3) innefattar även en 
ytterligare uppdelning av vardera grup
pen anställda och medhjälpande i arbets
ledare, övriga tjänstemän och arbetare. 
Denna uppdelning har gjorts med hjälp 
av ett alfabetiskt yrkesregister (bilaga 
9 ) , där förutom yrkeskoden även kod 
för yrkesställning angivits. Då jämför-
barhet med föregående folkräkningar 
eftersträvats, har yrkesställningskoderna 
i yrkesregistret överförts från ett vid 
både 1945 och 1950 års folkräkningar 
använt yrkeslexikon. Vid upprättandet 
av detta lexikon hade, beträffande gräns
dragningen mellan tjänstemän och arbe
tare, det utövade yrkets natur varit ut
slagsgivande. Hänsyn hade därvid tagits 
till för yrket behövlig yrkesutbildning, 
yrkets karaktär av befälspost samt om 
de till yrkesgruppen hörande befatt
ningshavarna i regel varit anslutna till 
tjänstemanna- eller till arbetarorganisa
tioner. 

Till gruppen arbetsledare (verkmäs
tare, förmän o. d.) har förts sådana per
soner, som leder arbetet och endast i 
undantagsfall själva deltar i praktiskt 
arbete. Förmän som deltar i arbetet — 
lagbasar — har däremot betraktats som 
arbetare. Undantag från denna regel ut
gör vissa förmän inom jordbruk m. m., 
t. ex. lantbruksrättare, ladugårdsförman 
m. fl., vilka klassificerats som arbetsle
dare, även om de vanligen deltar i prak
tiskt arbete. Arbetsledarna har utskilts 
från tjänstemannagruppen endast inom 
näringsgrenarna jordbruk, skogsbruk 
m. m., gruvdrift och mineralbrytning, 
tillverkningsindustri, byggnads- och an
läggningsverksamhet samt el-, gas- och 
vattenverk. I fråga om avgränsningen 
av arbetsledare har jämfört med 1950 

några smärre ändringar vidtagits i sam
råd med Sveriges arbetsledareförbund. 
Sålunda har t. ex. förrådsförvaltare och 
förrådsmästare inom industrin räknats 
till arbetsledarna, medan de i 1950 års 
folkräkning klassificerats som övriga 
tjänstemän. I några fall har till arbets
ledarna förts några mindre yrkesgrupper 
vilka 1950 räknats till arbetare, t. ex. 
bandagister. 

Då uppgifter om yrkesställning sak
nats på räkningsblanketten, har yrkes-
ställningskod utsatts med ledning av 
yrkesuppgiften. I tveksamma fall har 
anställda klassificerats som arbetare och 
företagare i regel som företagare med 
anställda. Dock har företagare som ut
övat hantverksyrken (skomakare o. d.) , 
varit ambulerande handlare, kioskinne
havare eller utövare av fria yrken klassi
ficerats som företagare utan anställda. 

Klassificering efter yrkesställning har 
verkställts endast beträffande den för
värvsarbetande befolkningen och dennas 
familjemedlemmar (ej förvärvsarbetan
de hustrur och minderåriga barn). 

Yrke 

Klassificeringsschemat för yrkesfördel
ningen grundar sig på ett inom arbets
marknadsstyrelsen i samarbete med ar
betsmarknadsmyndigheterna i Danmark, 
Finland och Norge våren 1961 utarbetat 
systemförslag till nordisk yrkesklassifi
cering. Detta klassificeringssystem anslu
ter sig nära till International Standard 
Classification of Occupations (ISCO), 
utgiven av Internationella arbetsbyrån 
år 1958. 

Principen för inplacering av olika yr
ken i systemet har varit att sammanföra 
likartad verksamhet utan att i allmän-
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het ta hänsyn till yrkesutövarnas utbild

ning, yrkesställning eller branschtillhö

righet. I princip har ingen åtskillnad 

gjorts mellan yrkesutövare med enklare 

arbetsuppgifter och sådana med mera 

kvalificerat arbete av likartat slag. 

Det vid folkräkningen använda yr

keskodschemat är intaget som bilaga 

7. Som framgår av detta schema 

är koden uppbyggd i tre nivåer och om

fattar yrkesområden ( 1-siffernivåer), 

yrkesgrupper (2-siffernivåer) och yrkes

familjer (3-siffernivåer). Från den 

systematiska indelningen har gjorts det 

undantaget att yrkesområdet servicear

bete endast kommit att omfatta yrkes

grupperna 90.—94., medan grupper

na 98. (militärt arbete) och 99. (per

soner med ej identifierbara yrken eller 

med ej angiven yrkestillhörighet) bildat 

var sitt yrkesområde. 

Fullständig jämförbarhet med ISCO 

föreligger i fråga om yrkesområden, me

dan en del avvikelser förekommer be

träffande 2- och 3-siffernivåerna. Några 

sammanslagningar har gjorts i avsikt att 

undvika de i ISCO förekommande kod

beteckningarna X och Y. I fråga om 3-

siffernivåer har företagits dels vissa sam

manslagningar i de fall ISCO bedömts 

vara alltför detaljerad med hänsyn till 

den förväntade kvaliteten i blankettma

terialets yrkesuppgifter, dels vissa längre 

gående uppdelningar enligt förslaget till 

nordisk yrkesklassificering. Inom fler

talet yrkesgrupper har medtagits en 3-

sifferkod med sista siffran 9 (ej specifi-

cerbar uppgift) , avsedd för de fall då en 

ofullständig yrkesuppgift kunnat lokali

seras till viss yrkesgrupp men ej till 

någon specificerad 3-siffernivå inom yr

kesgruppen. 

Som hjälpmedel vid klassificeringen 

har använts dels ett systematiskt yrkes

register med arbetsbeskrivningar för 

varje 3-sifferkod, dels ett alfabetiskt 

yrkesregister. Exempel ur dessa register 

återges i bilagorna 8 och 9. 

Då en fullständig yrkesklassificering 

av hela den förvärvsarbetande befolk

ningen för första gången genomförts i 

samband med 1960 års folkräkning, 

lämnas i det följande en kortfattad be

skrivning av innehållet inom de olika 

yrkesområdena ( 1 -siffernivåerna ) . 

Tekniskt och naturvetenskapligt ar

bete m. m. Till detta yrkesområde har 
förts personer som utfört tekniskt och 
naturvetenskapligt forsknings- och till-
lämpningsarbete, juridiskt och samhälls
vetenskapligt arbete, socialt och huma
nistiskt arbete samt konstnärligt och 
litterärt arbete. 

Yrkesgruppen tekniskt arbete (00 . ) 

omfattar personer som haft till uppgift 

att planera, leda och utföra projekte

rings-, konstruktions- och ritarbete in

om olika produktionsområden, handha 

produktionsledning och andra tekniska 

arbetsuppgifter vid tillverkningsavdel

ningar m. m. Till denna grupp har förts 

såväl ingenjörer och lägre tekniker som 

egentliga arbetsledare (verkmästare och 

förmän) inom industrin. Gruppen om

fattar även tekniska biträden och labo

ratoriebiträden. 

Till yrkesgruppen kemiskt och fysi

kaliskt arbete (01 . ) har räknats sådana 

yrkesutövare som varit sysselsatta med 

kemiskt och fysikaliskt forsknings- och 

utvecklingsarbete (bl. a. laboratoriein

genjörer) samt personer med geologiskt, 

meteorologiskt och hydrologiskt arbete. 
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Till religiöst arbete (06 . ) har förutom 

präster och predikanter förts personer 

som biträtt i församlingsarbete, lett kyrk

lig ungdoms- och studieverksamhet, ut

fört sociala uppgifter inom frälsnings-

armén m. fl. ( t . ex. församlingsdiakon, 

ungdomssekreterare, slumsyster ) . 

Forskare inom naturvetenskapliga, 

samhällsvetenskapliga och humanistiska 

områden ( t . ex. historiker, sociologer, 

matematiker) , som inte kunnat hän

föras till någon annan yrkesgrupp inom 

detta yrkesområde, har klassificerats 

under 098 (inom övrigt tekniskt och 

naturvetenskapligt arbete m . m . ) . Till 

samma grupp har förts även översättare, 

systemmän, programmerare m. fl. 

Yrkesområdet adm inistrativt arbete 

har uppdelats i allmänt samhällsadmini-
strativt arbete (10. ) och företagsadmi-
nistrativt arbete ( 1 1 . ) . Till den först
nämnda gruppen har räknats befatt
ningshavare med allmänt administrativt 
beredningsarbete inom central och lokal 
statsförvaltning samt inom kommunal 
förvaltning. 

Bland personer med företagsadmini-

strativt arbete har åtskillnad gjorts mel

lan företagsledare och övriga företagsad

ministratörer. Som företagsledare (111) 

har klassificerats personer som uppehål

lit högre chefsposter inom det enskilda 

näringslivet antingen som anställda före

tagsledare eller som egna företagare. Till 

denna grupp har förts endast sådana 

rörelseidkare vilka till huvudsaklig del 

ägnat sig åt företagets administration 

och icke regelmässigt deltagit i praktiskt 

arbete. Mindre företagare, som antagits 

ej enbart ha sysslat med administrativa 

uppgifter, har förts till andra yrkesom

råden. Parti- och detaljhandlare samt 

lantbrukare m .fl., vilka vanligtvis själva 

utför såväl administrativt som praktiskt 

arbete, har aldrig medräknats bland fö

retagsledarna utan klassificerats under 

kommersiellt resp. lantbruksarbete. Klas

sificeringen av företagsledare—egna 

företagare har varit förenad med stora 

svårigheter, då ingen uppgift om före

tagets storlek varit tillgänglig. I osäkra 

fall har egna företagare, som uppgett sig 

vara »ägare», »innehavare» eller liknan

de, förts till andra yrkesområden, och 

endast företagare som angivit »direk

tör», »företagsledare» o. d. till admini

strativt arbete. Endast företagare med 

anställda ingår bland företagsledarna. 

Kameralt och kontorstekniskt arbete. 

Arbetsuppgifterna omfattar redovis
nings- och kassaarbete, sekreterarearbete, 
stenografi och maskinskrivning, arbete 
med olika slag av kontorsmaskiner och 
andra kontorsgöromål. Även fastighets
förvaltning och lagerförvaltning ingår i 
denna grupp. 

Den relativt långtgående uppdel

ningen på 3-siffernivån förutsätter att 

arbetets art noggrant specificerats. Så

lunda skulle exempelvis till försäk

ringstjänstemän (296) räknas endast 

sådana personer som handhaft premie-

beräkning, skadereglering och riskbe

dömning eller sådana som på försäk

ringskontor lämnat kunderna råd och 

upplysningar i olika försäkringsfrågor, 

dvs. tarifferare, skadereglerare m. fl., 

däremot ej personer som utfört vanligt 

kontorsarbete (maskinskrivning o. d . ) . 

Då de på räkningsblanketterna lämnade 

uppgifterna beträffande kontorsyrken 

oftast varit alltför ospecificerade, är 

klassificeringen på 3-siffernivån inom 

yrkesgruppen stenografi- och maskin-
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skrivningsarbete samt annat kontors

arbete (29 . ) mycket osäker. 

Yrkesområdet kommersiellt arbete 

omfattar dels försäljnings- och inköpsar

bete, inkl. försäljning av fast och lös 

egendom, försäkringar m. m., dels re

klamarbete. Anmärkas bör att endast 

egna företagare har klassificerats som 

parti- eller detaljhandelsföretagare ( 30. ) . 

Anställda företagsledare inom detalj

handeln har i regel förts till affärsföre

ståndare ( 3 3 2 ) , vid varuhus o. d. samt 

vid grosshandelsföretag till administra

tivt arbete. 

Lantbruks-, skogs- och fiskeriarbete. 

Till detta yrkesområde har förts perso
ner som utfört olika arbeten i samband 
med jordbruk, skogsbruk, trädgårds
skötsel, uppfödning och skötsel av djur, 
viltvård, fiskodling, jakt och fiske. 3-
siffergrupperna lantbrukare, skogsbru
kare etc. ( 4 0 1 ) , husdjursuppfödare 
( 4 0 5 ) , pälsdjursuppfödare (406) samt 
renägare (407) omfattar enbart egna 
företagare—ägare eller arrendatorer. 
Som tidigare omnämnts, har som arbets
ledare klassificerats vissa förmän, som 
regelmässigt deltar i praktiskt arbete, 
lantbruksrättare m. fl. Vid klassifice
ringen efter yrke har sådana förmän 
räknats till lantarbetare och icke till 
lantbruksbefäl. 

Gruv- och stenbrytningsarbete omfat

tar olika arbetsmoment i samband med 

gruvbrytning, stenbrytning, bergspräng

ning, brunnsborrning samt sortering, 

krossning och anrikning av malm. 

Transport- och kommunikationsarbete. 

Yrkesutövare tillhörande detta yrkesom

råde har haft till uppgift att leda eller 

utföra transport- och kommunikations

arbete av olika slag, såsom arbete om

bord på fartyg och flygplan, Iokförar-

arbete, vägtrafikarbete, post- och tele

kommunikationsarbete m. m. Här ingår 

även övervakning av trafik och trafik

arbetsledning inom olika kommunika

tionsområden. Lok- och traversförare vid 

industriföretag samt personer som enbart 

utfört lastnings- och lossningsarbete har 

förts till yrkesområde tillverkningsar

bete. Däremot har sådana personer in

kluderats, som sorterar och delar ut post, 

meddelanden m. m. inom företag och 

institutioner, sköter vissa kontrollarbe

ten, budarbeten och liknande, t. ex. ex

peditionsvakter, kontorsbud, gasmätare-

avläsare m. fl. ( 6 6 . ) . 

Yrkesområdet tillverkningsarbete om

fattar industriellt och hantverksmässigt 

tillverkningsarbete, installations- och re

parationsarbete, byggnads- och anlägg

ningsarbete samt andra arbetsuppgifter 

i nära anslutning till tillverkningsarbete 

såsom paketerings- och emballeringsar-

bete, skötsel av stationära maskinan

läggningar, stuveri- och lagerarbete 

m. m. I detta yrkesområde har med-

tagits även anläggningsmaskinförare, 

truckförare m. fl. samt grov- och diver

searbetare. 

Betydande svårigheter vid klassifice

ringen har förorsakats av otillräckligt 

specificerade yrkesbenämningar i blan

kettmaterialet, främst i fråga om trä

arbete ( 7 7 . ) , men även beträffande 

glas-, porslins- och keramikarbete (81. ) 

samt kemiskt- och cellulosatekniskt ar

bete ( 8 3 . ) . Vissa ofta förekommande 

obestämda yrkesbenämningar inplacera

des redan vid upprättandet av yrkesre

gistret i specificerade yrkesfamiljer. Så

lunda har t. ex. metallarbetare och 

verkstadsarbetare vid maskinindustri 
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eller mekanisk verkstad klassificerats 
som verkstadsmekaniker (750 ) och 
järn verksarbetare som hytt- och metall-
ugnsarbetare ( 7 3 1 ) . 

Avsynare, som förekommer inom olika 
produktionsområden, kan ha mycket va
rierande arbetsuppgifter — kvalificera
de eller enklare rutinmässiga. I regel har 
avsynarna förts till »övrigt arbete» in
om resp. yrkesgrupp, i enstaka fall till 
specificerade yrkesfamiljer. 

Huvudprincipen för klassificering av 
lärlingar, elever vid inbyggda verkstads
skolor o. d. har varit att föra vederbö
rande till det yrke som resp. utbildning 
varit avsedd att leda fram till, t. ex. 
typograflärling till typograf. 

Till servicearbete har räknats civilt 
bevaknings- och skyddsarbete, husligt 
arbete, serveringsarbete, fastighetsskötsel 
och städning, arbete i samband med hy
gien och skönhetsvård, tvätt, sport och 
idrott, fotografering, begravningsservice 
samt andra arbetsuppgifter som kan be
traktas som personliga tjänster. 

Till yrkesområdet militärt arbete har 
förts endast aktiva officerare, underoffi
cerare och fast anställt underbefäl samt 
även soldater i FN-tjänst. Civiimilitärer, 
t. ex. läkare, ingenjörer och tekniker, 
eller personer som utövat ett yrke som 
finns företrätt på den civila arbetsmark
naden (eldare och maskinister, radiote-
legrafister m. fl.) har förts till resp. ci
vila yrken. Samma gäller civilanställda 
inom krigsmakten. 

Socio-ekonomisk gruppering 

Kombination yrke—yrkesställning har 
utnyttjats för en gruppering på ma
skinell väg av den förvärvsarbetande be
folkningen jämte dennas familjemed-

5 — Folk- och bostadsräkningen 1960 

lemmar i socio-ekonomiska grupper. 
Denna gruppering baserar sig på rekom
mendationer som utarbetats av europei
ska statistikerkonferensen. Medhjälpan
de i företagarhushållen har inplacerats 
i samma grupp som företagaren. Ej för-
värvarbetande familjemedlemmar (hust
rur samt barn under 16 år) har förts till 
huvudmannens socio-ekonomiska grupp. 
Fördelning av den förvärvsarbetande 
befolkningen och dess familjemedlem
mar har skett på följande tio socio-
ekonomiska grupper: 

1. Företagare inom jordbruk, skogs
bruk m. m. 

2. Anställda inom jordbruk, skogs
bruk m. m. 

3. Företagare inom industri-, han
dels-, transport- och serviceyrken. 

4. Företagare inom fria yrken (lä
kare, advokater m. f l . ) . 

5. Företagsledare (anställda). 
6. Anställda inom tekniska, humanis

tiska, kontorstekniska och kommersiella 
yrken m. fl. 

7. Anställda inom huvudsakligen in
dustri- och transportyrken. 

8. Anställda inom vissa serviceyrken 
(hembiträden, serveringspersonal m.fl.). 

9. Militärer. 
10. Personer med ej identifierbara 

yrken. 
Gruppernas omfattning framgår av 

det som bilaga 10 intagna klassifice
ringsschemat. 

/Värmgsgre« 

Näringsgrensklassificeringen har anpas
sats efter Indexes to the International 
Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities (ISIC) , som har 
publicerats i FN:s Statistical Papers, 
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series M, no. 4 . Den vid folkräkningen 

använda näringsgrenskoden återges i bi

laga 11. Kodschemat har byggts upp i 

tre nivåer, där 1-siffernivån avser hu

vudgrupper, 2-siffernivån undergrupper 

och 3-siffernivån detaljgrupper. Jämfört 

med ISIC innehåller kodschemat ett be

tydligt större antal detaljgrupper. Ge

nom sammanslagningar av olika detalj

grupper kan överensstämmelse med 

ISlC:s 3-siffernivåer erhållas. 

Kodsättningen har — med utgångs

punkt från uppgifter om företagets 

namn och arbetsplatsens adress — i 

första hand utförts med hjälp av ett 

antal för detta ändamål speciellt upp

rättade register, nämligen industri-, han

dels-, samhälls-, sjöfarts- och fiskeregis

ter. De tre förstnämnda registren inne

håller för varje medtaget företag, för

utom nominativa uppgifter, folkräk

ningens 3-siffriga näringsgrenskod (be

skrivning av innehållet i varje register 

tillsammans med exempel återfinnes i 

bilagorna 12—16) . Uppgifter på räk

ningsblanketterna om företagets huvud

sakliga verksamhet vid arbetsplatsen 

har använts endast i andra hand. Som 

hjälpkällor har vid kodningen utnyttjats 

även olika kalendrar, kataloger o. d. 

Näringsgrenstillhörigheten för varje 

förvärvsarbetande person har bestämts 

av företagets huvudsakliga verksamhet 

vid det arbetsställe, där personen utfört 

sitt arbete under folkräkningsveckan. 

Samtliga personer vid ett och samma ar

betsställe har sålunda hänförts till sam

ma näringsgren oavsett deras arbetsupp

gifter ( yrken ) . Om ett företag haft olika 

verksamhet vid skilda arbetsställen, har 

näringsgrenskoden bestämts för varje 

arbetsställe för sig. Filialer och avdel

ningskontor har därvid räknats som fri

stående arbetsställen, liksom varje gård, 

varje arbetsställe vid skogsbruk, varje 

husbygge, fartyg, busslinje etc. Om det 

däremot varit fråga om ett företag med 

sidoordnad verksamhet inom samma 

lokal, har företaget betraktats som ett 

arbetsställe och förts till den domine

rande näringsgrenen. 

I praktiken har avgränsningen av ar

betsställen varit förenad med betydande 

svårigheter, då ett företag bedrivit olika 

verksamhet, t. ex. tillverkning och för

säljning, på olika arbetsställen inom 

samma kommun. Gränsdragningen mel

lan industri och handel men i viss mån 

även mellan industri och tjänster har 

över huvud taget utgjort ett stort pro

blem vid näringsgrensklassificeringen. 

Från industri- och handelsregistren ( som 

upprättats hela fristående från varand

ra ) har uppgift kunnat hämtas endast 

om vilken industri- eller handelsgren ett 

företag tillhör, däremot icke om före

tagets huvudsakliga verksamhet varit in

dustri eller handel. För att vid kod

ningen bestämma den huvudsakliga 

verksamheten har hänsyn tagits till både 

företagets namn och den branschupp

gift, som allmänheten lämnat på räk

ningsblanketterna. Om handel angivits 

som huvudsaklig verksamhet, har företa

get först sökts i handelsregistret. Om det 

saknats i detta register och ingenting i 

företagets namn antytt handelsverksam

het, har industriregistret anlitats. Har 

företaget kunnat återfinnas där, utsattes 

industrikod enligt detta register. Här 

bör påpekas, att handelsregistret omfat

tade endast ett urval av handelsföretag. 

Då industriregistret icke innehöll några 

adressuppgifter för de kommunvis ord-
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nade och branschkodade företagen, sak
nades möjligheter att vid kodningen av
göra vilket speciellt arbetsställe närings
grenskoden i registret avsåg. Dessa om
ständigheter har lett till en viss överre
presentation av tillverkningsindustrin, 
speciellt vad gäller transportmedels
industrin, livsmedelsindustrin m. m. 

Större industriföretags försäljnings
kontor, som upprättats på annan ort än 
den där tillverkningen sker, har förts 
till industri, om endast företagets egna 
varor sålts, i annat fall till handel. Sär
skilda försäljningsbolag och utländska 
industriers försäljningskontor har alltid 
förts till handel. 

Huvudprincipen för klassificeringen 
efter näringsgren avviker från de vid 
föregående folkräkning tillämpade prin
ciperna. Som framgått ovan har den 
huvudsakliga verksamheten vid arbets
stället varit utslagsgivande vid 1960 års 
folkräkning, medan sidoordnad verk
samhet av betydelse utskildes 1950 i 
den mån materialet så medgav. Detta 
betyder bl. a., att handelspersonal vid 
arbetsställe med både industri och han
del i regel fördes till handel 1950 men 
till industri 1960. Jämförbarheten mel
lan resultaten av näringsgrensfördel
ningen vid de båda senaste folkräk
ningarna kommenteras närmare folk
räkningsredogörelsens del XI. 

I det följande lämnas en redogörelse 
för förändringarna i näringsgrenssche
mat jämfört med 1950. En systematisk 
uppställning över jämförbarheten mel
lan näringskoderna 1960 och 1950 finns 
intagen som bilaga 17. 

Jordbruk, skogsbruk m. m. Då inga 
uppgifter om åkerareal inhämtats på 
folkräkningsblanketterna, har ingen dif

ferentiering av den i jordbruket syssel
satta befolkningen efter åkerarealens 
storlek gjorts i samband med närings
grensklassificeringen. I stället har areal
storleken för ägare och brukare redovi
sats med hjälp av uppgifterna från 
RLF:s jordbruksregister (se sid. 3 2 — 
35) . En ny detaljgrupp utgör veterinär
verksamhet, vilken tidigare redovisats 
under offentliga tjänster tillsammans 
med annan läkarverksamhet. Inom 
skogsbruk har den förutvarande gruppen 
skogsvård och skogsavverkning uppde
lats i tre detaljgrupper, nämligen skogs
vård, skogsavverkning samt jakt och 
jaktvård. Vid uppdelningen på saltsjö
fiske och insjöfiske har hänsyn tagits 
till den i fiskerinäringen sysselsatta per
sonens bostadsort. Sålunda har vid havs
kusten bosatta fiskare räknats till saltsjö
fiske. Se vidare fiskeregistret, bilaga 16. 

Tillverkningsindustri. Till denna hu
vudgrupp har förts endast industriell 
och hantverksmässig tillverkning, inkl. 
reparation, av olika slags produkter. 
Byggnads- och anläggningsverksamhet 
samt el-, gas- och vattenverk m. m. har 
vid 1960 års folkräkning utbrutits från 
industrin och bildar var sin huvud
grupp. 

Inom livsmedelsindustrin har detalj
gruppen konserv industri uppdelats efter 
den använda råvaran, så att köttkon
servfabriker har förts tillsammans med 
slakterier m. m. och fiskkonservfabriker 
med fiskberedningsanstalter, medan 
frukt- och grönsakskonservindustri har 
tillkommit som ny detaljgrupp. Glass
tillverkning har från choklad- och kon
fekttillverkning överförts till mejerier 
m. m. Margarinindustri redovisas under 
Testgruppen annan livsmedelsindustri. 
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Textilindustri och beklädnadsindustri 

utgör numera skilda undergrupper. I 

fråga om textilindustrin har förutvarande 

detaljgrupper linne-, hamp- och jutein

dustri, konstfiberfabriker samt snörma-

kerier, band- och garnfabriker samman

slagils under benämningen annan textil-

varuberedning. Däremot har hemslöjd 

utskilts som en särskild detaljgrupp. 

Undergruppen beklädnadsindustri om

fattar förutom klädsömnad o. d. även 

skotillverkning, skoreparation samt päls-, 

skinnkläd- och handsktillverkning.Dessa 

tre detaljgrupper har utbrutits från den 

förutvarande undergruppen läder-, hår-

och gummivaruindustri . Till bekläd

nadsindustrin har förts även läst- och 

träskotillverkning, som tidigare redovi

sats under träindustri. Beklädnadssöm

nad har uppdelats i två detaljgrupper, 

nämligen konfektionsindustri och an

nan klädsömnad. Färgerier, blekerier 

e t c , kemiska tvättanstalter samt annan 

tvätt och strykning har sammanförts till 

en detaljgrupp och redovisas under be

nämningen tvätt, strykning och färg-

ning under huvudgruppen tjänster. 

Från den förutvarande undergruppen 

träindustri m. m. har möbel- och inred

ningsindustri utbrutits som en särskild 

2-siffergrupp. Detaljgrupperna andra 

snickerier och annan träindustri mot

svaras numera av fyra detalj grupper: till

verkning av byggnadssnickerier, tunn-

binderier, annan träindustri samt annan 

möbel- och inredningsindustri. 

Till grafisk industri, förlagsverksam

het m. m. har räknats även tidningsut

givning, som tidigare redovisades under 

offentliga tjänster. Likaså redovisas all 

förlagsverksamhet under denna grupp 

med uppdelning på bok-, musik- och 

konstförlag. Av förlagspersonalen fördes 

1950 endast bokbinderi- och tryckeriper

sonalen till grafisk industri, medan den 

övriga personalen räknades till handel. 

Fotografiateljéer har överflyttats till hu

vudgruppen tjänster m. m. 

Läder-, hår- och gummivaruindustri 

utgör numera två skilda undergrupper, 

nämligen läder industri och gummiindu

stri. Borstbinderier samt annan hår- och 

tagelindustri bildar en detaljgrupp un

der diverse tillverkningsindustri. Tapet-

serarrörelse, som tidigare klassificerats 

tillsammans med sadelmakerier och res-

effektfabriker, har överförts till möbel-

och inredningsindustrin; sadelmakerier 

redovisas under Testgruppen annan lä

dervarutillverkning . 

Från den kemisk-tekniska industrin 

har kol- och mineraloljeindustri utbru

tits som en särskild undergrupp. Inom 

kemisk industri har en något annor

lunda gruppindelning tillämpats, vilket 

leder till att endast följande fem 3-sif-

fergrupper är jämförbara med 1950: 

sprängämnesfabriker, tillverkning av 

vegetabiliska och animaliska oljor, färg-

och fernissfabriker, läkemedelsfabriker 

samt tändsticksfabriker. Detaljgruppen 

plastfabriker omfattar endast framställ

ning av plaster, medan tillverkningen 

av plastföremål redovisas huvudsakligen 

under diverse tillverkningsindustri. 

Ljusfabriker har förts till annan kemisk 

industri. 

Inom jord- och stenindustrin har de 

förutvarande detaljgrupperna torvfram-

ställning samt stenbrott och stenföräd-

Iing uppdelats, så att trovbrytning och 

stenbrott förts till huvudgruppen gruv

drift och mineralbrytning, medan bränn

torv- och torvströtillverkning samt gat-
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stenshuggerier och stenförädling kvar
stått som 3-siffergrupper inom jord- och 
stenindustrin. Även detaljgruppen sand-
och lertag har överflyttats till huvud
gruppen gruvdrift etc. Kakeltillverk
ningen redovisas numera under detalj
gruppen tegelbruk, kakel- och annan 
byggnadslerindustri, medan den tidigare 
sammanförts med porslins- och lergods-
fabriker. 

Redovisningen av metallindustrin har 
gjorts betydligt mera detaljerad än tidi
gare. Vid 1960 års folkräkning har me
tallindustri, maskin- och elektroindustri 
samt transportmedelsindustri särredovi-
sats som skilda undergrupper. Dessutom 
har till gruppen diverse tillverkningsin
dustri förts guld-, silver- och nysilverin
dustri samt den förutvarande detalj
gruppen instrument- och urtillverkning, 
som uppdelats i fyra detaljgrupper, näm
ligen vetenskaplig och kirurgisk instru
menttillverkning, optisk instrument-
samt fotoartikelstillverkning, urtillverk
ning samt slutligen musikinstrumenttill
verkning. I vissa fall har detaljgrupper 
med benämningar likartade 1950 års 
fått delvis förändrat innehåll. De fyra 
vid föregående folkräkning särredovisa-
de detaljgrupperna järn- och stålverk, 
järn- och stålmanufaktur, tillverkning 
och reparation av maskiner och motorer, 
andra än elektriska, samt andra meka
niska verkstäder och gjuterier motsvarar 
sålunda tillsammans fem detaljgrupper 
1960, nämligen järn- och stålverk, tack
järns- och stålgjuterier, andra metall-
gjuterier, järn- och stålmanufaktur samt 
maskinindustri. Byggnadsplåtslageri har 
flyttats över till huvudgruppen bygg
nads- och anläggningsverksamhet. Från 
elektroindustrin har radio- och TV-in-

dustri utbrutits som separat detaljgrupp. 
Inom transportmedelsindustrin har, 
jämfört med 1950, en större differen
tiering skett genom att tillverkningen 
av olika typer av transportmedel 
utskilts. 

Byggnads- och anläggningsverksam
het, som numera utgör en särskild hu
vudgrupp, omfattar två undergrupper: 
dels husbyggnadsverksamhet, dels an
nan byggnads- och anläggningsverksam
het. Inom den likaledes nya huvudgrup
pen el-, gas- och vattenverk m. m. har 
värmeverk tillkommit som ny detalj-
grupp. 

Handel. Jämfört med 1950 har grupp
indelningen inom varuhandeln, speci
ellt vad beträffar partihandel, betydligt 
begränsats. Hela partihandeln har sam
manförts till två undergrupper — parti
handel med livsmedel, inkl. tobaksvaror, 
och partihandel med andra varor. Den 
nuvarande indelningen på 3-siffernivån 
sammanfaller i stort med undergrup
perna 1950, dock har partihandel med 
byggnadsmaterial, med bränsle och driv
medel samt med kemisk-tekniska artik
lar särredovisats; likaså har parti
handel med transportmedel utskilts från 
den tidigare redovisade undergruppen 
partihandel med maskiner, verktyg, 
transportmedel etc. Vissa sammanslag
ningar har gjorts även inom detaljhan
deln. Sålunda förekommer t. ex. ingen 
uppdelning efter varuslag inom livsme
delshandeln. För en mera detaljerad 
redovisning av differenserna mellan 
1960 och 1950 beträffande klassifice
ringen av handeln hänvisas till bilaga 
17. Anmärkas bör att handel med bilar 
redovisas under både parti- och detalj
handel, medan 1950 all bilhandel (inkl. 
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handel med begagnade bilar) uteslutan

de räknades som partihandel. Till detalj

handeln har förts även apotek, vilka 

tidigare redovisats under huvudgruppen 

offentliga tjänster. 

Undergruppen fastighetsförvaltning 

m. m. omfattar numera förutom fastig

hetsförvaltning endast fastighets- och 

hyresförmedling. Sotning, golvboning, 

fönsterputsning m. m. har klassificerats 

under huvudgruppen tjänster m . m., dit 

även undergrupperna uppdragsverksam

het samt hotell- och restaurangrörelse 

överförts. 

Samfärdsel. Denna huvudgrupp har 
vid 1960 års folkräkning indelats i tre 
undergrupper mot tidigare fem. All 
transportverksamhet — såväl landtrans
port som sjöfart och luftfart — har 
sammanförts till en undergrupp. Spår
vägs- och busstrafik särredovisades tidi
gare, men har numera sammanslagits 
till en detaljgrupp. Garagerörelse, vilken 
1950 räknades till andra samfärdseln 
tillhörande tjänster, har klassificerats 
under annan landtransport. 

Åtskillnad har gjorts mellan fjärr-
och närsjöfart, varvid med fjärrsjöfart 
avses sådan sjöfart som helt eller delvis 
regelbundet skett utanför en linje i At
lanten, som från Trondheimsfjorden går 
västerut till Shetlandsöarna, följer Ir
lands västkust och går vidare österut till 
Brest i Frankrike. Gränsdragningen vid 
näringsgrensklassificeringen har gjorts 
med hjälp av sjöfartsregistret (bilaga 
15) . som innehåller dels en förteckning 
över fartyg i svenska handelsflottan om 
minst 400 bruttoregisterton, dels en för
teckning över rederierna, i båda fallen 
med uppdelning på fjärr- eller närsjö
fart. 

Inom undergruppen verksamhet i an

knytning till transport har som ny de

taljgrupp tillkommit lager- och maga

sinsrörelse, omfattande driften av maga

sin, kylhus, möbellager o. d., om sådan 

rörelse drivits oberoende av annan verk

samhet. 

Tjänster m. m. Denna huvudgrupp 

motsvaras vid föregående folkräkning 

av huvudgrupperna offentliga tjänster 

m. m. och husligt arbete. Dessutom har, 

som tidigare nämnts, två undergrupper 

överflyttats från handel, nämligen upp

dragsverksamhet samt hotell- och restau

rangrörelse. 

Försvarsväsen, som tidigare utgjort 

en egen undergrupp med uppdelning på 

olika försvarsgrenar, ingår som en de

taljgrupp inom undergruppen förvalt

ning, ej annorstädes redovisad. Fång

vården redovisas tillsammans med rätts

väsen, medan den tidigare räknats till 

socialvården. Restgruppen annan för

valtning har uppdelats på annan statlig 

och annan kommunal förvaltning. 

Från den förutvarande undergruppen 

hälso- och sjukvård har apoteksväsen 

överförts till detaljhandel samt badin

rättningar, frisérsalonger etc. till den 

nybildade undergruppen hygien och di

verse personliga tjänster. Veterinärverk

samhet redovisas under huvudgruppen 

jordbruk, skogsbruk m. m. 

Annan offentlig verksamhet omfattar 

de förutvarande undergrupperna social

vård (utan specif icering på barna- och 

ungdomsvård, åldringsvård o. d . ) , reli

gionsvård, organisationer för intressege

menskap samt viss vetenskaplig verk

samhet, inkl. bibliotek och museer. Vad 

beträffar organisationerna, ingår fack-

och näringsorganisationer i en separat 
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detaljgrupp, medan politiska och andra 
organisationer har förts till restgruppen 
annan hithörande verksamhet. 

Inom undergruppen uppdragsverk
samhet redovisas skriv-, duplicerings-
och kopieringsbyråer samt annons-, 
reklam- och marknadsundersökningsby
råer numera som två skilda detaljgrup
per. Begravningsbyråer har utbrutit s 
från restgruppen annan uppdragsverk
samhet och redovisas under hygien och 
diverse personliga tjänster. 

Nya detaljgrupper inom litterär, 
konstnärlig och rekreationsverksamhet 
utgör grammofoninspelning samt radio-
och TV-utsändning. 1950 räknades per
sonalen vid dåvarande Radiotjänst till 
restgruppen annan konstnärlig verk
samhet. Musikkomposition har samman
förts med bildande konst. Den förutva
rande detaljgruppen nöjesföretag ingår 
numera i restgruppen annan litterär, 
konstnärlig och rekreationsverksamhet. 

I fråga om klassificeringen av perso
ner anställda i privata hushåll har den 
relativt långtgående uppdelningen av 
husligt arbete enligt arbetsgivarens nä
ringsgren, som förekom vid föregående 
folkräkning, slopats. Åtskillnad har 
gjorts endast mellan arbete i jordbru-
karhushåll och andra hushåll. 

Beträffande gränsdragningen mellan 
hotell- och restaurangverksamhet bör 
påpekas, att restauranger, lunchserve
ringar o. d., som drivits i samband med 
hotellrörelse, till skillnad från 1950 förts 
till detaljgruppen hotell. 

Klassificering efter näringsgren har 
verkställts endast beträffande den för
värvsarbetande befolkningen och dennas 
familjemedlemmar (ej förvärvsarbetan
de hustrur och minderåriga barn ) . 

Växling av näringsgren 1951—60 
Bearbetningen har omfattat en jämfö
relse mellan sysselsättnings- och närings
grensförhållandena för personer ingåen
de i både 1950 och 1960 års folkräk
ningsmaterial. 

Anställningens art 
Fördelning av de anställda efter anställ
ningens art har omfattat en uppdelning 
i statlig, kommunal och övrig tjänst. 
Halvofficiella företag och institutioner, 
dvs. av stat eller kommun helt eller del
vis ägda bolag samt föreningar, samfund 
och stiftelser med officiell anknytning, 
har inräknats bland övrig tjänst, dit 
även tjänst hos utländsk stat, t. ex. hos 
främmande lands beskickning, hänförts. 

Det till ledning för kodningen upp
rättade samhällsregistret (bilaga 14) 
innehåller uppgift om anställningens 
art för ett stort antal organ (verk, insti
tutioner, samfund, anstalter m. m.) , som 
är statliga eller kommunala eller kan 
bli föremål för tvekan vid kodningen. 

Huvudsysselsättning under året 
Förutom uppgifter om yrke och syssel
sättning under veckan 2—8 oktober 
1960 skulle för vuxna personer (15 år 
och äldre) anges på folk- och bostads
räkningsblanketten, om sysselsättnings
förhållandena varit desamma under 
större delen av de tolv månaderna när
mast före folkräkningen. Därest så ej 
varit fallet, skulle uppgifter om yrke 
och sysselsättning under större delen av 
året lämnas. 

Uppgifterna om huvudsysselsättning 
under året har inhämtats för att klar
göra, huruvida någon mera väsentlig 
skillnad fanns i sysselsättningen under 
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den s. k. folkräkningsveckan gentemot 

förhållandena under den senaste tolv-

månadersperioden och i så fall inom 

vilka yrkesgrupper en sådan skillnad 

förelåg. 

Arbetsplatsens belägenhet 

De på folk- och bostadsräkningsblan

ketten inhämtade uppgifterna om ar

betsplatsens belägenhet avser främst att 

belysa sambandet mellan arbetsplats och 

bostadsort och kartlägga pendlingen mel

lan dessa orter. 

I avseende på arbetsplatsens belägen

het har gruppering skett enligt följande: 

1. Hemorten (på landsbygden = hem
församlingen, i städerna = hemstaden ) . 

2. Annan landsförsamling i hemkom
munen. 

3 . Landsförsamling i annan kommun 
i riket. 

4. Stad (resp. annan stad än hemsta
den) i riket. 

5. Utlandet. 

6. Havet ( i fjärrsjöfart). 

7. Växlande. 
8. Ej lokaliserbar (ej identifierbar) 

eller okänd ort. 

Arbetsplatsen har räknats som väx
lande endast för person, som på grund 
av sitt yrke måste vistas på varierande 
orter och ej regelmässigt infinner sig 
dagligen på en och samma arbetsplats, 
t. ex. en handelsresande. För person, 
som i regel dagligen inställt sig till 
tjänstgöring vid viss arbetsplats, men 
sedan ej alls eller endast i begränsad 
utsträckning utfört sitt arbete där, t. ex. 
lokförare, skorstensfejare, har däremot 
arbetsplatsen ansetts vara den plats där 
inställelsen skett. Växlande arbetsplats 

inom hemförsamlingen resp. inom hem

staden, t. ex. för gatuarbetare, har ko

dats som arbete i hemorten. 

Som pendlare har räknats alla för
värvsarbetande, vilkas arbetsplats under 
folkräkningsveckan 2—8 oktober 1960 
lokaliserats till annan kommun eller 
landsförsamling i riket än bostadsorten 
(enligt mantalsskrivningen den 1 no
vember 1960) . Bland pendlarna ingår 
därför icke endast personer, som dag
ligen färdas mellan bostad och arbets
plats, utan även veckopendlare och 
andra personer med arbete på längre av
stånd från bostadsorten. I antalet redo
visade pendlare ingår ett okänt antal 
personer, som icke pendlar i egentlig 
bemärkelse, om man därmed menar re
gelbunden förflyttning mellan bostad 
och arbetsplats. Som exempel på sådana 
kategorier kan nämnas personer som 
bytt arbetsplats men som fortfarande 
tillsammans med den kvarboende famil
jen är mantalsskrivna på den tidigare 
bosättningsorten. Ett annat exempel är 
studerande, som haft tillfälligt arbete på 
studieorten under folkräkningsveckan 
men som är mantalsskrivna i föräldra
hemmet. Personer med vissa rörliga yr
ken, såsom anläggningsarbetare av olika 
slag, kan under folkräkningsveckan ha 
haft sin arbetsplats förlagd på långt av
stånd från bostadsorten. Slutligen ingår 
bland pendlarna personer, som flyttat 
mellan folkräkningsveckan och den 1 
november, såvida icke arbetsplatsen re
dan före flyttningen var förlagd till den 
nya bostadsorten. Som bostadsort redo
visas för dessa nämligen den nya man
talsskrivningsorten, medan arbetsplatsen 
bestämts av förhållandena före flytt
ningen, dvs. under veckan 2—8 oktober. 
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Uppgifterna om pendlingen har legat 
till grund för beräkning av den s. k. 
dagbefolkningen. Med dagbefolkning 
inom en regional enhet avses samtliga 
personer med förvärvsarbete därstädes, 
oavsett var bostadsorten är belägen. Dag
befolkningen är med andra ord liktydig 
med den förvärvsarbetande bosatta be
folkningen, den s. k. nattbefolkningen, 
minskad med antal utpendlare och 
ökad med antal inpendlare. Pendlarna 
har därvid tagits i den bemärkelse som 
ovan angivits. 

Bearbetningen av dagbefolkning och 
pendling har endast omfattat den för
värvsarbetande befolkningen. Bland den 
ej förvärvsarbetande befolkningen före
kommande pendelresor, t. ex. skolpend-
ling, ingår sålunda ej i redovisningen. 

På jordbruksfastighet bosatt befolkning 

Avgränsningen av de på jordbruksfas
tighet bosatta har skett med stöd av 
uppgift om fastighetstyp, som vid folk-
och bostadsräkningen lämnats av fas
tighetsägarna. Såsom jordbruksfastighet 
har räknats varje fastighet, vilken vid 
senaste fastighetstaxering taxerats som 
jordbruksfastighet. 

Brukare av jordbruksfastighet m. fl. 
Vid de närmast föregående folkräkning
arna införskaffades uppgifter om åker
areal direkt från allmänheten. År 1960 
har i stället maskinell samköming skett 
med Riksförbundet Landsbygdens Folks 
(RLF:s) jordbruksregister. Detta regis
ter som upprättats med ledning av fas
tighetstaxeringslängderna omfattar lan
dets totala areal åker, bete och ängsmark 
samt sådan skogsmark som ägs av en
skilda, lantbruksbolag m. fl., allt under 

förutsättning att fastigheterna taxerats 
som jordbruksfastigheter. 

Brukare enligt RLF:s register är bru
kare av fastighet taxerad som jordbruk, 
oavsett om han har annan näring än sitt 
jordbruk som huvudverksamhet. 

Hushållsmedlem till brukare enligt 
RLF:s register är varje medlem i hus
håll, där brukare enligt RLF-registret 
ingår. 

Utbildning 

Utbildning ingår som variabel dels i to
talräkningen, dels i intervjuundersök
ningen. I den senare medtogs all skol
mässig yrkesutbildning av viss omfatt
ning, medan i totalräkningen begräns
ning skett till huvudsakligen högre ut
bildning, nämligen följande avlagda 
examina: studentexamen inkl. fullstän
dig eller begränsad studentexamen vid 
försvarets läroverk, folkskollärarexamen, 
examen vid handelsgymnasium (inkl. 
ettårig fackkurs för studenter), examen 
vid tekniskt gymnasium eller teknisk 
fackskola, ingenjörsutbildning vid tek
niskt institut eller teknisk skola samt 
examen vid universitet, högskola, gym
nastiska centralinstitutets gymnastiklä
rarlinje, socialinstitut och Alnarps högre 
mejerikurs. Utländsk utbildning har 
klassificerats som motsvarande svensk. 

Endast slutförd utbildning har med-
tagits, dvs. utbildning som resulterat i 
en examen eller ett avgångsbetyg o. d. 

Koden för utbildning är 3-si f frig 
(bilaga 18) . varvid första och andra 
siffran tillsammans anger utbildningens 
inriktning och utbildnings väg (linje, 
fackavdelning eller ämneskombination) 
samt den tredje siffran utbildnings
nivå. 
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Nivåklassificeringen bygger i princip 

på utbildningstidens längd, räknat från 

den allmänbildande skolans början fram 

till slutlig examen. Vid klassificeringen 

har hänsyn tagits till de aktuella utbild

ningsvägarnas konstruktion och de for

mella kraven på förutbildning. Nivå

grupperingen har skett medelst en viss 

poängberäkning, och förekommande ut

bildningsvägar har inplacerats i sex ut

bildningsnivåer. Till den högsta nivån 

har endast hänförts akademiska exami

na, för vilka avhandling erfordras. För 

de i totalräkningen medtagna examina 

förekommer endast utbildningsnivåerna 

3—6. 

Personer med flera examina har redo

visats endast under den högsta avlagda 

examen. Om två likvärdiga examina 

uppgivits, har den examen medtagits 

som närmast haft anknytning till perso

nens årsyrke. Då studentexamen angi

vits jämte annan av de ovannämnda 

examina, har vederbörande redovisats 

under denna andra examen. 

Vissa dubbelexamina har dock utskilts 

vid utbildningsklassificeringen, men i 

tabeller med begränsad 2-siffernivå har 

dessa sammanslagits med uppgifterna 

för endera av berörda examina. Sålunda 

har personer med civilingenjörsexamen 

jämte civilekonomexamen redovisats un

der teknisk högskola, personer med ci

vilekonomexamen jämte annan examen 

under handelshögskola samt personer 

med jur . kand.-examen jämte annan 

examen under juridisk fakultet. Utbild

ning i samhällsvetenskapliga ämnen har 

utbrutits ur de filosofiska fakulteterna 

och redovisats separat. 

Betydande svårigheter har förelegat 
vid klassificeringen av utländska exami

na. Vissa svårigheter har förekommit 

även i samband med klassificeringen av 

ingenjörsutbildning vid tekniska insti

tut och tekniska skolor, då denna ut

bildning lätt kan förväxlas med tekni

kerutbildningen vid dessa skolor. 

Personbilsinnehav 

På folk- och bostadsräkningsblanketten 
inhämtades uppgifter om vilka personer 
som den 2 oktober 1960 hade personbil 
registrerad i sitt namn samt bilens re
gistreringsnummer. Uppgifterna skulle 
omfatta samtliga personbilar med un
dantag av firmaregistrerade bilar och 
bilar i yrkesmässig trafik. Även tillfäl
ligt avregistrerade bilar skulle medtagas. 

Inkomst 

Inkomstuppgifterna avser den samman

räknade nettoinkomsten under år 1960 

(1961 års taxering), dvs. summan av 

inkomsttagarnas enligt förordningen om 

statlig inkomstskatt uppskattade inkoms

ter av skilda förvärvskällor, sedan av

drag gjorts för eventuellt underskott å 

förvärvskälla. Inkomster under 1 200 kr 

ingår ej annat än för person, som sam

taxerats. I den sammanräknade netto

inkomsten ingår ej inkomster, som ej är 

skattepliktiga, t. ex. sjukkasseersättning, 

arbetslöshetsunderstöd, allmänna barn

bidrag och olika slags socialunderstöd, 

ävensom sådana inkomster som beskat

tas i annan ordning, såsom lotterivinster 

o .d . 

Inrikes omflyttning 1951—60 

Bearbetningen har omfattat en jämfö

relse mellan bosättningskommunerna 

vid 1950 och 1960 års folkräkningar. 
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Endast sådana flyttningar har medtagits, 
som berör personer mantalsskrivna i 
Sverige såväl 1950 som I960 och bosatta 
i olika kommuner vid de båda folkräk
ningstidpunkterna. 

8.4 Övriga uppgifter 

Tätortsgrad 

Kommuner och församlingar har åsatts 
beteckningar för utmärkande av tätorts
grad. Följande bokstavsbeteckningar har 
använts: 

A = utan tätortsbefolkning 
B = 0 ,1— 9,9 % tätortsbefolkning 

C = 1 0 , 0 — 2 9 , 9 % » 
D = 30,0—49,9 % » 

E = 5 0 , 0 — 6 9 , 9 % » 
F = 7 0 , 0 — 8 9 , 9 % » 
G = 9 0 , 0 — 9 9 , 9 % » 
H = enbart tätortsbefolkning 

Näringskaraktär 

Kommuner, församlingar och tätorter 
har åsatts beteckningar för utmärkande 
av näringskaraktär. För kommuner och 
församlingar har använts en tvåsiffer-
kombination, för tätorter en tresiffer-
kombination med följande innebörd: 
första siffran = andel i tiotals procent av 

den förvärvsarbetande befolkningen, 
som är sysselsatt inom jordbruk, 
skogsbruk m. m. 

andra siffran = andel i tiotals procent av 
den förvärvsarbetande befolkningen, 
som är sysselsatt inom gruvdrift, till
verkningsindustri, byggnads- och an
läggningsverksamhet samt vid el-, 
gas- och vattenverk ( 1-siffergrupper
na 1—5) 

tredje siffran = andel i tiotals procent av 
den förvärvsarbetande befolkningen, 
som är sysselsatt inom handel. 

Städers huvudorter och förorter 
Såsom stads huvudort har räknats den 
helt eller delvis inom stadens admini
strativa område belägna tätort, i vilken 
stadens centrala bebyggelse ingår. Om 
minst 1/3 av tätortens förvärvsarbetan
de befolkning har sin arbetsplats i an
nan stad, har dock tätorten räknats som 
förort till denna. Såsom förort har räk
nats varje inom eller utanför stadens 
administrativa område belägen tätort, 
vars förvärvsarbetande befolkning till 
minst 1/3 har sin arbetsplats i staden. 
Städerna Nacka, Sundbyberg, Solna, 
Djursholm och Lidingö ingår helt eller 
delvis i Stockholms huvudort med för
orter. Huskvarna ingår på samma sätt i 
Jönköpings huvudort samt Mölndal i 
Göteborgs huvudort. 

9. Råtabeller vid 1960 års folk- och 
bostadsräkning 

Råtabellerna från 1960 års folk- och bo
stadsräkning har inordnats i ett gemen
samt system. Tabellerna betecknas med 
dels en bokstav, som anger ämnesområ
det, dels ett tvåsiffrigt tabellnummer, 
varav framgår den lägsta regionala nivå 
tabellen framställts för. 

Litterabeteckningarna har följande 
betydelse: 

A. Demografiska variabler 
B. Lägenheter 
C. Hushåll 

CB. Bostadshushåll (bostadsräk
ningen) 

CF. Samtliga privata hushåll (folk
räkningen) 
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D. Nattbefolkning 
E. Årsyrke 
F. Dagbefolkning och pendling 
G. På jordbruksfastighet bosatt be

folkning samt brukare enligt 
RLF:s jordbruksregister 

H. Utbildning 
J. Utrikes födda personer och ut

ländska medborgare 

Tabellnumret anger vilken minsta re
gionala enhet tabellen framställts för en
ligt följande. 
10—19 Församling 
20—29 Kommun 
30—39 Län, jordbruksområde, 

A-region, TS-område 
40—49 Riket 
90 Distrikt (i regel valdistrikt) 

I tabellerna i 10-serien har i regel 
uppdelning skett på glesbygd och tätor
ter. I 20-serien har tabellerna i all
mänhet upprättats för hela kommunen, 
dock har i vissa tabeller tätbebyggelse 
och glesbebyggelse särredovisats. I vissa 
tabeller i 3 0-serien har redovisning även 
lämnats för städer med minst 50 000 
invånare. 

I bostadsräkningen har två serier av 
råtabeller framställts, ett allmänt pro
gram och ett tilläggsprogram. Det all
männa programmet har omfattat 9 ta

beller och framställts för samtliga kom
muner, tätorter och glesbygdsdelar av 
respektive kommuner. Tilläggsprogram
met har utgjorts av 10 tabeller och ut
arbetats för kommuner och tätorter med 
minst 8 000 invånare samt för ett antal 
kommuner som gränsar intill dylika 
kommuner och tätorter; för inalles 277 
kommuner har tilläggstabeller fram
ställts. 

Utanför denna indelning faller rå-
tabellerna för specialbearbetningarna: 
Urvalsundersökningarna 

Förtursbearbetning av ett urval av 
befolkningen ( klusterurvalet ) 

SB. Bostadsräkningen 
SF. Folkräkningen 

Urvalet av den 15 födda ( »befolk
ningsregistret») 

FA. Familjestatistik 
FL. Inrikes omflyttning 

1951—1960 
I. Inkomststatistik 

NV. Växling av näringsgren 
1951—1960 

BI. Bostadshushåll och inkomst 

Intervjuundersökningarna 
Int. B. Bostadsräkningen 
Int. F. Folkräkningen 

I förteckningen har ej upptagits ta
bellerna tillhörande intervjuundersök
ningarnas kontrolldel. 
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Förteckning över råtabeller vid folk-
och bostadsräkningen 1960 

Totalräkningen 

A Demogra/isfca variabier 

A 10 Folkmängden efter ålder (födelseår) 
i ettårsklasser, kön och civilstånd. 

A l l Folkmängden efter ålder (födelseår) 
i femårsklasser, kön och civilstånd. 

A 12 Brukare enligt RLF:s jordbruksre
gister efter kön och ålder m. m. 
samt efter åker- och skogsarealens 
storlek. 

A 20 Utländska medborgare och statslösa 
efter ålder (födelseår) i ettårsklas
ser samt efter kön. 

A 30 Folkmängden efter ålder ( åldersår ) 
i ettårsklasser, kön och civilstånd. 

A 31 Gifta kvinnor efter vigselar och 
ålder (födelseår). 

A 32 Folkmängden inom olika försam
lingstyper (efter tätortsbefolkning
ens relativa storlek) efter ålder 
(födelseår) och kön. 

A 33 Inrikes och utrikes födda perso
ner (totala folkmängden) efter 
födelseland, medborgarskap och 
kön. 

A 34 Utlänningar efter medborgarskap, 
kön och civilstånd. 

k 35 Familjemedlemmar (barn under 16 
år samt gifta samboende kvinnor) 
till brukare enligt RLF:s jordbruks
register efter åker- och skogsarea
lens storlek samt efter hustruns 
ålder. 

A 40 Utländska medborgare och statslösa 
efter medborgarskap, kön. ålder 
(födelseår) och civilstånd. 

A 41 Utrikes födda personer efter födel
seland, kön, ålder (födelseår) och 
civilstånd. 

A 90 Folkmängden i kommuner, försam
lingar och kyrkobokföringsdistrikt 
samt valdistrikt m. m. efter kön 
och ålder (födelseår). 

B. Lägenheter 

1. Allmänna programmet 

B 10 Lägenheter efter fastighetstyp, bygg
nadsperiod, ägarekategori, utrust
ning och lägenhetsstorlek samt efter 
hustyp. 

B i l Lägenheter (och hushåll) efter hus
typ och lägenhetsstorlek samt efter 
kvalitetsgrupp. 

B 20 Lägenheter efter utnyttjande. 

B 21 Lägenheter i tlerî amil jshus och 
icke-bostadshus efter husstorlek och 
antal våningsplan. 

B 22 Lägenheter efter utrustning samt 
efter lägenhetsstorlek. 

B 30a Lägenheter efter arbetsmarknadssty
relsens A-regioner samt efter hus
typ och byggnadsperiod. 

B 30b Lägenheter efter arbetsmarknadssty
relsens A-regioner samt efter ägare 
och storlek. 

B 30c Lägenheter efter arbetsmarknadssty
relsens A-regioner samt efter kvali
tetsgrupp. 

C. Hushåll 

CB. Bostadshushåll (bostadsräkningen) 
1. Allmänna programmet 

CB 10 Hushåll efter antal boende, antal 
barn under 16 år och lägenhetens 
upplåtelseform samt efter lägenhets
storlek. 

CB 20 HushåU efter antal boende, antal 
barn under 16 år och lägenhetens 
upplåtelseform samt efter hustyp. 

CB21 Hushåll efter förekomst av vatten
ledning i lägenheten samt anlägg
ning för och kontroll av dricks
vatten. 

CB 22 Hushåll med bostadsföreståndare 65 
år och däröver efter lägenhetens 
hustyp och upplåtelseform samt ef
ter antal boende, bostadsförestånda
rens civilstånd och lägenhetens kva
litetsgrupp. 

CB 30 Hushåll efter arbetsmarknadsstyrel
sens A-regioner, hustyp och lägen
hetsstorlek samt efter antal boende. 
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2. Tilläggsprogrammet 

CB 23 Hushåll efter antal barn under 16 
år, lägenhetens storlek och bostads-
föreståndarens civilstånd samt efter 
lagenhetens byggnadsperiod och 
kvalitetsgrupp. 

CB 24 Hushåll efter antal boende och an
tal barn under 16 år samt efter 
lägenhetsstorlek. 

CB 25 Hushåll efter lägenhetens upplåtel
seform samt efter kvalitetsgrupp. 

CB 26 Hushåll efter lägenhetens byggnads
period. 

CB 27a Hushåll efter bostadsföreståndarens 
kön, civilstånd och ålder samt efter 
lägenhetens hustyp och lägenhets
storlek. 

CB 27b Hushåll efter bostadsföreståndarens 
kön, civilstånd och ålder samt efter 
lägenhetens kvalitetsgrupp. 

CB 28a Hushåll efter hushållstyp samt efter 
lägenhetens hustyp och lägenhets
storlek. 

CB 28b Hushåll efter hushållstyp samt efter 
lägenhetens kvalitetsgrupp. 

CF. Samtliga privata hushåll (folkräkningen) 

CF 10 Privata hushåll efter föreståndarens 
ålder, antal hushållsmedlemmar, 
förvärvsarbetande och barn under 
16 år samt efter föreståndarens kön 
och civilstånd m. m. 

CF 11 Privata hushåll på landsbygden efter 
antal hushållsmedlemmar och antal 
förvärvsarbetande samt efter antal 
utpendlare över församlingsgräns 
m. m. (endast för församlingar med 
minst 100 utpendlare). 

CF 20 Folkmängd efter kön, civilstånd och 
ålder samt efter hushållsställning 
m. m. 

C F 2 1 Privata hushåll efter föreståndarens 
ålder och näringsgren ( 1-siffernivå) 
jämte antal hushållsmedlemmar av 
olika slag samt efter föreståndarens 
kön och civilstånd m. m. 

CF 22 Privata hushåll efter föreståndarens 
kön, civilstånd och ålder samt efter 
antal hushållsmedlemmar och barn 
under 16 år m. m. 

CF 23 Privata hushåll med gift samboende 
föreståndare efter äktenskapets var
aktighet, mannens näringsgren ( 1-
siffernivå) och antal hushållsmed
lemmar av olika slag samt efter 
hustruns ålder och näringsgren 
( 1-siffernivå) m. m. 

CF 24 Privata hushåll efter antal hushålls
medlemmar och antal förvärvsarbe
tande samt efter antal utpendlare 
över kommungräns m. m. 

CF 30 Hushållsmedlemmar (exkl . brukare) 
till brukare enligt HLF.s jordbruks
register efter ålder jämte åker- och 
skogsarealens storlek samt efter 
kön, civilstånd och yrke ( 1-siffer
nivå) under året 2 / 1 0 1939—1/10 
1960. 

CF 40 Privata hushåll efter föreståndarens 
kön, civilstånd och antal barn un
der 16 år samt efter antal vuxna 
och antal förvärvsarbetande m. m. 

CF 41 Privata hushåll efter föreståndarens 
ålder och antal hushållsmedlemmar 
av olika slag samt efter hushållstyp. 

CF 42 Privata hushåll efter föreståndarens 
ålder, näringsgren ( 2-sif fernivå ) 
och yrkesställning m. m. samt efter 
antal hushållsmedlemmar och barn 
under 16 år. 

CF 43 Privata hushåll efter föreståndarens 
yrke (2-siffernivå) m. m. samt efter 
antal hushållsmedlemmar och barn 
under 16 år. 

CF 44 Privata hushåll med gift samboende 
föreståndare efter hustruns yrke 
(begränsad 3-siffernivå ) m. m. och 
makarnas antal barn under 16 år 
samt efter det yngsta barnets ålder. 

CF 45 Privata hushåll, i vilka någon med
lem har studentexamen o. d., efter 
antal hushållsmedlemmar av olika 
slag jämte föreståndarens ålder och 
näringsgren (1-siffernivå) samt efter 
förekomst av sådan utbildning och 
av förvärvsarbete. 

CF 46 Privata hushåll, i vilken någon 
medlem har akademisk examen o.d., 
efter antal hushållsmedlemmar av 
olika slag jämte föreståndarens ål
der och näringsgren (1-siffernivå) 
samt efter förekomst av sådan ut
bildning och av förvärvsarbete. 
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CF 47 Privata hushåll etter föreståndarens 
kön, civilstånd och socio-ekonomiska 
grupp samt efter antal hushalls-
medlemmar och barn under 16 år. 

D. Nattbefolkning 

D 10 Förvärvsarbetande befolkning efter 
näringsgren (begränsad 2-sif ferni-
vå) samt efter kön och ålder. 

D i l Förvärvsarbetande befolkning efter 
yrke ( 2-siffemivå ) samt efter kön 
och civilstånd. 

D 20 Förvärvsarbetande och ej förvärvs
arbetande befolkning efter kön och 
ålder samt efter civilstånd m. ni. 

D 21 Förvärvsarbetande befolkning efter 
näringsgren ( 3-siffernivå ) och yr
kesställning m. m. 

D 22 Ej förvärvsarbetande familjemed
lemmar till förvärvsarbetande (barn 
under 16 år samt gifta samboende 
kvinnor) efter huvudmannens nä
ringsgren (2-siffernivå) och yrkes
ställning. 

D 23 Förvärvsarbetande befolkning efter 
yrke (3-siffernivå) och kön samt 
efter ålder och yrkesställning. 

D 24 Bilägare efter kön och ålder samt 
efter näringsgren (begränsad 2-sif-
fernivå) och yrkesställning. 

D 30 Förvärvsarbetande och ej förvärvs
arbetande befolkning efter kön och 
ålder samt efter civilstånd m. m. 

D 31 Förvärvsarbetande befolkning efter 
näringsgren (3-siffernivå) samt ef
ter kön, yrkesställning och anställ
ningens art. 

D 32 Samboende äkta makar efter såväl 
mannens som hustruns näringsgren 
( begränsad 2-sif fernivå ) eller syssel
sättning. 

D 33 Förvärvsarbetande befolkning efter 
yrke (3-siffernivå), kön och civil
stånd samt efter ålder och yrkes
ställning. 

D 34 Samboende äkta makar efter såväl 
mannens som hustruns yrke (be
gränsad 2-sif fernivå) eller syssel
sättning. 

D 35 Folkmängd inom olika församlings-
typer efter kön och ålder. 

D 36 Tätortsfolkmängden inom olika tät
ortstyper efter kön och ålder. 

D 37 Bilägare efter kön och ålder samt 
efter yrke (3-siffernivå) eller sys
selsättning. 

O 38 Hela befolkningen efter socio-ekono-
misk grupp samt efter kön och 
ålder. 

D 39 Förvärvsarbetande och deras famil
jemedlemmar efter socio-ekonomisk 
grupp samt kön och civilstånd. 

D 40 Förvärvsarbetande befolkning efter 
näringsgren (3-siffernivå) och ålder 
samt efter kön, civilstånd och yr
kesställning. 

D 41 Medhjälpande efter näringsgren (3-
sif fernivå) och ålder samt efter 
kön, civilstånd och yrkesställning. 

D 42 Förvärvsarbetande efter näringsgren 
(3-siffernivå) och yrke (3-siffer
nivå) samt efter kön. 

E. Arsyrke 

E 20 Förvärvsarbetande befolkning under 
året 2/10 1959—1/10 1960 efter 
yrke (3-siffernivå) samt efter kön 
och ålder. 

E 30 Förvärvsarbetande befolkning efter 
yrke (3-siffernivå) dels under vec
kan 2—8 oktober 1960, dels under 
året 2/10 1959—1/10 1960, 

E 31 Förvärvsarbetande och ej förvärvs
arbetande befolkning dels under 
veckan 2—8 oktober 1960, dels un
der året 2/10 1959—1/10 1960 
efter ålder. 

E 32 Förvärvsarbetande befolkning under 
veckan 2—8 oktober 1960 efter nä
ringsgren ( begränsad 2-sif fernivå ) 
samt efter sysselsättning under året 
2/10 1959—1/10 1960. 

E 33 Personer med annat yrke eller an
nan sysselsättning under året 2/10 
1959—1/10 1960 än under veckan 
2—8 oktober 1960 fördelade efter 
yrke ( 2-sif fernivå ) eller sysselsätt
ning samt efter ålder. 
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E 40 Förvärvsarbetande och ej förvärvs
arbetande befolkning efter yrke (2-
siffernivå) resp. sysselsättning dels 
under veckan 2—8 oktober 1960, 
dels under året 2 / 1 0 1959—1/10 
1960. 

F. Dagbefotkning och pendling 

F 10 Förvärvsarbetande befolkning efter 
näringsgren ( 1-siffernivå ) och ci
vilstånd samt efter kön och arbets
platsens belägenhet. 

F i l Förvärvsarbetande dagbefolkning 
efter näringsgren (begränsad 2-sif-
fernivå ) samt efter kön och ålder. 

F 12 Förvärvsarbetande utpendlare och 
inpendlare efter arbetsplats resp. 
hemort samt efter kön. 

F 20 Förvärvsarbetande dagbefolkning 
efter näringsgren (3-siffernivå) 
samt efter kön och yrkesställning 
m. m. ( för samtliga städer och för 
landskommuner med minst 8 000 
inv . ) . 

F 21 Förvärvsarbetande dagbefolkning 
efter yrke ( 2-siffernivå ) samt efter 
kön och civilstånd. 

F 22 Förvärvsarbetande utpendlare över 
kommungräns efter näringsgren 
(begränsad 2-siffernivå) samt efter 
kön och ålder (endast för kommu
ner med minst 100 utpendlare). 

F 23 Förvärvsarbetande inpendlare över 
kommungräns efter näringsgren 
(begränsad 2-siffernivå) samt efter 
kön och ålder (endast för kom
muner med minst 100 inpendlare). 

F 24 Förvärvsarbetande utpendlare över 
kommungräns efter yrke (2-siffer
nivå) samt efter kön och ålder 
(endast för kommuner med minst 
100 utpendlare). 

F 25 Förvärvsarbetande inpendlare över 
kommungräns efter yrke (2-siffer
nivå ) samt efter kön och ålder 
( endast för kommuner med minst 
100 inpendlare). 

F 30 Förvärvsarbetande utpendlare över 
församlingsgräns på landsbygden 
efter näringsgren (begränsad 2-sif
fernivå) samt efter kön och ålder. 

G. På jordbruksfastighet bosatt befolkning och 
jordbrukare enligt RLF:s jordbruksregister 

G 20 På jordbruksfastighet bosatt för
värvsarbetande befolkning efter nä
ringsgren (2-siffernivå) och kön 
samt efter ålder och yrkesställning 
jämte ej förvärvsarbetande befolk
ning. 

G 30 På jordbruksfastighet bosatt för
värvsarbetande och ej förvärvsarbe
tande befolkning efter kön och ål
der samt efter civilstånd. 

G 31 På jordbruksfastighet bosatt för
värvsarbetande befolkning efter 
yrke samt ej förvärvsarbetande be
folkning dels under veckan 2—8 
oktober 1960, dels under året 2 / 1 0 
1 9 5 9 — 1 / 1 0 1960. 

G 32 Brukare enligt RLF:s jordbruksre
gister efter åker- och skogsarealens 
storlek samt efter ålder och nä
ringsgren (1-siffernivå) m. m. 

G 33 Brukare enligt RLF:s jordbruksre
gister efter åker- och skogsarealens 
storlek samt efter ålder och yrke 
(1-siffernivå) m. m. under året 
2 / 1 0 1 9 5 9 — 1 / 1 0 1960. 

G 34 Brukare enligt RLF:s jordbruksre
gister efter brukarens ålder, areal
ens storlek samt efter byggnads
period ( t . o. m. 1930) . 

G 35 Brukare enligt RLF:s jordbruksre
gister efter brukarens ålder, areal
ens storlek samt efter lägenhetens 
kvalitetsgrupp. 

H. Utbildning 

H 30 Personer med vissa examina efter 
utbildning (3-siffernivå) samt efter 
sysselsättning och kön. 

H 31 Personer med vissa examina efter 
utbildning (2-siffernivå) samt efter 
kön och ålder. 

H 32 Förvärvsarbetande personer med 
vissa examina efter utbildning (2-
siffcrnivå ) samt efter kön och nä
ringsgren (1-siffernivå). 

H 40 Personer med vissa examina efter 
kön, civilstånd och utbildning (3 -
siffernivå) samt efter ålder. 
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H 41 Förvärvsarbetande personer med 
vissa examina efter anställningens 
art, kön, civilstånd och näringsgren 
(2-siffernivå) samt efter utbildning 
(begränsad 2-siffernivå). 

H 42 Förvärvsarbetande personer med 
vissa examina efter kön, utbildning 
( 3-siffemivå ) och yrke (3-siffer-
nivå) samt efter ålder och civil
stånd. 

H 43 Förvärvsarbetande personer med 
vissa examina efter kön, civilstånd 
och yrke ( 3-siffernivå) samt efter 
utbildning (begränsad 2-siffernivå). 

} . Utrikes födda personer och utländska 
medborgare 

J 30 Utrikes födda personer med för
värvsarbete efter näringsgren (be
gränsad 2-siffernivå) samt efter kön 
och ålder. 

J 31 Utrikes födda personer med för
värvsarbete samt deras familjemed
lemmar efter födelseland och nä
ringsgren (1-siffernivå) samt efter 
kön och yrkesställning. 

J 32 Utländska medborgare med för
värvsarbete efter näringsgren (be
gränsad 2-siffernivå) samt ef ter kön 
och ålder. 

J 33 Utländska medborgare med för
värvsarbete samt deras familjemed
lemmar efter nationalitet och nä
ringsgren ( 1-sif fernivå ) samt efter 
kön och yrkesställning. 

J 40 Utrikes födda personer med för
värvsarbete efter födelseland samt 
efter näringsgren (1-siffernivå) och 
kön. 

J 41 Utrikes födda personer med för
värvsarbete efter yrke samt efter 
yrkesställning, kön och ålder. 

Urvalsundersökningen (klusterurvalet) 

Bostadsräkningen 

SB 1 Lägenheter efter utnyttjande, hus
typ, storlek, byggnadsår och utrust
ning. 

SB 2 Hushåll efter antal boende, antal 
barn under 16 år samt efter hustyp 
och lägenhetens storlek. 

6 — Folk- och bostadsräkningen I960 

SB 3 Hushåll efter bostadsföreståndarens 
kön, ålder och civilstånd samt efter 
hustyp, lägenhetsstorlek och lägen
heternas kvalitetsgrupp. 

SB 4 Hushåll efter antal barn under 16 
år efter lägenhetens storlek samt 
efter lägenheternas byggnadsperiod 
och kvalitetsgrupp. 

Folkräkningen 

SF 1 Förvärvsarbetande och ej förvärvs
arbetande befolkning efter kön, ci
vilstånd och ålder. 

SF 2 Förvärvsarbetande befolkning efter 
näringsgren (2-siffernivå), kön, 
civilstånd och ålder. 

SF 3 Förvärvsarbetande befolkning efter 
näringsgren (3-sif fernivå), kön, 
civilstånd och yrkesställning (före
tagare och anställda) samt efter an
ställningens art. 

SF 4 Förvärvsarbetande befolkning efter 
yrke (2-siffernivå). kön, civilstånd 
och ålder. 

SF 5 Förvärvsarbetande befolkning efter 
yrke ( 3-sif fernivå), kön, civilstånd 
och yrkesställning (företagare och 
anställda) samt efter anställningens 
art. 

SF 6 Förvärvsarbetande och ej förvärvs
arbetande personer med högre ut
bildning efter kön och utbildning 
(2-siffernivå). 

SF 7 Personer efter kon, civilstånd och 
ålder samt efter hushållsställning, 
bilinnehav m. m. 

SF 8 Privata hushåll efter föreståndarens 
kön, civilstånd och ålder samt efter 
antalet vuxna och minderåriga hus
hållsmedlemmar, bilinnehav m. m. 

Urvalet av den 15 födda personer 
( »befolkningsregistret» ) 

FA. FamiljesUUistik 

FA 1 I familjer ingående familjemed
lemmar efter ålder samt (för vux
na) kön och civilstånd. 

FA 2 I familjer (samtliga familjer efter 
familjestorlek) ingående hemmava
rande barn efter ålder m. m. samt 
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efter familjeföreståndarens kön och 
civilstånd samt föräldrarnas för
värvsverksamhet. 

FA 3 Samtliga familjer efter familjeföre
ståndarens kön, civilstånd och ålder 
samt efter antal hemmavarande 
barn under 16 år och under skol
åldern (0—6 år). 

FA 4 Samtliga familjer med förvärvsar
betande familjeföreståndare efter 
föreståndarens kön, civilstånd, yrke 
och yrkesställning samt efter antal 
hemmavarande barn under 16 år 
och under skolåldern (0—6 år). 

FA 5 Samtliga familjer med förvärvsar
betande familjeföreståndare efter 
föreståndarens kön, civilstånd, yrke 
och yrkesställning samt efter före
ståndarens ålder. 

FA 6 Gifta samboende kvinnor efter ålder 
och vigselar samt förekomst av för
värvsverksamhet samt efter antal 
hemmavarande barn under 16 år 
och under skolåldern (0—6 år). 

FA 7 Förvärvsarbetande gifta samboende 
kvinnor efter yrke och antal hem
mavarande barn under 16 år och 
under skolåldern (0—6 år). 

FA 8 Förvärvsarbetande gifta samboende 
kvinnor efter ålder och vigselar 
samt efter yrke och yrkesställning. 

FA 9 Bestående äktenskap efter makar
nas vigselar, yrke och yrkesställ
ning. 

FA 10 Familjer med hemmavarande barn 
efter familjetyp, familjeförestånda
rens kön, civilstånd, ålder och för
värvsverksamhet (vid bestående äk
tenskap båda makarnas förvärvs
verksamhet) samt efter yngsta bar
nets ålder. 

FA 11 Familjer med hemmavarande barn 
i bestående äktenskap efter familje
typ, hustruns ålder, makarnas för
värvsverksamhet och yngsta barnets 
ålder. 

FA 12 Bestående äktenskap efter makarnas 
ålder. 

FA 13 Bestående äktenskap efter makarnas 
vigselar, ålder och antal hemma
varande barn under 16 år samt 
under skolåldern (0—6 år). 

FA 14 Bestående äktenskap ingångna 1931 
eller senare efter vigselar, äkten
skapets ordningsnummer och hust
runs vigselålder samt efter antal 
barn och dessas födelseår. 

FA 15 Kvinnor födda 1921—1930 efter ci
vilstånd år 1960 och födelseår 
samt efter antalet födda barn samt 
barn efter födelseår och legitimitet. 

FL. Inrikes omflyttning 1951—1960 

FL 1 Flyttningar mellan olika län, Stör-
Stockholm, Stor-Göteborg samt stä
der med minst 75 000 invånare 
1951—1960. 

FL 2 Flyttningar mellan tät- och gles
bebyggelse inom olika län 1951— 
1960. 

FL 3 Flyttningar mellan tät- och gles
bebyggelse efter bostadsort 1960 
inom olika församlingsgrupper och 
tätorter samt bostadslän 1950. 

FL 4 Flyttningar 1951—1960 efter de 
flyttades ålder. 

FL 5 Inflyttningar till olika län etc. 1951 
—1960 efter de flyttades ålder. 

FL 6 Kvarboende och flyttade åren 1951 
—1960 efter civilstånd. 

FL 7 Kvarboende och flyttade åren 1951 
—1960 efter näringsgren och yrkes
ställning. 

FL 8 Kvarboende och flyttade åren 1951 
—1960 efter ålder och näringsgren. 

I. Inkomststatistik 

I 1 Förvärvsarbetande och ej förvärvs
arbetande vuxna personer efter kön, 
civilstånd och ålder samt efter in
komst. 

I 2 Den vuxna befolkningen efter nä
ringsgren (2-siffernivå) och yrkes
ställning m. m. samt efter inkomst. 

13 Den förvärvsarbetande vuxna be
folkningen efter näringsgren (1-
siffernivå), yrkesställning och ålder 
samt efter inkomst. 

14 Medhjälpande efter näringsgren 
(1-siffernivå), yrkesställning och 
ålder samt efter inkomst. 

15 Den förvärvsarbetande vuxna be
folkningen efter näringsgren (1-
siffernivå), kön, civilstånd och 
ålder samt efter inkomst. 
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16 Jämförelse mellan folkräkningens 
och inkomststatistikens gruppering 
efter näringsgren och yrkesställ
ning. 

I 7 Samboende äkta makar vigda före 
år 1960 efter näringsgren ( 1-siffer-
nivå) och inkomst. 

I 8a Den förvärvsarbetande vuxna be
folkningen efter yrke (3-siffernivå) 
och inkomst. 

I 8b Förvärvsarbetande gifta kvinnor 
efter yrke (3-siffernivå) och in
komst. 

I 9a Den förvärvsarbetande vuxna be
folkningen efter yrke ( 2-siffernivå ) 
och ålder samt efter inkomst. 

I 9b Förvärvsarbetande gifta kvinnor 
efter yrke ( 2-siffernivå ) och ålder 
samt efter inkomst. 

I 10 Inkomstfördelningen inom olika 
familjetyper och efter antal barn 
under 16 år. 

I 11 Mödrar till barn under 16 år efter 
civilstånd och yngsta barnets ålder 
samt efter inkomst. 

I 12 Förvärvsarbetande personer med 
vissa examina efter kön, utbild
ningsnivå och inkomst. 

I 13 Förvärvsarbetande personer med 
vissa examina efter yrke (vissa 3-
siffergrupper), utbildningsnivå, kön 
och inkomst. 

I 14 Förvärvsarbetande personer med 
vissa examina efter utbildning (2-
siffergrupper), kön, ålder och in
komst. 

I 15 Förvärvsarbetande personer med 
vissa examina efter utbildning (2-
siffergrupper), de vanligaste yr
kena ( 2-sif fergrupper ) samt kön 
och inkomst. 

I 16 Utländska medborgare efter nä
ringsgren (2-siffernivå) och yrkes
ställning m. m. samt efter inkomst. 

I 17 Svenska medborgare födda i utlan
det efter näringsgren (2-siffernivå) 
och yrkesställning m. m. samt efter 
inkomst. 

I 18 Förvärvsarbetande befolkning efter 
socio-ekonomisk grupp och ålder 
samt efter inkomst. 

NV. Växling av näringsgren 1951—1960 

NV 1 Befolkning efter näringsgren (un
dergrupper) och yrkesställning år 
19S0 samt efter förändring av nä
ringsgren och yrkesställning åren 
1951—1960. 

NV 2 Befolkning efter näringsgren (hu
vudgrupper) och yrkesställning år 
1950 samt efter förändring av nä
ringsgren och yrkesställning åren 
1951—1960. 

NV 3 Befolkning efter näringsgren ( hu
vudgrupper) och yrkesställning år 
1950, kön och ålder samt efter 
förändring av näringsgren och yr
kesställning åren 1951—1960. 

NV 4 Befolkning efter näringsgren och 
civilstånd år 1950, kön och ålder 
samt efter förändring av närings
gren och civilstånd åren 1951— 
1960. 

BI. Bostadshushâll och inkomst 

BI 1 Icke gifta, fördelade efter civil
stånd, kön, ålder och hushållsställ
ning samt efter inkomst. Hushålls
kvoter. 

BI 2 Gifta samboende män efter ålder 
och hushållsställning samt efter in
komst. Hushållskvoter. 

BI 3a Hushåll med gift samboende man 
som bostadsföreståndare efter hus
typ, byggnadsperiod, ägarekategori, 
upplåtelseform och lägenhetsstor
lek m. m., samt efter inkomst. 

BI 3b Hushåll, utom hushåll med gift 
samboende man som bostadsföre
ståndare, efter bilinnehav, hustyp, 
byggnadsperiod, ägarekategori, upp
låtelseform, lägenhetsstorlek och 
kvalitetsgrupp m.m.. samt efter 
inkomst. 

BI 4 Hushåll med gift samboende man 
som bostadsföreståndare efter antal 
boende, hustyp, lägenhetsstorlek 
och kvalitetsgrupp samt efter in
komst. 

BI 5 Hushåll med gift samboende man 
som bostadsföreståndare efter antal 
barn under 16 år, hustyp, lägen-
hetsstorlek och kvalitetsgrupp samt 
efter inkomst. 
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BI 6 Hushåll med gift samboende man 
som bostadsföreståndare efter bo
stadsföreståndarens ålder, hustyp, 
lägenhetsstorlek och kvalitetsgrupp 
samt efter inkomst. 

BI 7 Hushåll med gift samboende man 
som bostadsföreståndare efter bo
stadsföreståndarens socio-ekonomis-
ka grupp, hustyp, lägenhetsstorlek 
och kvalitetsgrupp samt efter in
komst. 

BI 8 Hushåll med gift samboende man 
som bostadsföreståndare efter bo
stadsföreståndarens utbildning, hus
typ, lägenhetsstorlek och kvalitets
grupp samt efter inkomst. 

BI 9 Hushåll, utom hushåll med gift 
samboende man, efter civilstånd, 
antal vuxna och barn under 16 år, 
lägenhetsstorlek och kvalitetsgrupp 
samt efter inkomst. 

BI 10 Hushåll med icke gift som bostads
föreståndare efter kön, ålder, lägen
hetsstorlek och kvalitetsgrupp samt 
efter inkomst. 

BI 11 Hushåll fördelade efter trångbodd
het, byggnadsår, kvalitetsgrupp och 
barnantal samt efter inkomst. 

lil 13a Hushåll med gift samboende man 
som bostadsföreståndare efter bil
innehav, hustyp, byggnadsperiod, 
upplåtelseform och lägenhetsstorlek 
m. m. samt efter inkomst. 

BI 13b Hushåll, utom hushåll med gift 
samboendc man som bostadsföre
ståndare, efter bilinnehav, hustyp, 
byggnadsperiod, upplåtelseform och 
lägenhetsstorlek m. m. samt efter 
inkomst. 

Intervjuundersökningarna 

Bostadsräkningen 

Int. B 1 Antal boende personer fördelade 
efter kön, ålder, civilstånd och hus
hållsställning. 

Int. B 2 Antalet hushåll och lägenheter in
om olika lägenhetsstorlekar m. m. 
fördelade efter hushålls- och lägen
hetsstorlek, barnantal och hustyp. 

Int. B 3 Lägenheternas upplåtelseform för
delad efter lägenhetsstorlek, ortstyp 
och hustyp. 

Int. B 4 Lägenheternas storlek fördelad efter 
antalet boende. 

Int. B 5 Förekomsten av badrum, duschrum, 
wc m. m. fördelad efter lägenhets
storlek, ortstyp och hustyp. 

Int. B 6 Tillgång till vatten, varmvatten och 
avlopp fördelad efter lägenhetsstor
lek, ortstyp och hustyp. 

Int. B 1 Typ av uppvärmningsanordnmg för
delad efter lägenhetsstorlek och 
ortstyp. 

Int. B 8 Typ av uppvärmningsanordning 
för lägenheten jämförd med sättet 
för uppvärmningen av varmvatt
net (i 1000-tal). 

Int. B 9 Tillgången till kylskåp, frysbox eller 
frysfack fördelad efter lägenhets
storlek och ortstyp. 

Int. B 10 Förekomsten av spis fördelad efter 
lägenhetsstorlek och ortstyp. 

Int. B 11 Förekomsten av gaskök eller elek
triska kokplattor, separat gasugn 
eller elektrisk ugn i lägenheter med 
spis för fast eller flytande bränsle 
och lägenheter utan spis. 

Int. B12 LägenheteT inom olika kvalitets
grupper fördelade efter lägenhets
storlek och ortstyp. 

Int. B 13 Bostadsföreståndarna fördelade efter 
tidpunkten för inflyttningen i lä
genheten. 

Int. B 14a Bostadsföreståndare som bytt resp. 
ej bytt lägenhet fördelade efter 
civilstånd, ålder och barnantal. 

Int. B 14b Bostadsföreståndare som bytt resp. 
ej bytt lägenhet fördelade efter lä
genhetens storlek, hustyp samt före
komst av trångboddhet. 

Int. B 14c Bostadsföreståndare som bytt resp. 
ej bytt lägenhet fördelade efter 
ortstyp och lägenhetens kvalitets
grupp. 

Int. B 15a Flyttningsbenägenhet bland bostads
föreståndare i olika åldrar och ci
vilstånd samt med olika antal barn. 
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Int. B 15b Flyttningsbenägenhet bland bostads-
föreståndare boende i olika hus
typer och lägenhetsstorlekar samt 
trångbodda och ej trångbodda hus
håll. 

Int. B 15c Flyttningsbenägenhet bland bostads
föreståndare boende i olika ortstyper 
och i lägenheter av olika kvalitet. 

Int. B 15d Flyttningsbenägenhet bland bostads-
foreståndare med olika inflyttnings
år. 

Int. B 16a Anledning till flyttningsbenägenhet 
hos bostadsföreståndare i olika åld
rar, med olika civilstånd och med 
olika antal barn. 

Int. B 16b Anledning till flyttningsbenägenhet 
hos bostadsföreståndare boende i 
olika hustyper, i lägenheter av 
olika storlek samt i trångbodda 
och ej trångbodda hushåll. 

Int. B 16c Anledning till flyttningsbenägenhet 
hos bostadsföreståndare boende i 
olika ortstyper och i lägenheter av 
olika kvalitet. 

Int. B 17 Anledning till att bostadsbyte ej 
kommer till stånd trots önskan där
om. 

Int. B 18a Åtgärder för att erhålla en ny bo
stad vilka vidtagits av bostadsföre
ståndare i olika åldrar, med olika 
civilstånd och med olika antal barn. 

Int. B 18b Åtgärder för att erhålla en ny bo
stad vilka vidtagits av bostadsföre
ståndare boende i olika hustyper, i 
lägenheter av olika storlek samt i 
trångbodda och ej trångbodda hus
håll. 

Int. B 18c Åtgärder för att erhålla en ny bo
stad vilka vidtagits av bostadsföre
ståndare boende i olika ortstyper och 
i lägenheter av olika kvalitet. 

Int. B 19a Önskemål om den nya bostaden hos 
bostadsföreståndare, som önskar 
flytta, i olika åldrar, med olika ci
vilstånd och med olika antal barn. 

Int. B 19b önskemål om den nya bostaden hos 
bostadsföreståndare, som önskar 
flytta, boende i olika hustyper, i 
lägenheter av olika storlek samt i 
trångbodda och ej trångbodda hus
håll. 

Int. B 19c Önskemål om den nya bostaden hos 
bostadsföreståndare, som önskar 
flytta, boende i olika ortstyper och 
i lägenheter av olika kvalitet. 

Int. B 20a Andra bostadsmöjligheter för hus
håll med bostadsföreståndare i 
olika åldrar, med olika civilstånd 
och med olika antal barn. 

Int. B 20b Andra bostadsmöjligheter för hus
håll boende i olika hustyper och i 
lägenheter av olika storlek samt 
för trångbodda och ej trångbodda 
hushåll. 

Int. B 20c Andra bostadsmöjligheter för hus
håll boende i olika ortstyper och i 
lägenheter av olika kvalitet. 

Folkräkningen 

Int. F 1 Urvalets sammansättning: ålder, 
kön och civilstånd. 

Int. F 2 Personer födda 1945 eller tidigare 
efter kön, ålder och förvärvsverk
samhet under verkan 2—8 oktober 
1960. 

Int. F 3 Förvärvsarbetande personer efter 
yrke (begränsad 2-siffernivå ). kön 
och civilstånd. 

Int. F 4 Förvärvsarbetande personer efter 
näringsgren (begränsad 2-sifferni
vå). kön och civilstånd. 

Int. F 5 Förvärvsarbetande personer efter 
näringsgren (begränsad 2-siffcr-
nivå). kön och yrkesställning. 

Int. F 6 Förvärvsarbetande personer efter 
kön och arbetstidens längd under 
veckan 2—8 oktober 1960 inom 
olika yrkesområden. 

Int. F 7 Förvärvsarbetande personer efter 
kön. arbetstidens längd under ver
kan 2—8 oktober 1960 och ålder. 

Int. F 8 Förvärvsarbetande personer efter 
kön, arbetstidens längd under vec
kan 2—8 oktober I960 och yrkes-
ställning. 

Int. F 9 Deltidsarbetande personer (mindre 
än 35 timmar/vecka ) efter kön, 
anledning till avkortad arbetstid 
resp. sysselsättning och efter ålder. 
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Int. F 10 Förvärvsarbetande personer efter 
kön, civilstånd och ålder samt efter 
förekomst av biyrke under veckan 
2—8 oktober 1960. 

Int. F 11 Förvärvsarbetande personer efter 
yrke ( begränsad 2-siffernivå ) samt 
efter kön och förekomst av biyrke 
under veckan 2—8 oktober 1960. 

Int. F 12 Bostadshushåll efter antal hushålls
medlemmar och antal barn under 
16 år samt efter antal förvärvs
arbetande och förekomst av biyrke 
under veckan 2—8 oktober 1960. 

Int. F 13 Arbetssökande efter kön, förvärvs
verksamhet och ålder. 

Int. F 14 Personer födda 1945 eller tidigare 
efter kön, sysselsättning och ålder. 

Int. F 15 Ej förvärvsarbetande personer efter 
kön och ålder samt efter tidpunkt 
för senaste förvärvsarbete. 

Int. F 16 Kvinnor som utfört något förvärvs
arbete under veckan 2—8 oktober 
1960 efter arbetstid i förvärvs
arbetet och arbetstid i det egna 
hushållet. 

Int. F 17 Kvinnor som utfört något förvärvs
arbete under veckan 2—8 oktober 
1960 efter ålder och efter samman
lagd arbetstid ( inkl . arbete i det 
egna hushållet) . 

Int. F 18 Hushåll, i vilka ingår en gift för
värvsarbetande kvinna, efter kvin
nans arbetstid i förvärvsarbetet 
och sammanlagd arbetstid ( inkl . 
arbete i det egna hushållet) samt 
efter antal hushållsmedlemmar och 
antal barn under 16 år. 

Int. F 19 Ej förvärvsarbetande gifta kvinnor 
efter ålder och tidpunkt för avsedd 
påbörjan av förvärvsverksamhet. 

Int. F 20 Förvärvsverksamhet under året 1 
oktober 1959—30 september 1960 
inom olika åldersgrupper. 

Int. F 21a Personer med heltidsarbete under 
större delen av året efter kön, antal 
månader med heltidsarbete och 
antal månader med ev. deltids
arbete. 

Int. F 21b Personer med deltidsarbete under 
större delen av året efter kön, antal 
månader med deltidsarbete och 
antal månader med ev. heltids
arbete. 

Int. F 21c Personer utan förvärvsarbete under 
större delen av året efter kön, antal 
månader utan förvärvsarbete och 
antal månader med ev. heltids
arbete. 

Int. F 22 Personer med heltidsarbete under 
större delen av året efter kön, ålder, 
förekomst av biyrke under året 1 
oktober 1959—30 september 1960 
och sammanlagt antal arbetstimmar 
i biyrke under året. 

Int. F 23 Personer med heltidsarbete under 
större delen av året efter ålder 
och antal byten av arbetsgivare 
samt efter kön och näringsgren 
( 1-siffernivå). 

Int. F 24 Personer med heltidsarbete under 
större delen av året efter kön och 
huvudyrke (1-siffernivå) samt efter 
förekomst av yrkesbyten och arbets
löshet under året. 

Int. F 25 Genomsnittligt antal anställnings
månader hos nuvarande arbets
givare för anställda (med minst 
halv normal arbetstid under veckan 
2—8 oktober 1960) inom olika 
näringsgrenar efter kön och ålder. 

Int. F 26 Personer födda 1945 eller tidigare 
efter kön, ålder och allmän skol
utbildning. 

Int. F 27 Personer med yrkesutbildning efter 
kön, yrkesutbildning ( 1-siffernivå ) 
och allmän skolutbildning. 

Int. F 28 Förvärvsarbetande och ej förvärvs
arbetande personer efter yrkes
utbildning (1-siffernivå), kön och 
ålder. 

Int. F 29 Förvärvsarbetande och ej förvärvs
arbetande personer efter yrkesut
bildning (begränsad 2-siffernivå) 
och kön. 

Int. F 30 Förvärvsarbetande och ej förvärvs
arbetande personer efter ålder, kön 
och yrkesutbildningsnivå. 

Int. F 31 Förvärvsarbetande personer efter 
kön, yrke (1-siffernivå) och yrkes
utbildningsnivå. 
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Int. F 32 Personer födda 1942 eller tidigare 
efter kön, civilstånd och ålder samt 
efter bilinnehav den 2 oktober 1960 
och den 1 oktober 1959. 

Int. F 33 Personer födda 1945 eller tidigare 
efter kön och förvärvsverksamhet, 
efter yrke (begränsad 2-sif fernivå ) 
för förvärvsarbetande män, samt 
efter bilinnehav den 2 oktober 
1960 och den 1 oktober 1959. 

Int. F 34 Samtliga bostadshushåll och bostads
hushåll med bil efter antal barn 
under 16 år och antal förvärvs

arbetande samt efter antal hus
hållsmedlemmar, exkl. inneboende. 

Int. F 35 Samtliga bostadshushåll och bo
stadshushåll med bil efter hushålls-
föreståndarens yrkesställning och 
näringsgren ( begränsad 2-sif fer
nivå) samt efter antal hushålls
medlemmar. 

Int. F 36 Personer födda 1945 eller tidigare 
som ägt bil och/eller disponerat 
annans bil under året 1 oktober 
1959—30 september 1960 efter 
förvärvsverksamhet, yrkesställning 
och huvudyrke under året (1-siffer-
nivå). 
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Bilaga 1 

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 

1960 - Nr 517 Utkom från trycket den 29 juli 1960 

Nr 517 
KUNGL. MAJ:TS FÖRORDNING 

med särskilda bestämmelser om allmän folkräkning 
år 1960 m. m.; 

given Stockholms slott den 20 maj 1960. 

Kungi. Maļ-.t hat, med tiksdagen.1, funnit gott fötotdna som följer. 

1 $ . 
Till allmän folkräkning och allmän bostadsräkning år 1960 skola skriftliga upp

gifter, folkräkningsuppgifter och fastigbetsuppgifter, lämnas i enlighet med stadgandena 
i denna förordning. 

2%. 
Folkräkningsuppgift skall lämnas beträffande var/e bostadslägenhet och rörande 

envar som skall för år 1961 mantalsskrivas inom riket. 
Ar bostadslägenhet bebodd av någon som skall för år 1961 mantalsskrivas såsom 

bosatt i lägenheten, skall uppgiften avse lägenheten och dem som skola sålunda 
mantalsskrivas. Uppgiften skall lämnas av den som på grund av äganderätt, hyres
avtal eller på annan därmed jämförlig grund disponerar lägenheten i dess helhet. 
Finnes i fråga om viss bostadslägenhet icke någon som skall för år 1961 mantals
skrivas såsom där bosatt, skall folkräkningsuppgift avseende lägenheten lämnas av 
fastighetens ägare eller den i hans ställe är. 

1 fråga om person, som ej skall upptagas â folkräkningsuppgift enligt nästföre
gående stycke, skall sådan uppgift lämnas för dem som hava gemensamt hushåll 
av den som förestår hushållet och i övrigt av den som avses med uppgiften. 

Den som enligt bestämmelserna här ovan skall upptagas på annans folkräknings
uppgift äger, om han så önskar, lämna erforderliga upplysningar om sig å egen blan
kett för sådan uppgift. Blanketten skall därvid i slutet konvolut, försett med anteck
ning om namn å den person upplysningarna avse, överlämnas till den som har att 
avlämna folkräkningsuppgiften för att bifogas uppgiften. 

1 Prop. 1960: 125; L3U 25; Rskr 240. 
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3 S-
Fastighetsuppgift skall, där Konungen ej annorlunda förordnar, lämnas beträffande 

varje fastighet, inom vilken finnes bostadslägenhet. 
Fastighetsuppgift avlämnas av fastighetens ägare eller den i hans ställe är. Såvitt 

avser arrenderad fastighet skall dock uppgiften lämnas av arrendatorn. 

4 § . 
Vad i 2 och 3 §§ stadgas om bostadslägenhet äger ej tillämpning å lägenhet som, 

oaktat den är avsedd att utnyttjas till bostad, uteslutande nyttjas för annat ändamål, 
t. ex. såsom kontor, lager, verkstad eller dylikt. Sommarvilla, sportstuga, koloni
stuga eller annan dylik byggnad anses som bostadslägenhet blott om byggnaden 
användes som stadigvarande bostad. 

5$. 
Folkräkningsuppgift som i 2 § andra stycket sägs skall av den, som icke själv äger 

fastigheten, den 10 oktober 1960 avlämnas till fastighetsägaren eller den i hans ställe 
är. 

Uppgiftsskyldig som avses i 2 § tredje stycket skall vid samma tid avlämna folk
räkningsuppgift inom mantalsskrivningsdistriktet till vederbörande roteombud eller, 
om roteombud ej finnes, till pastor eller ock till särskilt insamlingsställe, där sådant 
finnes anordnat. I Stockholm och Göteborg skola här avsedda uppgifter vid samma 
tid avlämnas till uppbördsverket. 

Folkräkningsuppgift må avlämnas i slutet konvolut, försett med anteckning om 
namn å den eller de personer uppgiften avser. 

6§. 
Fastighetsägaren elier den i hans ställe är skall tillse, att samtliga i 5 § första stycket 

avsedda uppgifter lämnats samt såvitt möjligt föranstalta om rättelse eller fullstän
digande av uppenbart oriktig eller ofullständig uppgift. Har uppgift avlämnats i 
slutet konvolut, skall dock denna skyldighet avse endast anteckningarna å konvolutet. 

7 §. 
Folkräkningsuppgifter, som det enligt 2 § andra stycket åligger fastighetsägaren 

eller den i hans ställe är att avlämna, skola, jämte enligt 5 § mottagna uppgifter och i 
förekommande fall fastighetsuppgift, senast den 12 oktober 1960 överlämnas till 
vederbörande roteombud eller, om roteombud ej finnes, till pastor eller ock till 
särskilt insamlingsställe. I Stockholm och Göteborg skola uppgifterna i stället över
lämnas till uppbördsverket å tid som verket bestämmer. 

8§. 
Folkräkningsuppgift samt fastighetsuppgift skola upprättas i enlighet med de 

närmare föreskrifter Konungen meddelar och på blanketter enligt fastställda formu
lär. 

Blanketter till folkräkningsuppgift samt till fastighetsuppgift skola i den ordning 
Konungen föreskriver på statsverkets bekostnad tillhandahållas de uppgiftsskyldiga. 
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Formular till folkräkningsuppgift fastställes av statistiska centralbyrån efter sam
råd med bostadsstyrelsen. Formulär till fastighetsuppgift fastställes av bostads
styrelsen. 

Det åligger kommunens styrelse att på sätt i 10—12 §§ närmare angives biträda 
vid upprättande och insamling av folkräknings- och fastighetsuppgifterna samt svara 
för att erforderlig granskning och rättelse av uppgifterna kommet till stånd. 

Kommunens styrelse må uppdraga nämnda arbetsuppgifter på särskilt gransk
ningsorgan med sammansättning och arbetsordning som styrelsen bestämmer under 
beaktande av att arbetet utföres med tillbörlig noggrannhet och skyndsamhet. Sty
relsen skall utse en granskningsledare. 

Roteombuden skola, även om de icke ingå i granskningsorgan, vara skyldiga att 
medverka i dess arbete och äro därvid underställda granskningsledaren. 

Kommunens styrelse eller, i förekommande fall, granskningsorganet skall, där det 
ej sker genom roteombud, för kontroll av uppgiftsmaterialet på annat lämpligt sätt 
följa arbetet vid för-skrivning enligt 45 § folkbokföringsförordningen den 28 juni 
1946 (nr 469). 

10 §. 
Kommunens styrelse skall tillse 
att de uppgiftsskyldiga i kommunen erhålla erforderlig handledning och hjälp vid 

uppgiftsskyldighetens fullgörande, 
att de insamlade uppgifterna granskas, fullständigas, rättas och numreras, 
att erforderliga kompletterande uppgifter lämnas, 
att uppgiftsmaterialet blir vederbörligen berett för den fortsatta bearbetningen, 

samt 
att enligt anvisningar, som meddelas av bostadsstyrelsen och statistiska central

byrån, de inkomna uppgifterna därefter överlämnas för fortsatt bearbetning. 
Det i nästföregående stycke angivna arbetet med granskning, fullständigande och 

rättande av uppgifter skall bedrivas så att uppgiftslämnare ej onödigt betungas. 
Granskningsledaren eller den han i sitt ställe utser äger hos mantalsskrivnings-

förrättare i mån av behov taga del av anteckningar i stomme till mantalslängd. 

11 §. 
Granskningsledare må av fastighetsägare och annan uppgiftsskyldig inhämta er

forderliga ytterligare upplysningar rörande förhållanden, som omfattas av uppgifts
skyldigheten. Granskningsledaren må vidare från den som icke själv skall lämna 
folkräkningsuppgift inhämta erforderliga upplysningar rörande honom. 

12 §. 
Har folkräkningsuppgift eller fastighetsuppgift ej avlämnats inom föreskriven tid 

eller lämnas icke på begäran upplysningar som avses i 11 §, må granskningsledaren 
hos mantalsskrivningsförrättaren påkalla, att den försumlige anmanas fullgöra sin 
skyldighet. 
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1 fråga om sådan anmaning skall vad i 44, 63 och 64 § § folkbokföringsförord
ningen stadgas om anmaning att fullgöra uppgiftsskyldighet till mantalsskrivning 
och vite äga motsvarande tillämpning. 

13 §. 
/ mom. I fråga om mantalsskrivningen för år 1961 skola gälla följande särskilda 

bestämmelser. 
2 mom. Vad i folkbokföringsförordningen stadgas om skyldighet att lämna man

talsuppgift skall icke äga tillämpning, envar dock obetaget att framställa yrkande 
om sin mantalsskrivning genom att senast den 10 oktober 1960 avlämna mantals
uppgift. 

I stället för vad i 40 § folkbokföringsförordningen stadgas om huvudförteckning 
skall gälla, att sådan förteckning icke skall avlämnas, där ej vederbörande kommun 
beslutat om huvudförteckning för lokala ändamål. 1 dylikt fall fastställer kommunen 
formulär till huvudförteckning att tillämpas inom kommunen. Blanketter till sådant 
formulär skola tillhandahållas de uppgiftsskyldiga genom kommunens försorg och 
pä kommunens bekostnad. 

3 mom. Vad i folkbokföringsförordningen sägs om uppgifter till mantalsskriv
ningen skall hava avseende på uppgifter som avlämnats till folkräkningen och bostads
räkningen år I960, såvitt avser tillämpning av 27 § 3 mom. samt 41 och 45 §§ även
som, i den mån Konungen så prövar erforderligt, 50 § nämnda förordning. 

4 mom. Efter framställning av statistiska centralbyrån må Konungen, där så prövas 
erforderligt på grund av särskilda förhållanden, förordna att bestämmelserna i 2 och 
3 mom. icke skola äga tillämpning i fråga om viss kommun. 

Har förordnande meddelats enligt första stycket, skall i kommunen, i stället för de 
i 43 § 1 mom. andra stycket folkbokföringsförordningen angivna tider för avläm
nande av uppgifter, gälla, att uppgifterna skola avlämnas den 10 oktober 1960. 

5 mom. Stadgandet i 47 § andra stycket andra punkten folkbokföringsförordningen 
skall icke äga tillämpning. 

14 §. 
De ytterligare bestämmelser som erfordras angående folkräkningen och bostads

räkningen år 1960 meddelas av Konungen. 

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt därå med
delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso 
hava Vi detta" med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit. 

Stockholms slott den 20 maj 1960. 

GUSTAF ADOLF 
(L.S.) 

(Finansdepartementet) G. E. Sträng 
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Bilaga 2 

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING 

1960 - Nr 518 Utkom från trycket den 29 juli 1960 

Nr 518 

KUNGL. M A J : T S KUNGÖRELSE 

med vissa bestämmelser rörande folk- och bostadsräkningarna 

år 1960 samt mantalsskrivningen för år 1961; 

given Stockholms slotl den 20 maj 1960. 

Kungl. Maj:t har funnit gott att, med stöd av 14 § förordningen den 20 maj 1960 
med särskilda bestämmelser om allmän folkräkning år 1960 m. m. ävensom 55 § 
folkbokföringsförordningen den 28 juni 1946, förordna som följer. 

1 §• . 
/ mom. I folkräkningsuppgift skall angivas den kommun eller det municipalsam-

hällc samt den församling och den fastighet, där bostadslägenheten finnes eller, i fall 
som avses i 2 § tredje stycket förordningen med särskilda bestämmelser om allman 
folkräkning 1960 m. m., där den uppgiftsskyldigc skall mantalsskrivas för år 1961. 
Ar bostaden hotell, pensionat, vårdhem eller dylikt, skall antecknas rörelsens eller 
inrättningens namn. 

2 mom. 1 fråga om envar, som skall upptagas i folkräkningsuppgift, skall uppgift 
där lämnas om 

efternamn och fullständiga förnamn, 
hushålls- och familjeställning, 
födelseår, 
civilstånd och 
sysselsättning. 
Rörande den som har förvärvsarbete skall i folkräkningsuppgiften därjämte lämnas 

uppgift om yrkesverksamheten med angivande av 
yrke, 
yrkesställning, 
arbetsgivarens eller företagets namn eller firma, 
arbetsplatsens adress samt 
företagets huvudsakliga verksamhet vid arbetsplatsen. 
Slutligen skall folkräkningsuppgiften innehålla upplysning 
dels om innehav av personbil, 
dels ock, i fråga om den som avlagt studentexamen, folkskollärarexamen, examen 
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vid handelsgymnasium, tekniskt gymnasium, teknisk fackskola eller ock genomgått 
ingenjörsutbildning vid teknisk skola eller tekniskt institut, om den sålunda genom
gångna utbildningen ävensom annan högre utbildning. 

Har någon, som skall upptagas å annans folkräkningsuppgift, lämnat upplys
ningar om sig på sätt i 2 § sista stycket förordningen med särskilda bestämmelser om 
allmän folkräkning år 1960 m. m. sägs, skall den som har att avlämna folkräknings
uppgiften där införa namnet å den med upplysningarna avscdde samt vid uppgiften 
foga det emottagna konvolutet. 

3 mom. I folkräkningsuppgift skall beträffande bostadslägenhet angivas 
huruvida lägenheten begagnas av ägaren eller på vad sätt den är upplåten till den 

uppgiftsskyldige; 
huruvida till lägenheten hör kök, kokvrå eller kokskåp; 
antalet rum och det antal rum, som uteslutande nyttjas för annat än bostadsända

mål; 
förekomst av vattenledning, avlopp, centralvärme, varmvatten, kylskåp, gasspis, 

elspis och badrum; 
typ av avträde; samt 
i fråga om badrum och avträde, huruvida detta är avsett även för annan bostads

lägenhet. 
4 mom. Folkräkningsuppgift skall undertecknas av den uppgiftsskyldigc. 
5 mom. Blankett till folkräkningsuppgift skall innehålla erinran om bestämmelserna 

i 2 § sista stycket och 5 § sista stycket förordningen med särskilda bestämmelser om 
allmän folkräkning år 1960 m. m. 

2 §. 
/ mom. I fastighetsuppgift skall angivas den kommun eller det municipalsamhällc 

och den församling, där fastigheten är belägen, tillika med fastighetens beteckning, 
ägarens namn och adress, huruvida fastigheten är jordbruksfastighet eller annan 
fastighet samt varifrån dricksvatten erhålles. 

Vidare skall i fråga om varje hus å fastigheten uppgivas gatuadress, namn eller 
annan beteckning på huset, byggnadsåret och antalet bostadslägenheter i huset samt 
huruvida mer än halva huset upptages av annat än bostadslägenheter. Beträffande 
flerfamiljshus skola lämnas uppgifter om antalet våningsplan och trappuppgångar 
samt huruvida hiss förekommer. 

För varje bostadslägenhet skall slutligen uppgivas lägenhetsinnehavarens namn 
och lägenhetens storlek. 

2 mom. Innehåller fastighet allenast en bostadslägenhet och åligger det fastighetens 
ägare att avlämna folkräkningsuppgift rörande lägenheten, må fastighetsuppgift 
rörande fastigheten lämnas å blanketten för folkräkningsuppgift. 

Särskild fastighetsuppgift skall undertecknas av den uppgiftsskyldige, som tillika 
skall uppgiva sin postadress. 
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3 §. 
Vid avlämnande enligt 7 § förordningen med särskilda bestämmelser om allmän 

folkräkning år 1960 m. m. skola folkräkningsuppgifterna vara ordnade efter fastig
hetsuppgiften. 

t 4 § . 
/ mom. Länsbyrå för folkbokföringen skall, i samband med att de i 16 § 1 mom. 

och 28 § 1 mom. mantalsskrivningskungörelsen den 25 augusti 1947 (nr 654) före
skrivna exemplaren av stomme och personell liggaré tillställas mantalsskrivnings-
förrättaren, till kommunens granskningsledare utan avgift överlämna två arbets-
exemplar av liggaren, det ena tryckt som huvudskrift, ävensom, därest statistiska 
centralbyrån det föreskriver, ett arbetsexemplar av stommen. 

2 mom. I samband med granskningen av avlämnade folkräkningsuppgifter skall — 
med ledning av uppgifter som länsbyrån för folkbokföringen meddelar enligt före
skrifter av statistiska centralbyrån — i ett. av de arbetsexemplar som avses i 1 mom. 
antecknas civilståndet den 1 november 1960 samt utmärkas befolkningen inom 
tätort, vars gränser angivits av statistiska centralbyrån. 

3 mom. Föreskrifter och anvisningar rörande granskning enligt 10 § förordningen 
med särskilda bestämmelser om allmän folkräkning år 1960 m. m. meddelas av sta
tistiska centralbyrån och bostadsstyrelsen. Därvid skall särskilt erinras om stadgände-
na i 13 och 16 §§ lagen den 28 maj 1937 om inskränkningar i rätten att utbekomma 
allmänna handlingar. 

5 § . 
För-skrivning skall år 1960 äga rum så snart ske kan efter den 12 oktober och 

skall, där ej särskilda förhållanden annat föranleda, påbörjas senast den 20 oktober 
1960. 

Kommunens styrelse skall ställa folkräkningsuppgifterna och fastighetsuppgifterna 
till förfogande för granskning vid för-skrivning och mantalsskrivning under den tid 
förrättningen kräver. Tiden och sättet för uppgifternas tillhandahållande skola, med 
iakttagande av vad nedan sägs, av vederbörande pastor och mantalsskrivningsför-
rättare bestämmas efter samråd med granskningsledaren. 

Är för-skrivning icke avslutad den 10 november 1960, skall pastor återställa då 
granskade uppgifter omedelbart och återstående uppgifter fortlöpande. 

6 § . 
/ mom. Vad i 50 § folkbokföringsförordningen samt i 6 §, 10 § 1 mom. och 10 § 

2 mom. .andra stycket mantalsskrivningskungörelsen sägs om mantalsuppgifter skall 
äga motsvarande tillämpning i fråga om uppgifter till folkräkningen och bostads
räkningen år 1960. 

2 mom. I stället för vad i 10 § 2 mom. första stycket och 3 mom. mantalsskrivnings
kungörelsen stadgas skall vid mantalsskrivningen för år 1961 följande gälla. 

Finner pastor vid för-skrivning att skyldighet att avlämna folkräkningsuppgift 
eller fastighetsuppgift icke fullgjorts, skall pastor underrätta granskningsledaren 
härom. 
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Har mantalsuppgift avlämnats, skall denna efter granskning vid for-skrivningen 
överlämnas till mantalsskrivningsförrättaren. 

7 § . 
Där så erfordras i skriftväxlingsärende eller mantalsskrivningsmål eller eljest, äger 

mantalsskrivningsförrättaren taga del av folkräkningsuppgift eller fastighetsuppgift 
hos granskningsledaren eller av denne erhålla upplysning om uppgiftens innehåll. 

Vad nu sagts om granskningsledaren skall äga motsvarande tillämpning i fråga 
om statistiska centralbyrån, därest uppgiften dit överlämnats för fortsatt bearbetning. 

8 § . 
Av kungörelse, som länsstyrelse utfärdar jämlikt 7 § 2 mom. mantalsskrivnings

kungörelsen, skall framgå vad som enligt 13 § 2 mom. förordningen med särskilda 
bestämmelser om allmän folkräkning år 1960 m. m. skall tillämpas vid mantalsskriv
ningen för dr 1961. 

9 § . 
Bestämmelserna i förordningen med särskilda bestämmelser om allmän folkräk

ning år 1960 m.m. samt i denna kungörelse skola äga motsvarande tillämpning i 
Stockholm och Göteborg. 

10 J. 
De särskilda föreskrifter, som må erfordras för tillämpning av denna kungörelse, 

meddelas — efter erforderligt samråd mellan ämbetsverken — av statistiska central
byrån och bostadsstvrelsen. 

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå med
delad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

Det alla som vederbör hava sig hörsamlingen att efterrätta. Till yttermera visso 
hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit. 

Stockholms slott den 20 maj 1960. 

GUSTAF ADOLF 
(L.S.) 

(Finansdepartementet) G. E. Sträng 
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Bilaga 3 

1960 års folk- och bostadsräkning 

F A S T I G H E T S B L A N K E T T 

Blankett tfylles för fastighet, vara bostadslägenhet finnes, av fastighetens ägare, hans ställföreträdare eller, för 
arrenderad fastighet, av arrendatorn. Om endast en bostadslägenhet finnes pä fastigheten och denna bebos av 
ägaren själv, behöver faitighetsblonkett dock ej ifyllas. Läs anvisningarna på sid. 4. 

AVD. A. UPPGIFTER OM FASTIGHETEN 
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AVD. C. UPPGIFTER O M BOSTADSLÄGENHETERNA 
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Fastlghetsblankett skall Ifyllas for bebyggd fastighet (och byggnad pd ofri grund), 

vara bostadslägenhet finnes. Beträffande sommarvilla, sportstuga eller annan dylik 

byggnad skall uppgift lämnas endast om byggnaden användes som stadigvarande bo

stad. 

Blanketten Ifytles av fastighetens eller byggnadens ägare, hans ställföreträdare eller, 

för arrenderad fastighet, av arrendatorn. Om endast en bostadslägenhet finnes pä 

fastigheten och denna bebos av ägaren själv, behöver fastighetsblankett dock ej Ifyl

las, i sådant fall skall ägaren i stället lämna uppgifter om fastigheten i avd. B på folk-

och bostadsräkningsblanketten. 

For varje bostadslägenhet pä fastigheten skall därjämte en folk- och bostadsräk

ningsblankett ifyllas. For bebodd lägenhet skall folk- och bostadsräkningsblanketten 

Ifyllas av den som forfogar över bostadslägenheten (»bostadsförestandaren») och för 

obebodd lägenhet av fastighetsägaren eller hans ställföreträdare. Om lägenheten är 

obebodd antecknas överst pä folk-och bostadsräkningsblankettens första sida »Obe

bodd lägenhet». 

Fastighetsägaren (ställföreträdaren) skall samta in folk- och bostadsräkningsblan

ketterna för bostadslägenheterna pä fastigheten. Han skall därvid dels tillse att blan

kett lämnas för varje bostadslägenhet, dels såvitt möjligt föranstalta om rättelse eller 

fullständigande av uppenbart orikttg eller ofullständig uppgift. Har uppgift avlämnats 

i slutet konvolut, skall dock sistnämnda skyldighet avse endast anteckningarna pd 

konvolutet. 

Fastighetsblankett jämte fotk-och bostadsräkningsblanketter för fastigheten avläm-

noj senost den 12 oktober ti H vederbörande roteombud eller, om roteombud ej finnes, 

till pastor eller till särskilt insamlingsställe. I Stockholm och Göteborg avlämnas blan

ketterna till uppbördsverket à tid som verket bestämmer. Vid avlämnandet skall folk-

ex h bostadsräknmgsblanketterna vara inneslutna i fastighetsblanketten och ordnade 

l den ordning, i vilken bostadslägenheterna är upptagna i avd. C pä denna blankett. 

ALLMÄNNA ANVISNINGAR 
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Bilaga 4 

FOLK-OCH BOSTADSRÄKNINGSBLANKETT 

Blankett i fy I les för varje bostadslägenhet (eget hem, hyreslagenhet, eller kokvrå, dels annan bostad, som har egen ingång frän forstuga, 
bostadsrättslägenhet el. annan). För sommarvilla, sportstuga e. d. läm- trapphjs e. d. Dock skall tvä bostader, av vilka någon saknar eget 
nas uppgift endast om den användes som stadigvarande bostad. kok eller kokvrå, tillsammans räknas som en endo lägenhet, om dt 

På en och samma blankett upptas alla som skall mantalsskrivas som står i direkt förbindelse med varandra, 
boende i bostadslägenheten, även inneboende. Uppgift lämnas för be- Blankett ifylles också for personer som skall mantalsskrivas idsom 
bodd lägenhet av bostadsforeitandaren.förobcbodd av fastighetsägaren, bosatta p4 hotell, pensionat, vårdhem e. d. eller eilest ej or bosatia l 

Som särskild bostadslägenhet skall räknas dels bostad med eget kök någon bostadslägenhet. 

AVD. A. UPPGIFTER OM BOSTADSLAGENHETEN 
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Bilaga 5 

Innehållet i folk- och bostadsräkningens slutliga beståndsband 

Innehåll Antal pos. 

A. Personrecordet 

Recordtyp 1 
Bostadslän 2 

» -kommun 2 
» -församling 2 
» -distrikt 3 

Tätortsindikeringar 6 
Storleksklass för 

tätort 2 
städer 1 

Storstadskod 1 
Municipalsamhälle 2 
Jordbruksområde 3 
A-region 2 
TS-område 2 
Blankettindikering 14 
Mantalslängdsindikering 7 
Fastighetstyp 1 
Hushållstyp 1 
Hushållsställning 1 
Födelseår 3 

» -månad 2 
» -dag 2 
» -nummer 3 

Kön 1 
Civilstånd 1 
Vigselar 2 
Nationalitet 3 
Födelseland 3 
Sysselsättning 1 
Yrkesställning 1 
Yrke 3 
Näringsgren 3 
Anställningens art 1 
Pendling 1 
Arbetsplatslän 2 

» -kommun 2 
» -församling 2 

Kvarterskod för arbetsplats 4 
Huvudsysselsättning under året . . . . 3 
Utbildning 3 
Socio-ekonomisk grupp 2 
Brukare enligt RLF:s jordbruksregister 1 
Antal bilar 1 
Bilens registreringsnr 7 

B. Hushållsrecordet 

Recordtyp 1 
Bostadslän 2 

» -kommun 2 
i) -församling 2 
» -distrikt 3 

Tätortsindikeringar 6 

InnehM Antal pos. 

Storleksklass för 
tätort 2 
städer 1 

Storstadskod 1 
Municipalsamhälle 2 
Jordbruksområde 3 
A-region 2 
TS-område 2 
Blankettindikering , 12 
Fastighetstyp 1 
Hustyp 2 
Vattenkontroll 1 
Vattenanläggning 1 
Ägarekategori 1 
Antal lägenheter i huset 3 
Andel lokaler i huset 1 
Husets byggnadsår 1 
Antal 

våningsplan i huset 1 
trappuppgångar 1 
trappuppgångar med hiss 1 

Hushållstyp 1 
Lägenhetens upplåtelseform 1 
Köksinnehav 1 
Innehav av 

wc 1 
badrum 1 
spis 1 
kylskåp 1 
varmvatten 1 
centralvärme 1 
avlopp 1 
vattenledning 1 

Antal 
bostadsrum 2 
ej bostadsrum 2 

Lägenhetsstorlek 2 
Kvalitetsgrupp 1 
Trångboddhet 1 
Hushållsföreståndarens 

kön 1 
civilstånd 1 
födelseår 3 
vigselar 2 
sysselsättning 1 
yrkesställning 1 
yrke 2 
näringsgren 2 
pendling 1 
bilinnehav 1 
socio-ekonomisk grupp 2 

Makans 
födelseår 3 
sysselsättning 1 
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yrkesställning 1 
yrke 3 
näringsgren 1 
pendling 1 

Antal 
hushållsmedlemmar 2 
barn till hushallsförest./eller makan 2 
barnbarn till » 2 
föräldrar till » 1 
andra anhöriga till » 2 
övriga hushållsmedlemmar 2 

Antal personer födda 
1944 eller tidigare 2 
1945—1960 2 

1950—1960 2 
1954—1960 2 
1945—1953 2 

Antal barn till hush.förest. födda 
1945—1960 2 

Yngsta barnets födelseår (hush.förest. 
barn) 2 

Antal förvärvsarbetande inom hushållet 2 
Olika hushållsmedlemmars utbildning 6 
Antal 

kommunpendlare 2 
församlingspendlare 2 
hushållsmedlemmar som ingår i 

RLF:s jordbruksregister 1 
bilar i hushållet 1 
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B
ilaga 6 

Översikt över koder vid 1960 års folkräkning 



Bilaga 7 

YRKESKOD 
I960 1rs fo lk räkn ing 
21.2.61. 

0 . . N a t u r v e t e n s k a p l i g t , t e k n i s k t 
s a m t s o c i a l v e t e n s k a p l i g t , 
h u m a n i s t i s k t o c h k o n s t n ä r l i g t 
a r b e t e 

00. T e k n i s k t a rbe te 
001 A rk i t ek te r , ingenjörer och tekn iker 

med byggnads- och anlaggnJngstekniskt 
arbete 

002 Ingenjörer och tekn iker med elkraft-
t ekn . och te letekn. arbete 

003 Ingenjörer och tekn iker med mekaniskt 
arbete 

004 Ingenjörer och tekniker med kemitekn. 
arbete 

005 Ingenjörer och tekn iker med gruv tekn . 
och metal lurgiskt arbete 

006 Ingenjörer och tekn iker inom andra 
tekn. verksamhetsområden 

007 Lantmätare, mätningstekn., kartografer 
008 Tekniska biträden 
009 Ej specificerbar uppgift 

Of. Kemiskt o c h fysikaliskt a r b e t e 
011 Kemister 
012 Fysiker 
013 Geologer, meteorologer m. f l . 
019 Ej specificerbar uppgift 

02. Biologiskt arbete 
021 Veter inärer 
022 Biologer 
023 jordbruks-och trädfirdsforjkare/-r4dgi-

vare 
024 Skogsbruksforskare, skogsbruksr idglv. 
029 Ej specificerbar uppgift 

05. Medicinskt arbete 
031 Läkare 
032 Tandläkare 
039 Ej specificerbar uppgift 

04. H ä l s o - o c h s jukvårdsarbete 

040 Sjuksköterskor 
041 Barnmorskor 
042 Skötare inom menta lv i rd 
043 Sjukvårdsbiträden 
044 Tandsköterskor 
045 Röntgenbehandlingsbiträden, labo ra-

tr iser m. f l . 
046 Farmaceuter 
047 Sjukgymnaster, massörer m. f l . 
048 Hälsovårdsinspektörer m. f l . 
049 Ej specificerbar uppgift 

05. Pedagogiskt a rbe te 
050 Skolledare 
051 Universitets- och högskolelärare 
052 Lärare i läroämnen 
053 Klasslärare 
054 Lärare i övningsämnen 
055 Yrkeslårare 
056 Förskollärare 
057 Utbi ldningskonsulenter m. f l . 
058 övrigt pedagogiskt arbete 
059 Ej specificerbar uppgift 

06. Religiöst arbete 
061 Präster och predikanter 
068 Övr ig t religiöst arbete 
069 Ej specificerbar uppgift 

07. J u r i d i s k t a rbe te 
071 Domstolsjur ister 
072 Åklagare och högre polistjänstemän 
073 Praktiserande jur is ter m. f l . 
074 Juridiska ombudsmän 
078 Övr ig t jur id iskt arbete 
079 Ej specificerbar uppgift 

08. L i t t e r ä r t och ko n i tn är l igt a r b e t e 
081 Bi ldkonstnärer 
082 Formgivare 
083 Dekora törer 
084 Författare 
085 journal is ter , för lagsredaktörer 
086 Scenkonstnärer 
087 Musiker 
088 ö v r i g t l i t te rä r t och konstnär l igt arbete 
089 Ej specificerbar uppgift 

Of. ö v r i g t tekniskt , naturvetenskapl igt 
m . m . a rbete 

091 Revisions- och redovisningsexperter 
092 Socialtjänst« m i n 
093 Bibl iotekar ier, ark ivar ier , museitjänste

ni i n 
094 Ekonomer, stat ist iker 
095 Psykologer, personalmän 
098 ö v r i g t hi thörande arbete 
099 Ej specificerbar uppgift 

1.. Administrativt arbete 
10. A l l m ä n t samhi l l sadmin ls t ra t l v t 

a rbete 
101 Al lmänt samhil lsadminlstrat ivt arbete 

1 1 . Företagsadminlst rat tv t s a m t annat 
tekniskt och ekonomisk t adminis
t r a t i v t a rbete 

111 Företagsledare 
118 öv r iga företagsadministratörer och ad

minis t ratörer för speciella funkt ioner 
(siväl enskild som statlig och kommunal 
tjänst) 

119 Ej specificerbar uppgift 

2. . Kameralt och kontorstekniskt 
arbete 

20. Bokförings- och kassaarbete 
201 Bokförare och kon tors kassörer 
203 Bankkassörer 
204 Butiks- och restaurangkassörer 
208 Inkasserare m. f l . 
209 Ej specificerbar uppgift 

29. Stenograf!- och maskinskrivnings-
s a m t annat kontorsarbete 

290 Sekreterare, stenografer, maskin
skrivare 

29f Datamask i nopēra cörer 
292 Banktjänstemän 
293 Resebyråtjänsteman 
294 SpeditÖrer, skeppsklarerare m. f l . 
295 Förvaltare av fast och lös egendom 
296 Forsakringstjänstemän 
297 Sjukkassetjänstemän 
298 Special kontor is ter m. f l . 
299 Ej specificerbar uppgift 

3 . . Kommersiellt arbete 
30. Partfc- och deta l j handelsföretagare 
301 Grosshandlare 
302 Detaljhandlare 
309 Ej specificerbar uppgift 

31 . Försäljning av fast och lös egendom, 
t jänster och värdebevis m . m . 

311 Försäkringsförsäljare 
312 Egendoms- och vardepappenmäkJare 
313 Reklammin 
318 Värderingsmän, aukt ionister 
319 Ej specificerbar uppgift 

22. Part i försäl fning genom kundbesök 
s a m t aģentu rar bet« 

321 Handelsresande, agenter 

33. ö v r i g t k o m m e r s i e l l t a rbe te 
331 Inköpare, kontorsförsäljare 
332 Affärsförestan dare 
333 ö v r i g affärs personal 
334 Ambulerande försäljare 
338 Bensinforsaljare, de mönstrat öre r m. fl. 
339 Ej speclßcerbar uppgift 

4.. Lantbruks-, skogs-och fiskeri
arbete 

40. Lentbruks- , skogs- o c h t rädgårds-
led njng 

401 Lantbrukare, skogsbrukare och t rad -
gardsbrukare 

402 Lantbruksbefäl 
403 Skogsbefàl 
404 Tradgårdsbefäl 
405 Husdjursuppfödare 
406 Pälsdjursuppfödare 
407 Renägare 
409 Ej specificerbar uppgift 

41. Jordbruks- och t rädgårdsarbete , 
djurskötsel 

411 Lantarbetare 
412 Trädgårdsarbetare 
413 Husdjursskötare 
414 Pälsdjursskötare 
415 Renskötare 
418 ö v r i g t jo rdbruks- och trädgårdsarbete 

m. m. 
419 Ej specificerbar uppgift 

42. V i l t v å r d o c h j a k t 

421 V i l t v i rda re och jägare 

43. F isker iarbete 

431 Fiskare 
432 Fiskodlare 
439 Ej specificerbar uppgift 

44. Skogsarbete 

441 Skogs- och f lottningsarbetare 

5 . . G r u v - o c h s t e n b r y t n l n g s a r b e t e 

50. Gruv - o c h sten brytningsarbete 
501 Gruvbry tare , bergsprängare m. f l . 
502 Brunnsborrare, diamantborrare 
503 Anrikningsarbetare 
504 öv r iga gruv- och stenbrytningsarbetare 
509 Ej specificerbar uppgift 

6 . . T r a n s p o r t - o c h k o m m u n i k a 
t i o n s a r b e t e 

60. Sjöbefälsarbete 
601 Naut iskt befäl 
602 Lotsar 
603 Maskinbefäl 
609 Ej specificerbar uppgift 

6 1 . DÜcks- o c h maskinmanskap 

611 Däcks- och maskinmanskap 

62. F lygarbete 

621 Flygförare, f lygmaskinister m. fl. 

63. L o k f ö r a r e , j ä r n v ä g s k o n d u k t ö r e r , 
t ra f ikb i t räden s a m t vägtraf ikarbete 

631 Lokförare, lokbi t räden 
632 Järnvägskonduktörer, t raf ik biträden 
633 Motor fo rdon i fö rare , sparvagnsförare 
634 Kuskar 
635 Cykelbud m. f l . 
636 Buss- och spårvagnskonduktörer, spärr

vakter 
639 Ej specificerad uppgift 
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«4. Tra f lk lednlng och t ra f lkarbets led-
n ing 

441 Hamntraftkledare 
«42 Flygtraflkledare, flygklarerare m. i l . 
«43 TreflkbefU vid Jtrnvig 
«44 Vigtrafikledar« 
«49 Eļ specificerbar uppgift 

«g. Poet- och telekommunikation 
«51 Postusistenter, postexpeditörar m. fl. 
«52 Teleusiitenter m. fl. 
«53 Telefonister (teteverket). 
«54 Kontorstelefonister 
«55 Telegrafexpedltörer, radioexpeditörer 
«59 Eļ speclflcerbar uppgift 

« i . Postal t och annat budarbete 
661 Postiljoner 
662 Expeditions vak ter, kontorsbud m. ft. 
669 Ej specificerbar uppgift 

67. ö v r i g t t ranspor t - och k o m m u n i k a 
t ionsarbete 

671 Fyrvaktare, sluss-, färj- och hamnvakter 
m. fl. 

67S Ban b it riden i banvaktstjänst 

« t . E| specificerat t ranspor t - och k o m 
munika t ionsarbete 

699 Ej specificerat transport- och kommu
nikationsarbete 

7.. /8.. Tillverkningsarbete 
70. T e x t i l a r b e t e 
701 Textilarbetare 

7 1 . Sömnadsarbete 
711 Skräddare, ateljésömmerskor m. ft. 
712 Körsnarer 
713 Modister och hattmakare 
714 Tape t« ra re 
715 Tillskapar« m. fl. 
716 Konfektionssömmerskor 
718 Övrigt sömnadsarbete 
719 Ej specificerbar uppgift 

72. Sko- och läderarbe ta 
721 Skomakare 
722 Skoarbetare 
726 Sadelmakare, lädersömmare m. f l . 
729 Ej specificerbar uppgift 

73. Järnbruks-, meta l lverks- , smldes-
och g ju te r i a rba ta re 

731 Hytt- och metai I ugnsarbetare 
732 Härdare, glodgare m. fl. 
733 Varm väljare, kallvalsare 
735 Smeder 
736 Gjuteriarbetare 
737 T råd draga re, rordragare 
730 Övrigt järnbruks-, metallverks-, sml

des- och gjuteriarbete 
739 Ej specificerbar uppgift 

74. F lnmekaniskt a r b e t a 
741 Instrumentmakare (fmmekaniker) 
742 Urmakare 
743 Optiker 
744 Tandtekniker 
745 Guld- och silversmeder 
749 Ej specificerbar uppgift 

75. Verkstads- och byggnadsmetal l ar b. 
750 Vcrkstadsmekaniker (bank- och maskin

arbetare) 
751 Montörer-maskinuppsättare 
752 Maskin- och motorreparatörer 
753 Tunnplitstagare 

754 Rörledningsarbetare 
755 Svetsare, gasskirare 
75« G rov plitdagar« och stålkonstruktions-

arbetar« 
757 Metal l lsererem.fi . 
758 övr igt verkstads- och metaJllnd.arb. 
759 Ej specificerbar uppgift 

7« . E laktromrbete 
761 Installations-, drifts- och mukinelektr. 
764 Tele-, radio- och TV-reparatÖrer 
766 Telefon reparatörer-Installatörer 
767 Linjearbetare 
768 övr igt elektroarbete 
769 Ej specificerbar uppgift 

77. T r ä a r b e t e 
771 Byggnadstriarbetare 
772 Binfc- och maskinsnickare, möoelsnlck. 

m. fl. 
774 Ram- och drkelsagare, hyvlare m. fl. 
778 övr igt träarbete 
779 Ej specificerbar uppgift 

7«. Målnings- och lackeringsarbete 
781 Milare 
782 Lackerare 
789 Ej specificerbar uppgift 

79. M u r e r i - och betongarbete m . m . 
791 Murare, rappare, putsare 
792 StenmontÖrer 
793 Byggnadsspecialarbetare, byggnadi-

{[rövar betar« 
solerare 

795 Glasmisteria rbetare 
798 Övrigt mureri- och betongarbete 
799 Ej specificerbar uppgift 

80. Graf iskt a r b e t e 
801 Typografer, litografer m. fl. 
806 Bokbin de Har beta re 
808 övr igt grafiskt arbete 
809 Ej specificerbar uppgift 

8 1 . Glas-, porslins-, k e r a m i k - och tege l 
a r b e t e 

811 Glashytter betare 
812 Formare (keramiska produkter) 
813 Ugnsskötare (glas och keramlsk till v.) 
814 Dekoratörer, glaserare (glas, porslin, 

keramik) 
818 övr igt glas-, porslins-, keramik- och te

gelarbete 
819 Ej specificerbar uppgift 

82. L ivsmedelsarbete 
821 Kvarnarbetare 
822 Bagare och konditorer 
823 Choklad- och sötvaruarbetare 
824 Bryggeri-, vattenfabriks- och brännerl-

arbetar« m. fl. 
825 Konservarbetare 
826 Slakteri- och charkuter(arbetare 
827 Mejeriarbetare 
828 övrigt livsmedelsarbete 
829 Ej specificerbar uppgift 

S3. Kemisk t - och ce l lu lotateknlskt a rb . 
831 Kemiika processarbetare 
834 Trimasseslipare, cellulosaarbetare 
836 Pappers-, papp- och fiberplattarbetare 
838 övrigt kemiskt- och cellulosatekniskt 

arbete 
839 Ej specificerbar uppgift 

84. Tobaksarbe te 
841 Tobaksarbetare 

85. Ö v r i g t t i l lverkningsarbete 
850 Korgmakeriarbetare 
851 Gummivaruarbetare 
852 Plastvaruarbetare 

853 Garvar« och skinnberedare 
854 Fotolaboratorlearbetare 
«55 Musiklnstrumentmakare 
856 Sten huggeris r betar« 
857 Pappers- och emballagearbetare 
858 övr igt ti 11 verkningsarbete 

8«. G r o v - och d iversearbete 
«61 Grov- och diversearbetare 

87. M a s k i n - och motorskötse l 

871 Land maskinister 
872 Kran-och traversförare 
873 Riggare 
874 An läggnings maskinförare 
875 Truckförare, transportörs kota re m. f l . 
876 Smörjare 
879 Ej specificerbar uppgift 

88. Paketer ing«- och • m b a l l a r l n g t a r b . 
t a m t stuverf- , lager- och för radsarb . 

881 Paketerare och em balierare 
882 Stuveriirbetare samt andra fastnlngs-

och lossningsarbetare 
883 Lager- och förradsarbetare 
888 Flyttkarlar m. fl. 
889 Ej speclflcerbar uppgift 

89. EJ specif lcerbart t i l l verkn ingsarbete 
899 Ej speciflcerbart tillverkningsarbete 

9 0 . - 9 4 . S e r v i c e a r b e t e 

98. C iv i l t bevaknings- och skyddsarbete 

901 Brand min 
902 Poliser 
903 Tullbevakningspersonat 
904 Fångvårdare 
908 övr igt bevaknings- och skyddsarbete 
909 Ej specificerbar uppgift 

9 1 . Hus l ig t arb. , por t te ra rba te m . m . 
911 Ekonomiför estanda r« 
912 Kockar och kallskankor 
913 Köksbiträden 
914 Hembiträden och barnsköterskor 
915 Hemvardarinnor m. fl, 
916 Hotellportierer 
917 Pursers, trafikvirdlnnor m. fl. 
918 Övrigt husligt arbete 
919 Ej specificerbar uppgift 

92. Server ingsarbete 

921 Hovmästare, servitörer 

93. Fastighetsskötsel, städning 
931 Festig hetsarbeta re m. f l . 
932 Städare 
933 Skorstensfejare 
939 Ej specificerbar uppgift 

94. ö v r i g t serv icearbete 
941 Frisörer, skönhetsvirdare m. f l . 
942 Bad personal 
943 Tvättar« 
944 Pressare 
945 Sporti «dare, travtränare, jockeys m. fl. 
946 Fotografer 
947 Begravnlngsbyråförestindare m, fl. 
948 övr igt tervfeearbete 
949 Ej specificerbar uppgift 

98. Militärt arbete 
961 Militärt arbete 

9 9 . P e r s o n e r m e d e j I d e n t i f l e r b a r a 
y r k e n « I t e r m e d e ļ a n g i v e n 
y r k e s t i l l h ö r i g h e t 

999 Personer med e| identiflerbara yrken «I. 
med ej angiven yrkestillhörighet 

http://Metalllsererem.fi
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Exempel ur systematiskt yrkesregister 
0. . Naturvetenskapligt, tekniskt samt 

socialvetenskapligt, humanistiskt och 
konstnärligt arbete 

00. T e k n i s k t a r b e t e 

Yrkesutövare tillhörande denna yrkesgrupp pla
nerar, leder och utför projekterings-, konstruk
tions-, beräknings- och ritarbeten inom olika 
tekniska specialområden, handhar produktions
ledning och andra tekniska arbetsuppgifter vid 
tillverkningsavdelningar m. m. inom skilda in
dustrigrenar samt svarar för kartläggnings-, 
kartritnings- och mätningstekniska arbeten. 

Hit föres såväl ingenjörer och lägre tekniker 
som egentliga arbetsledare inom industri etc. 

Överingenjörer hänföres till övrigt företags-
administrativt arbete (118), arbetsledare inom 
jordbruk och skogsbruk till yrkesområde 4. 

001 Arkitekter, ingenjörer och tekniker med 
byggnads- och anläggningstekniskt arbete 

Personer inom denna yrkesfamilj leder och ut
för projekterings-, konstruktions- och beräk
ningsarbete, handhar produktionsledning, ar
bets- och metodstudier, planerings- samt kon
troll-, service- och inslruktionsarbete i samband 

Alfabetiskt yrkesregister 

Registret bygger på ett inom arbetsmarknads
styrelsen under vintern 1960—61 utarbetat 
alfabetiskt yrkesregister, vilket i stor utsträck
ning kompletterats med yrkesbenämningar (i 
vissa fall dock något föråldrade) från ett vid 
1950 års folkräkning använt yrkeslexikon. För-

Exempel ur det alfabetiska yrkesregistret 

med byggande och underhåll av hus samt vägar, 
broar, kanaler, flygfält och andra anläggningar. 

Hit föres även egentliga arbetsledare inom 
området. 

Hit föres ej trädgårdsarkitekt (023), möbel-
och inredningsarkitekt (082). Arbetande för
män, lagbasar och motsvarande hänförs till resp. 
yrkesområde, ritbiträden etc. till tekniska biträ
den (008). 

Arkitekt 
Projekteringsingenjör 
Ritare 
Beräkningschef, -ledare 
Beräkningsingenjör 
Beräkningstekniker 
Produktionschef, -ledare 
Produktionsingenjör (t. ex. arbetschef, plats

chef, byggnadschef) 
Arbetsledare (t . ex. verkmästare, vägmästare, 

förman) 
Arbetsstudiechef, -ledare 
Arbetsstudieingenjör 
Arbetsstudietekniker 
Kontrollchef 
Kontrollingenjör (t. ex. byggnadskontrollant, 

betongkontrollant, brandinspektör ) 
Kontrolltekniker 
Andra inom 001 i chefs-, ingenjörs- eller tek

nikerbefattning 

Bilaga 9 

utom den 3-siffriga yrkeskoden anges för varje 
medtagen yrkesbenämning kod för yrkesställ
ning som första siffra, varvid 1 betecknar ar
betsledare, 2 tjänsteman och 3 arbetare. F be
tecknar företagare eller eventuell förekomst av 
företagare inom resp. individualyrken. 

Exempel ur systematiskt yrkesregister 
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Bilaga 10 Klassificeringsschema för socio-ekonomiska grupper 

Schedule of socio-economic groups 

Medhjälpande i företagarhushållen har inplacerats i samma grupp som företagaren. Ej förvärvsarbetande familje
medlemmar (hustrur samt barn under 16 år) har erhållit huvudmannens soeioekonomiska grupp. 
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Bilaga 11 

N Ä R I N G S G R E N S K O D 

D e k o d n u m m e r , där siffran 9 Ingår, avser fall där näringsgrenen endast delvis e l l e r e j alls kan specificeras. 
Dessa k o d n u m m e r b ö r i största möjl iga utst räckning undvikas och für endast användas d i man v a r k e n g e n o m 
undersökn ing kan fastställa den r ä t t a näringsgrenen e l ler kan sluta sig t i l l v i l ken när ingsgren som d e t sannol ik t 
gäl ler . Särskil t k o d n u m m e r 999 , 3 9 9 och 669 bör undvikas. 

1 H 0 å n fo lk räkn ing 
20.2.61. 

0. . Jordbruk, skogsbruk, jakt 
och fiske 

01. Jordbruk 
010 Egentlige jordbruk och boskapsskötsel 
011 Trädgårdsskötsel 
012 Renskötsel 
013 Pälsdjursskötsel 
014 Annan djurskötsel 
015 Veterinärverksamhet 
016 Annan hithörande verksamhet 
019 Ej specificerbart jordbruk 

02 . Skogsbruk 
020 Skogsvård 
021 Skogsavverkning 
022 Flottning och virkesmätning 
023 jakt och jaktvård 
029 Ej specificerbart skogsbruk 

03. Fisk« 

030 Saltslöflske 
031 Insļofiske 
039 Ej specificerbart fiske 

1 . . Gruvdrift och mineralbrytning 
10. G r u v d r i f t och m i n e r a l b ry tn ing 
100 Kolgruvor 
101 Järnmalmsgruvor 
102 Andra malmgruvor 
103 Ripetroleumverk 
104 Stenbrott 
105 Sand- och lertag 
106 Torvbrytning 
107 Annan brytning 
109 Ej specificerbar brytning 

1 . . - 3 . . Tillverkningsindustri 
20. Livsmedelsindustr i 

200 Slakterier, charkuterier och köttkon
servfabriker 

201 Mejerier, mjölkkondenserlngsfabriker 
och glasstillverkning 

202 Frukt- och grönsakskonservtndustri 
203 Fiskberednlngsanstatter och fiskkon

servfabriker 
204 Kvarnindustri 
205 Bagerier och kondltorlvarutltlverknlng 
206 Sockerindustri 
207 Choklad- och konfektindustri 
200 Annan livsmedelsindustri 
209 Ej specificerbar livsmedelsindustri 

2 1 . Dryckesvaru- och tobaksindustr i 

210 Vin-och spritindustri 
211 Bryggerier och malttillverkning 
212 Läskedrycks-och mineralvattenfabr. 
213 Tobaksindustri 
219 Ej specificerbar dryckesvaru- och 

tobaksindustri 

22. Tex t i l indus t r i 
220 Ylleindustri 
221 Bomullsindustri 
222 Sidenväverier 
223 Annan textilvaruberedning 
224 Trikafabriker 
225 Repslagerier och bindgamsfabriker 
226 Hemslöjd 
227 Annan textilindustri 
219 Ej specificerbar textilindustri 

23 . Beklädnadsindustr i 
230 Skotillverkning av läder och skinn 
231 Läst- och träskotillverkning 
232 Skoreparation 
233 Konfektionsindustri 
234 Annan klädsömnad 
235 Pais-, skinnkläd- och handsktillverkn. 
236 Hatt- och mösstillverkning 
237 Annan hithörande industri 
239 Ej specificerbar beklädnadsindustri 

24. T r ä i n d u s t r i 
240 Sågverk och hyvlerier 
241 Tillverkning av byggnadssnickerier 
242 Fanér- och plywood fabriker 
243 Trähusfabriker 
244 Lådfabriker 
245 Tunnbinderier 
246 Korgindustri 
247 Annan träindustri 
248 Korkindustri 
249 Ej specificerbar träindustri 

25 . M ö b e l - och Inredningsindustr i 
250 Möbeltillverkning 
251 Möbel klädsel och tapetserar rörelse 
252 Annan hithörande industri 
259 Ej specificerbar möbel- och Inrednings

industri 

26 . Pappersindustr i 
260 Trisliperier 
261 Cellulosafabriker 
262 Pappersbruk och pappfabriker 
263 Trätiberoltttefabriker 
264 Pappersemballagelndustri 
265 Annan hithörande Industri 
269 Ej specificerbar pappersindustri 

27 . Graf isk industr i , för lagsverksamhet 
m . m . 

270 Tidningstryckerier 
271 Bok- och accidenstryckerier 
272 Annan grafisk industri 
273 Bokbinderier 
274 Tidningsutgivning 
275 Bokförlag 
276 Musikförlag 
277 Konstförlag 
279 Ej specificerbar grafisk industri o. d . 

2 » . Lader ! ndustr i 

2S0 Garverier och annan läderberedning 
281 Skinnberedning samt päls- och skinn-

va ruti 11 verkning 
282 Väsk- och reseffektfabrlker 
283 Annan lädervarutillverkning 
289 Ej specificerbar läderindustri 

30. G u m m i i n d u s t r i 
300 GummWarutillverkning 
301 Vulkanlseringsverkstäder 
309 Ej specificerbar gummiindustri 

3 1 . Kemisk Industr i 
310 Sprängämnesfabriker 
311 Plastfabriker 
312 Annan tillverkning av industriella grund-

kemikalier 
313 Tillverkning av vegetabiliska och anl-

maltska oljor 

314 Färg- och fernlssfabriker 
315 Ukemedelsfabriker 
316 Tvättmedels-och parfymfabriker 
317 Tändsticksfabriker 
310 Annan hithörande Industri 
319 Ej specificerbar kemisk industri 

32. K o l - och minera lo l je indust r i 
320 Petroleumraffinaderier och skifferolie-

verk 
321 Annan hithörande industri 
329 Ej specificerbar kol- och mineralolje

industri 

33. J o r d - o c h stenindustr i 
330 Tegelbruk, kakel- och annan byggnads-

lerindustri 
331 Glasbruk 
332 Porslins- och lergodsfabriker 
333 Cementfabriker 
334 Cement- och I ätt betongvar ufabriker 
335 Gatstenshuggerier och stenförädllng 
336 Kalk- och kritbruk 
337 Bränntorv- och torvströtillverkning 
338 Annan hithörande industri 
339 Ej specificerbar jord- och stenindustri 

34. M e t a l l i n d u s t r i 
340 Järn- och stilverk 
341 Tackjärns- och stilgjuterler 
342 Andra metallverk 
343 Andra metaligļuterier 
344 Bleck- och plåtvarutillverkning samt 

kopparslagerier 
345 Järn- och stilmanufaktur 
346 Annan metallmanufaktur 
347 Galvanisering, förnickling, förtenning 

o. d . 
349 Ej specificerbar metallindustri 

35. M a s k i n - o c h e lek t ro indust r i 
350 Maskinindustri 
351 Radio- och TV-industrl 
352 Annan elektroindustri 
359 Ej specificerbar maskin- och elektrotnd. 

36. T ranspor tmede ls indust r i 
360 Skeppsvarv 
361 Bitbyggerier 
362 Järnvägs- och spirvägsverkstäder 
363 Bilfabriker 
364 Bilreparation 
365 Cykel- och motorcykelfabriker 
366 Cykel- och motorcykel reparation 
367 Flygplansfabriker 
368 Annan hithörande industri 
369 Ej specificerbar transportmedelslnd. 

37. Diverse t i l lverkningsindustr i 
370 Vetenskaplig och klrurglsk Instruments 

tillverkning 
371 Optisk instrument- samt fotoartikels-

tillverkning 
372 Urtillverkning 
373 Guld-, silver- och nysilverindustri 
374 Musikinstrumenttillverkning 
375 Sportartikeltill verkning 
376 Leksakstillverkning 
377 Borstbinderier samt annan här- och 

tage I i ndustri 
376 Annan specificerad industri 
379 Ej specificerbar hithörande industri 
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if. Ej speclftcerbar t i l l v e r k n i n g ! o d . 

399 Ej specificerbar t i l lverkningsindustr i 

4 . . B y g g n a d s « o c h a n l ä g g n i n g s -
v e r k s a m h e t 

40. Husbyggnsdsverksamhet 

400 H us byggnadsverksam het 

4 1 . A n n a n byggnads- o c h anläggnings-
v e r k s a m h e t 

410 Måleri 
411 G l u m u t e r i 
412 Byggnadsplåtslageri 
413 Rörledn i ngslnsul lat lon 
414 Elektr isk Installation 
415 Våg-och vattenbyggnad 
416 Annan hithörande verksamhet 
419 Ej specificerbar hi thörande verksamhet 

S.. El-, gas- och vattenverk m. m. 
50. E l - t gas- o c h v a t t e n v e r k m . m . 

500 Elektriska kraf tverk och elverk 
501 Gasverk 
502 Värmeverk 
503 Vat tenverk 
504 Renhållningsverk 
509 Ej specificerbar hi thörande verksamhet 

6 . Handel 
SO. P a r t i h a n d e l m e d l i v s m e d e l o . d . 

600 Partihandel med färskvaror 
601 » » andra livsmedel 
602 Partihandel med v in , spr i t , ö l , läske

drycker och tobaksvaror 
609 Ej specificerbar partihandel med Itvsm. 

6 1 . P a r t i h a n d e l u t o m m e d l i v s m e d e l 
o . d . 

610 Partihandel med tex t i l - och beklädnads-
varor 

611 Partihandel med bosättningsvaror m.m. 
612 » » byggnadsmaterial 
613 » » bränsle och dr ivmedel 
614 » » maskiner, verk tyg och 

instrument 
615 Partihandel med t ransportmedel 
616 » » papper o. d . 
617 » » kemisk-tekniska ar t . 
618 » » andra varor och blan

dat sor t iment 
619 Ej specificerbar partihandel 

62. D e t a l j h a n d e l m e d h u v u d s a k l i g e n 
l i v s m e d e l o . d . 

620 Livsmedelsaffärer 
621 Diverse-, länt- och skeppshandel 
622 S t ind- och torghandel 
623 V in- och spritaffärer 
624 Tobaksaffärer 
629 Ej specificerbar hi thörande handel 

63. D e t a l j h a n d e l m e d t e x t i l - och be
k l ä d n a d s v a r o r m . m . 

630 Konfektionsaffärer 
631 Manufakturaffärer 
632 Hatt- , möss- och modevaruaffärer 
633 Päls-, skinn-, handsk-, väsk- och 

paraplyaffärer 
634 Skoaffärer 
639 Ej specificerbar hi thörande handel 

64. D e t a l j h a n d e l m e d b o s ä t t n i n g s v a r o r 
m . m . 

640 Möbel-, matt- och k o n t o n maskinaffärer 
641 Glas-, porslins- och bosättningsaffärer 
642 Järn- och maskinaffärer 
643 Radio- och elaffärer 

644 Ur- , guldsmeds-, op t ik - och musikaffärer 
645 Fotoaffärer 
646 Konst- och ant lkv i teuaffärer 
«47 Leksakseffarer 
649 Ej specificerbar hi thörande handel 

65. Deta l jhandel i n o m a n d r a branscher 

650 Bi l- och motorcykelaffärer 
651 Cykel - och sportaffärer 
652 Bok- och pappershandel 
653 Blomsteraffärer 
654 Färghandel 
655 Parfym- och sjukvirdsaffärer 
656 Apo tek 
657 Bensinstationer 
658 Andra specialaffärer 
659 Ej specificerbar hi thörande handel 

66. D e t a l j h a n d e l m e d b l a n d a t 
s o r t i m e n t m . m . 

660 Varuhus, basarer och enhetsprisaff trer 
661 Post- och te le fonorder fö reug 
662 Handel med begagnade varor 
663 Ktoskhandel 
664 Kringföringshandel 
665 Annan handel med blandat sor t iment 
669 Ej specificerbar detaljhandel (Inräknat 

ej specificerbar handel) 

67. Bank - o c h f ö r s ä k r i n g s v e r k s a m h e t 

670 Riksbank och affärsbanker 
671 Sparbanker och sparkassor 
672 Annan kred i t - och penningförmedl ing 
673 Försäkring utom sjukkassor 
674 Sjukkassor 
679 Ej specificerbar bank- och försäkrings-

verksamhet 

68. F a s t i g h e t s f ö r v a l t n i n g m . m . 

680 Fastighetsförvaltning 
681 Fastighets- och hyresförmedling 
689 Ej specificerbar hi thörande verksamhet 

7 . . S a m f ä r d s e l 

70. Transport 
700 Järnvägstrafik 
701 Spårvägs- och busstrafik 
702 Personbilstrafik 
703 Annan landtransport 
704 Fjärrsjöfart 
705 Närsjöfart 
706 Luft fart 
709 Ej specificerbar t ransport 

7 1 . V e r k s a m h e t I a n k n y t n i n g t i l l 
t r a n s p o r t 

710 Lots- och fyrväien 
711 Kanal- och hamnvisen 
712 Stuveri rörelse 
713 Annan sjöfartrörelse 
714 Rese- och tur is tbyråer 
715 Spedit ion, skeppsmäklerl o. d . 
717 Lager- och magasinsrörelse 
719 Ej specificerbar hi thörande verksamhet 

72. Post och t e l e k o m m u n i k a t i o n e r 

720 Post 
721 Telegraf och telefon 
722 Radio och TV (utom utsändningslokaler) 
729 Ej specificerbar hi thörande verksamhet 

8 . T j ä n s t e r m . m . 

80. F ö r v a l t n i n g , e j a n n o r s t ä d e s r e d o v . 

800 Kungahus och hov 
801 Dip lomat i och konsulatväsen 
802 Rättsväsen ( inräknat fångvård) 
803 Försvarsväsen 
804 Polisväsen 

805 Tullväsen 
806 Brandväsen 
807 Annan statl ig förval tn ing 
808 Annan kommunal förvaltning 
809 Ej specificerbar hi thörande verksamhet 

8 1 . Underv isn ing 

810 Univers i tet och högskolor 
811 Läroverk, seminarier o. d . 
812 Fo lk -och försöksskolor 
613 Annan undervisning 
819 Ej specificerbar undervisning 

82. S jukvård 

820 Sjukvård 

83. A n n a n o f f e n t l i g ve rksamhet 

830 Forskning och vetenskapliga inst l t . 
631 Svenska kyrkan 
832 Andra trossamfund 
634 Socialvård 
835 Fack- och näringsorganisationer 
836 Bibl iotek och museer 
837 Annan hi thörande verksamhet 
839 Ej specificerbar hi thörande verksamhet 

84. U ppdragsverksamhet 

840 Advokat- och annan jur idisk verksamhet 
841 Bokförings- och revisionsverksamhet 
842 Patent-, ingenjörs- och a rk l t ek tby r i e r 
843 Annons-, reklam- och marknadsunder-

sök ni ngsbyr ier 
844 Skriv-, dupl icer ing!- och kopieringsby

råer 
845 Annan hi thörande verksamhet 
849 Ej specificerbar hi thörande verksamhet 

SS. L i t t e r ä r , k o n s t n ä r l i g o c h r e k r e a 
t i o n s v e r k s a m h e t 

650 Skri f tstäl len och annan l i t terär verk
samhet 

651 Bildande konst och musikkomposi t ion 
852 Fi lm- och biografverksamhet 
853 Teatrar 
854 Musik och sång (ej komposi t ion) 
855 Grammofoninspelning 
856 Radio- och TV-utsändning 
857 Id ro t t och gymnastik 
858 Annan hithörande verksamhet 
859 Ej specificerbar hi thörande verksamhet 

8«. Hus l ig t a rbe te 

660 Huslig arbete I jordbrukarhushål l 
861 » » » andra hushåll 
869 » » » ej speciftcerbara hush. 

87. H o t e l l o c h restaurangrörelse 

870 Restauranger 
671 Kaféer och kond i to r ie r 
872 Hote l l 
873 Pensionat och rumsuthyrn ing 
879 Ej specificerbar hi thörande verksamhet 

88. H y g i e n o c h d i ve rse p e r s o n l i g a 
t | a n s t e r 

880 Tvät t , s t rykning och f i rgn ing 
881 Friser- och skönhetssalonger 
862 Fotografiatet teer 
683 Badinrättningar 
884 Sotning 
885 Golvboning, fönsterputsnlng, desinfek

t i on o. d. 
886 Begravningsbyråer 
887 Annan hi thörande verksamhet 
889 Ej specificerbar hi thörande verksamhet 

9.. Ej specificerbar verksamhet 
99. E l spec i f i ce rba r v e r k s a m h e t 

999 Ej specificerbar verksamhet 
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Bilaga 12 Industriregistret Handelsregistret Bilaga 13 
Industriregistret bygger på uppgifter från ar
betsmarknadsstyrelsens beredskapsregister och 
kommerskollegiums industristatistik ( 1960 ) . Det 
upptager näringsgrenskoden för ett stort antal 
företag (i regel med minst tre anställda men i 
en del fall med färre anställda) inom gruvdrift 
och mineralbrytning, tillverkningsindustri, 
byggnads- och anläggningsverksamhet samt el-, 
gas- och vattenverk. Dessutom ingår vissa före
tag inom andra näringsgrenar, t. ex. tandtek
niska laboratorier, tvätterier, fotografiateljéer, 
fristående lagerrörelse m. m. 

Som företag räknas varje arbetsställe; i vissa 
fall har dock ett arbetsställe med två eller flera 
mycket väsensskilda verksamhetsgrenar räknats 
som flera företag och erhållit skilda närings
grenskoder. 

Registret består av 25 band, ett för varje län. 
Inom länen har företagen ordnats kommunvis 
och inom varje kommun alfabetiskt efter före
tagets eller ägarens namn. 

Exempel ur industriregistret 

Handelsregistret bygger pa socialstyrelsens lone-
register (1960) och upptager näringsgrenskoden 
för ett antal parti- och detaljhandelsföretag. 
Företagen har delvis utvalts slumpmässigt eller 
efter speciella grunder ( t. ex. anslutning till 
vissa organisationer), varför registret represen
terar endast en del av handelsföretagen. 

Företagen är ordnade alfabetiskt inom varje 
län. För varje företag anges firmanamn, i många 
fall ägare eller föreståndare, samt postadress. I 
regel finns dessutom upplysning om bransch 
samt om företaget driver parti- eller detaljhan
del eller bådadera. 

Samhällsregistret Bilaga 14 
Samhällsregistret upptager ett antal statliga, 
kommunala, halvofficiella och liknande verk, 
institutioner, anstalter m. m. För varje i regist
ret medtaget verk, anstalt etc. anges förutom 
nominatīva uppgifter den 3-siffriga närings
grenskoden och dessutom en 1-siffrig kod, som 
betecknar anställningens art (1 —statlig anställ
ning, 2=kommunal anställning, 3 = övrig an
ställning ). 

Samhällsregistret 
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Bilaga 15 

Sjöfartsregistret 

Sjöfartsregistret, som användes vid klassifice
ringen av inom sjöfarten sysselsatta personer 
efter fjärr- eller närsjöfart, består av (a) far
tygsförteckning och (b) rederiförteckning. Dess
utom har en alfabetisk ordlista till rederiför
teckningen upprättats. 

I fartygsförteckningen lämnas en alfabetisk 
förteckning över fartyg, som i början av oktober 
1960 tillhörde svenska handelsflottan och som 
hade en bruttodräktighet av minst 400 register-
ton. För varje fartyg anges, förutom namn och 
hemort, om fartyget användes i fjärr- eller när
sjöfart. Med fjärrsjöfart avses sjöfart som helt 
eller delvis regelbundet sker utanför en linje i 
Atlanten, som från Trondheimsfjorden går väs
terut till Shetlandsöarna och sedan följer Irlands 
västkust (11°V) och går vidare österut till 
Brest i Frankrike (48°N). Som närsjöfart räk
nas all sjöfart i svenska insjöar, floder och 
kanaler, i Östersjön och Nordsjön samt övriga 
områden innanför ovannämnda linje. 

Exempel ur rederiförteckningen 

Exempel ur fartygs/örteckningen 

Rederiförteckningen upptar de rederier, som 
äger ett eller flera av i fartygsförteckningen 
upptagna fartyg. Rederierna har ordnats efter 
hemorten (länsvis) med angivande om de be
driver fjärr- eller närsjöfart. Om både fjärr- och 
närsjöfart idkas, har rederiet förts på den 
grupp, där det största antalet av de anställda är 
sysselsatta. I förteckningen har i regel rederier 
som ingår i koncerner utmärkts och koncernens 
namn eller benämning i sjöfartskretsar utsatts. 
Även koncernerna har fördelats på fjärr- och 
närsjöfart efter samma principer som rederierna. 

Fiskeregistret 
Registret upptar alla landsförsamlingar och 
städer, som är belägna vid havskusten. Vid 
näringsgrensklassificeringen har vid uppdel
ningen på saltsjö- och insjöfiske hänsyn tagits 
till den i fiskerinäringen sysselsatta personens 
bostadsort ( = mantalsskrivningsort). Sålunda 
har fiskare, för vilka uppgift om huruvida de 
bedriver saltsjö- eller insjöfiske saknats på folk
räkningsblanketten, förts till saltsjöfiske om de 
varit bosatta i de i fiskeregistret medtagna om
råden. 

8 — Folk- och bostadsräkningen 1960 

Bilaga 16 

Fiskeregistret 
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Jämförelse mellan näringsgrenskoderna 1960 och 1950 (tresiffergrupper) Bilaga 17 

Kod 1960 

010 Egentligt jordbruk, och boskapsskötsel 
016 Annan jordbruksverksamhet 
019 Ej specificerbart jordbruk 
011 Trädgårdsskötsel 
012 Renskötsel 
013 Pälsdjursskötsel 
014 Annan djurskötsel 
015 Se 820 
020 Skogsvård 
021 Skogsavverkning 
023 Jakt och jaktvård 
022 Flottning och virkesmätning 
029 Ej specificerbart skogsbruk 
030 Saltsjöfiske 
031 Insjöfiske 
039 Ej specificerbart fiske 
100 Kolgruvor 
101 Järnmalmsgruvor 

102 Andra malmgruvor 
103 Råpetroleumverk 
104 Se 335 
105 Sand- och lertag 
106 Torvbrytning 
337 Bränntorv- och torvströtillverkning 
107 Annan brytning 
109 Ej specificerbar brytning 
200 Slakterier, charkuterier och I 

köttkonservfabriker • j 
202 Frukt- och grönsakskonservindustri 
203 Fiskberedningsanstalter och ! 

fiskkonservfabriker J 
201 Mejerier, mjölkkondenseringsfabriker ] 

och glasstillverkning , 
207 Choklad- och konfektindustri J 
204 Kvarnindustri 
205 Bagerier och konditorivarutillverkning 
206 Sockerindustri 

208 Annan livsmedelsindustri I 
209 Ej specificerbar livsmedelsindustri j 

210 Vin- och spritindustri 

211 Bryggerier och malttillverkning 

212 Läskedrycks- och mineralvattenfabriker 

213 Tobaksindustri 

219 Ej specificerbar dryckesvaru- och 
tobaksindustri 

220 Ylleindustri 
221 Bomullsindustri 
222 Sidenväverier 

Kod 1950 

f 000—068 Jordbruk 
\ 074 Jordbruksverksamhet, ej ovan redovisad 

070 Trädgårdsskötsel 
071 Renskötsel 
072 Pälsdjursuppfödning 
073 Annan djurskötsel 

080 Skogsavverkning och skogsvård 

081 Flottning 

090 Saltsjöfiske 
091 Insjöfiske 

110 Kolgruvor 
100 Järnmalmsgruvor, anriknings-, 

briketterings- och sintringsverk 
101 Andra malmgruvor och anrikningsverk 

211 Sand-, grus- och lertag 

210 Tor vf ramställning 

Î
245 Slakterier och köttvarutillverkning 

246 Fiskberedningsanstalter 
247 Konservindustri 

{ 243 Choklad-, konfekt- och glasstillverkning 

244 Mejerier 
240 Kvarnar 
241 Bagerier 
242 Sockerindustri 

{ 248 Margarinindustri 

249 Annan livsmedelsindustri 
x 

2j0 Brännerier, sprit- och vinfabriker 
x 

27I Bryggerier och maltfabriker 
x 

2j2 Läskedrycks- och vattenfabriker 
x 

2r3 Tobaksindustri 4 

250 Ylleindustri 
251 Bomullsindustri 
253 Sidenväverier 



105 

Kod 1960 

223 Annan textilvaruberedning 

224 Trikåfabriker 
225 Repslagerier och bindgarnsfabriker 
226 Hemslöjd 
227 Annan textilindustri 
229 Ej specificerbar textilindustri 
230 Skotillverkning av läder och skinn 
232 Skoreparation 
231 Läst- och träskotillverkning 
233 Konfektionsindustri 
234 Annan klädsömnad 
235 Päls-, skinnkläd- och handsktillverkninj 
281 Skinnberedning samt päls- och 

skinnvarutillverkning 
236 Hatt- och mösstillverkning 
237 Annan beklädnadsindustri 
239 Ej specificerbar beklädnadsindustri 

240 Sågverk och hyvlerier 
241 Tillverkning av byggnadssnickerier 
245 Tunnbinderier 
247 Annan träindustri 
249 Ej specificerbar träindustri 
252 Annan möbel- och inredningsindustri 
259 Ej specificerbar möbel- och 

inredningsindustri 
242 Fanér- och plywoodfabriker 
243 Trähusfabriker 
244 Lådfabriker 
246 Korgindustri 
248 Korkindustri 
250 Möbeltillverkning 
251 Möbelklädsel och tapetserarrörelse 
282 Väsk- och reseffektfabriker 
283 Annan lädervarutillverkning 
289 Ej specificerbar läderindustri 
252 Se 241 
259 Se 241 
260 Träsliperier 
261 Cellulosafabriker 
262 Pappersbruk och pappfabriker 
263 Träfiberplattefabriker 
264 Pappersemballageindustri 
265 Annan pappersindustri 
269 Ej specificerbar pappersindustri 

270 Tidningstryckerier 

274 Tidningsutgivning 

271 Bok- och accidenstryckerier 
272 Annan grafisk industri 
273 Bokbinderier 

275 Bokförlag') 
279 Ej specificerbar grafisk industri 

Kod 1950 

252 Linne-, hamp- och juteindustri 
x 

25-; Konstfiberfabriker 

. 256 Snörmakerier, band- och garnfabriker 
254 Trikåindustri 
255 Repslagerier och bindgarnsfabriker 

257 Annan textilindustri 

262 Skoindustri och skomakerier 

226 Läst-, träsko- och trätoffeltillverkning 

25x Beklädnadssömnad 

261 Päls- och skinnvarutillverkning 

25y Hatt- och mösstillverkning 
0 

2 5 T Annan sömnadsindustri 

220 Sågverk och hyvlerier 

{ 225 Andra snickerier 

227 Annan träindustri 

222 Fanér- och plywoodfabriker 
224 Trähusfabriker 
221 Lådämnes- och lådfabriker 
228 Korgfabriker och korgmakerier 
229 Korkindustri 
223 Möbelfabriker 

263 Sadelmakerier, reseffektfabriker och 
tapetserarverkstäder 

230 Träsliperier 
231 Cellulosafabriker 
232 Pappersbruk och pappfabriker 
233 Wallboardfabriker 

234 Papp- och pappersvarutillverkning 

• x 

2TJ2 Tidningstryckerier 

661 Tidningsväsen utom tryckerier 
x 

2TJ0 Bokbinderier 

9 X 

•^1 Bok- och accidenstryckerier 
x 

2^3 Annan grafisk industri 

450 Tidningar, böcker och andra 
förlagsartiklar, del av 

x x 
) Av bokförlagens personal har 1950 bokliinderi- och tryckeripersonalen förts till 2x0 resp. 2 T 1 , 

medan förlagspersonalen i övrigt (även den litterärt rådgivande) liar hänförts till partihandel 
(450). 
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Kod 1960 
276 Musikförlag 
277 Konstförlag 
280 Garverier och annan läderberedning 
281 Se 235 
282 Se 251 
283 Se 251 
289 Se 251 
300 Gummivarutillverkning 
301 Vulkaniseringsverkstäder 
309 Ej specificerbar gummiindustri 
310 Sprängämnesfabriker 
311 Plastfabriker 
312 Annan tillverkning av industriella 

grundkemikalier 
316 Tvättmedels- och parfymfabriker 
318 Annan kemisk industri 
319 Ej specificerbar kemisk industri 
321 Annan kol- och mineraloljeindustri 
329 Ej specificerbar kol- och mineralolje

industri 

313 Tillverkning av vegetabiliska och 
animaliska oljor 

314 Färg- och fernissfabriker 
315 Läkemedelsfabriker 
317 Tändsticksfabriker 
320 Petroleumraffinaderier och 

skifferoljeverk 
321 Se 311 
329 Se 311 
330 Tegelbruk, kakel- och annan 

byggr.adslerindustri 
332 Porslins- och lergodsfabriker 
338 Annan jord- och stenindustri 
339 Ej specificerbar jord- och stenindustri 
331 Glasbruk 
333 Cementfabriker 
334 Cement- och lättbetongvarufabriker 
335 Gatstenshuggerier och stenförädling 
104 Stenbrott 
336 Kalk- och kritbruk 
337 Se 106 

340 Järn- och stålverk 
341 Tackjärns- och stålgjuterier 
343 Andra metallgjuterier 
345 Järn- och stålmanufaktur 
350 Maskinindustri 

342 Andra metallverk 
344 Bleck- och plåtvarutillverkning samt 

kopparslagerier 
412 Byggnadsplåtslageri 
346 Annan metallmanufaktur 
349 Ej specificerbar metallindustri 
347 Galvanisering, förnickling, 

förtenning o. d. 
350 Se 340 
351 Radio- och TV-industri 
352 Annan elektroindustri 
359 Ej specificerbar maskin- och 

elektroindustri 
360 Skeppsvarv 
361 Båtbyggerier 

Kod 1950 

450 Tidningar, böcker och andra 
förlagsartiklar, del av 

260 Garverier 

{ 265 Gummivarufabriker 

266 Annan läder-, hår- och gummivaruindustri 
274 Sprängämnesfabriker 
270 Elektrokemisk industri 
271 Fabriker för förtätade gaser 
272 Konstgödselfabriker 
273 Plastfabriker 
27x Tvättmedels-, parfym- och ljusfabriker 

0 
27y Annan kemisk-teknisk industri 

x 
27_ Ugnskolning och trädestillation 

276 Framställning av vegetabiliska och 
animaliska oljor 

279 Färg- och fernissfabriker 
27y Läkemedelsfabriker 
275 Tändsticksfabriker 

{ 277 Petroleumraffinaderier och skifferoljeverk 

278 Smörjmedelsfabriker 

{ 216 Tegelbruk 

217 Porslins-, kakel- och lergodsindustri 
219 Annan jord- och stenindustri 
218 Glasindustri 
214 Cementfabriker 
215 Cement- och lättbetongvarufabriker 
212 Stenbrott och stenförädling 
213 Kalk- och kritbruk 

200 Järn- och stålverk 
203 Järn- och stålmanufaktur 
207 Tillverkning och reparation av maskiner 

och motorer, andra än elektriska 
209 Andra mekaniska verkstäder och 

gjuterier 
201 Andra metallverk 

{ 202 Bleck- och plåtvarufabriker 
x 

20x Bleck-, plåt- och kopparslagerier 
204 Annan metallmanufaktur 
206 Galvanisering, förnickling, förtenning o. d. 

20y Elektroteknisk industri 

20x Skeppsvarv och båtbyggerier 
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Kod 1960 

362 Järnvägs- och sparvägsverkstäder 
363 Bilfabriker 
364 Bilreparation 
365 Cykel- och motorcykelfabriker 
366 Cykel- och motorcykelreparation 
367 Flygplansfabriker 
368 Annan transportmedelsindustri 
369 Ej specificerbar transportmedelsindustri 
370 Vetenskaplig och kirurgisk 

instrumenttillverkning 
371 Optisk instrument- samt 

fotoartikeltillverkning 
372 Urtillverkning 
374 Musikinstrumenttillverkning 
373 Guld-, silver- och nysilverindustri 
375 Sportartikeltillverkning 
376 Leksakstillverkning 
377 Borstbinderier samt annan hår- och 

tagelindustri 
378 Annan specificerad diverse 

tillverkningsindustri 
379 Ej specificerbar diverse 

tillverkningsindustri 
399 Ej specificerbar tillverkningsindustri 
400 Husbyggnadsverksamhet 
410 Måleri 
411 Glasmästeri 
412 Se 344 
413 Rörledningsinstallation 
414 Elektrisk installation 
415 Väg- och vattenbyggnad 
416 Annan anläggningsverksamhet 
419 Ej specificerbar byggnads- och 

anläggningsverksamhet 
500 Elektriska kraftverk och elverk 
501 Gasverk 
502 Värmeverk 
503 Vattenverk 
504 Renhållningsverk 
509 Ej specificerbar verksamhet inom el-, 

gas- och vattenverk m. m. 

600 Partihandel med färskvaror 
601 Partihandel med andra livsmedel 
609 Ej specificerbar partihandel med 

livsmedel 

602 Partihandel med vin, sprit, öl, 
läskedrycker och tobaksvaror 

Kod 1950 

208 Tillverkning och reparation av 
transportmedel, andra än fartyg 

0 
20y Instrument- och urtillverkning 

205 Guld-, silver- och nysilverindustri 

264 Borstbinderier och penselfabriker 

2y0 Ej specificerad industri 
280 Husbyggnadsverksamhet 
281 Måleri 
282 Glasmästeri 

283 Rörledningsinstallation 
284 Elektrisk installation 
285 Väg- och vattenbyggnad 

286 Annan byggnads- och 
anläggningsverksamhet 

290 Elektriska kraftverk och elverk 
291 Gas- och koksverk 

292 Vattenledningsverk 
293 Renhållningsverk 

400 Partihandel med levande djur, kött, fläsk 
och charkuterivaror samt tarmar 

401 Partihandel med fisk, skaldjur, vilt, 
fjäderfä, lax o. d. 

402 Partihandel med mejeriprodukter 
(inkl. ost) och ägg 

403 Partihandel med rot- och grönsaker, 
potatis, bär och frukt 

404 Partihandel med kolonialvaror (exkl. 
kaffe och te) , mjöl, bröd, salt, 
margarin o. d. samt konfektyrer 

405 Partihandel med kaffe och te 
406 Partihandel med spannmål, utsäde, fröer, 

foder, gödselmedel o. d. 
40x Partihandel med blandade varuslag 

{ 407 Partihandel med vin, sprit, malt och 
läskedrycker 

473 Partihandel med tobak 
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Kod 1960 

610 Partihandel med textil- och 
beklädnadsvaror 

611 Partihandel med bosättningsvaror m. m. 

612 Partihandel med byggnadsmaterial 
613 Partihandel med bränsle och drivmedel 
617 Partihandel med kemisk-tekniska artiklar 

614 Partihandel med maskiner, verktyg 
och instrument 

615 Partihandel med transportmedel 
650 Bil- och motorcykelaffärer 
651 Cykel- och sportaffärer 

616 Partihandel med papper o. d. 

618 Partihandel med andra varor och 
blandat sortiment 

619 Ej specificerbar partihandel 

620 Livsmedelsaffärer 
629 Ej specificerbar detaljhandel med 

huvudsakligen livsmedel 

621 Diverse-, länt- och skeppshandel 
622 Stånd- och torghandel 
663 Kioskhandel 
623 Vin- och spritaffärer 
621 Tobaksaffärer 

') Se not sid. 105 

Kod 19S0 

410—41x Partihandel med textil- och 
beklädnadsartiklar m. m. 

1420—42x Partihandel med husgeråd m. m. 
432 Partihandel med elmaterial, armatur och 

hushållsmaskiner 
471 Partihandel med leksaker 
430 Partihandel med järn och stål samt 

metaller 
431 Partihandel med värmeledningsmateriel 

(inkl. ror) och sanitetsgods 
433 Partihandel med virke, trävaror m. m. 
434 Partihandel med annat byggnadsmateriel 

(ej trä- eller metallvaror) 
435 Partihandel med färger och kemikalier 
436 Partihandel med kemisk-tekniska artiklar, 

parfymer, läkemedel o. d. 
437 Partihandel med mineraloljor och 

teknisk sprit 
438 Partihandel med stenkol, koks och ved 
43x Partihandel med blandade varuslag 
440 Partihandel med maskiner (exkl. hus

hållsmaskiner) samt maskinförnödenheter 
441 Partihandel med transportmedel (exkl. 

cyklar) samt reservdelar 
44x Partihandel med blandade varuslag 
531 Detaljhandel med cyklar, vapen, 

sportartiklar o. d. 
450—453 Partihandel med pappersmassa, 

papp och papper' ) 
t 442 Partihandel med ur, optik, instrument 

o.d. 
I 460—462 Uppsamlingsgrosshandel 
) 470 Partihandel med guldsmedsarbeten och 

bijouterivaror 
472 Partihandel med blommor och 

binderiartiklar 
480 Partihandel med blandade varuslag 
500 Detaljhandel med specerier 
501 Detaljhandel med kött och 

charkuterivaror 
502 Detaljhandel med mejeriprodukter 

och ägg 
503 Detaljhandel med bröd och andra 

bageriprodukter 
504 Detaljhandel med fisk (även med 

grönsaker, frukt och blommor) 
505 Detaljhandel med frukt, grönsaker och 

rotfrukter (även med konfektyrer och 
blommor) 

506 Detaljhandel med konfektyrer 
508 Detaljhandel med övriga varuslag 
50x Detaljhandel med blandade varuslag 
561 Diverse-, Iant- och skeppshandel 

564 Kiosk- och ståndhandel 

507 Detaljhandel med spritdrycker 
536 Detaljhandel med tobaksvaror (även med 

tidningar och pappersvaror) 
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Kod 1960 

630 Konfektionsaffärer 
631 Manufakturaffärer 
639 Ej specificerbar detaljhandel med textil-

och beklädnadsvaror 

632 Hatt-, möss- och modevaruaffärer 

633 Päls-, skinn-, handsk-, väsk- och 
paraplyaffärer 

634 Skoaffärer 

640 Möbel-, matt- och kontorsmaskinaffärer 
641 Glas-, porslins- och bosättningsaffärer 
642 Järn- och maskinaffärer 
647 Leksaksaffärer 
649 Ej specificerbar detaljhandel med 

bosättningsvaror m. m. 

643 Radio- och elaffärer 

644 Ur-, guldsmeds-, optik- och 
musikaffärer 

645 Fotoaffärer 

646 Konst- och antikvitetsaffärer 

650 Se 614 

651 Se 614 

652 Bok- och pappershandel 

653 Blomsteraffärer 

654 Färghandel 

655 Parfym- och sjukvårdsaffärer 

656 Apotek 
657 Bensinstationer 

Kod 1950 

510 Detaljhandel med garn, vävnader, trikå-
och vitvaror, sybehör, tapisserivaror o. d. 

511 Detaljhandel med herrkonfektionsvaror 
och herrekiperingsartiklar 

512 Detaljhandel med damkonfektionsvaror 
och barnkläder 

513 Detaljhandel med herr- och dam
konfektion i kombination 

51x Detaljhandel med blandade varuslag 
514 Detaljhandel med hattar, mössor 

och modevaror 
515 Detaljhandel med päls- och skinnvaror 
516 Detaljhandel med handskar, vantar, 

paraplyer o. d. 
539 Detaljhandel med läder, reseffekter, 

väskor m. m. 
517 Detaljhandel med skodon 
520 Detaljhandel med glas och porslin, 

diverse bosättningsartiklar samt 
leksaker 

521 Detaljhandel med möbler (även med 
mattor, gardiner, sängkläder o. d. ) 

522 Detaljhandel med mattor, möbeltyger, 
gardiner, sängkläder o. d. 

523 Detaljhandel med diverse snickeri- och 
träslöjdsarbeten, borst- och korgvaror 
m. m. 

52x Detaljhandel med blandade varuslag 
530 Detaljhandel med järnvaror, maskiner, 

redskap m. m. 

1
524 Detaljhandel med radio (även med 

annan elektrisk materiel) 
525 Detaljhandel med el- och belysnings-

materiel i övrigt 
1532 Detaljhandel med guldsmedsarbeten, ur, 

optik och instrument (ej musik-) 
533 Detaljhandel med musikinstrument 

och musikalier 
537 Detaljhandel med målningar, gravyrer 

och andra konstverk 
550 Detaljhandel med antika möbler och 

andra antikvaror 
551 Detaljhandel med antikverade böcker, 

frimärken o. d. 

1
534 Detaljhandel med böcker (även med 

pappersvaror, tidningar och skrivmateriel) 
535 Detaljhandel med pappersvaror, 

tidningar och tidskrifter 
538 Detaljhandel med blommor 
540 Detaljhandel med färger och kemikalier 

{ 541 Detaljhandel med parfymer, toalett
artiklar och bijouterier 

542 Detaljhandel med sjukvårdsartiklar 
631 Apoteksväsen 
544 Bensinstationer (ej i kombination med 

annan rörelse) 
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Kod 1960 

658 Andra specialaffärer 
659 Ej specificerbar detaljhandel inom 

andra branscher 
660 Varuhus, basarer och enhetsprisaffärer 
661 Post- och telefonorderföretag 
665 Annan handel med blandat sortiment 
669 Ej specificerbar detaljhandel (inräknat 

ej specificerbar handel ) 
662 Handel med begagnade varor 

663 Se 622 
664 Kringföringshandel 
670 Rikshank och affärsbanker 
671 Sparbanker och sparkassor 
672 Annan kredit- och penningförmedling 

673 Försäkring utom sjukkassor 

674 Sjukkassor 

679 Ej specificerbar bank- och 
försäkringsverksamhet 

680 Fastighetsförvaltning 
681 Fastighets- och hyresförmedling 
689 Ej specificerbar fastighetsförvaltning 

m. m. 
700 Järnvägstrafik 

701 Spårvägs- och busstrafik 

702 Personbilstrafik 
703 Annan landtransport 
717 Lager- och magasinsrörelse 
709 Ej specificerbar transport 
704 Fjärrsjöfart 
705 Närsjöfart 
706 Luftfart 
710 Lots- och fyrväscn 
711 Kanal- och hamnväsen 
712 Stuverirörelse 
713 Annan sjöfartsrörelse 

714 Rese- och turistbyråer 
715 Spedition, skeppsmäkleri o. d. 
717 Se 702 
719 Ej specificerbar verksamhet i anknytning 

till transport 
720 Post 
721 Telegraf och telefon 
722 Radio och TV (utom utsändningslokaler) 
729 Ej specificerbar post- och tele-

kommunikationsvcrksamhet 
800 Kungahus och hov 
801 Diplomati och konsulatväsen 

802 Rättsväsen (inräknat fångvård) 

803 Försvarsväsen 
804 Polisväsen 
805 Tullväscn 
806 Brandväsen 

Kod 1950 

543 Detaljhandel med bränsle, is, grus m. m. 

560 Varuhus, enhetsprisaffärer och basarer 

f 562 Postorderaffärer 
\ 56x Övrig handel 

552 Handel med auktions- och pantlånegods, 
begagnade kläder o. d. 

563 Kringföringshandel 
570 Riksbank och affärsbanker 
571 Sparbanker och sparkassor 
572 Annan kredit- och penningförmedling 

573 Försäkring utom sjukkassor och övriga 
understödsföreningar 

f 574 Erkända sjukkassor 
l 575 Övriga understödsföreningar 

590 Fastighetsförvaltning 
591 Fastighets- och hyresförmedling 

300 Järnväg 
f 301 Spårväg 
\ 302 Busstrafik 

1
303 Annan landtransport, persontrafik 

304 Annan landtransport, godstrafik 
343 Annan verksamhet i samband med 

samfärdseln tillhörande tjänster 
310 Sjöfart 
320 Lufttransport 
311 Lots- och fyrväsen 
312 Kanal- och hamnväsen 
342 Stuverirörelse, lastning och lossning 
313 Annan verksamhet inom sjötransport 

m. m. 
340 Rese- och turistbyråer 
341 Skeppsmäkleri 

330 Post 
331 Telegraf och telefon 
332 Radio 

600 Konungahus och hov 
601 Diplomati och konsulatväsen 

f 602 Rättsväsen 
l 621 Fångvård och liknande anstaltsvård 

610—612 Försvarsväsen 
603 Polisväsen 
605 Tullväsen 
604 Brandväsen 
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Kod 1960 

807 Annan statlig förvaltning 
808 Annan kommunal förvaltning 
809 Ej specificerbar hithörande förvaltning 
810 Universitet och högskolor 
811 Läroverk, seminarier o. d. 
812 Folk- och försöksskolor 
813 Annan undervisning 
819 Ej specificerbar undervisning 
820 Sjukvård 
015 Veterinärverksamhet 
830 Forskning och vetenskapliga institutioner 
831 Svenska kyrkan 
832 Andra trossamfund 

834 Socialvård 

835 Fack- och näringsorganisationer 

836 Bibliotek och museer 
837 Annan offentlig verksamhet 
839 Ej specificerbar offentlig verksamhet 
840 Advokat- och annan juridisk verksamhet 
841 Bokförings- och revisionsverksamhet 
842 Patent-, ingenjörs- och arkitektbyråer 
843 Annons-, reklam- och marknads

undersökningsbyråer 
844 Skriv-, duplicerings- och kopieringsbyråer 
845 Annan uppdragsverksamhet 
849 Ej specificerbar uppdragsverksamhet 
886 Begravningsbyråer 
887 Annan verksamhet inom hygien och 

diverse personliga tjänster 
850 Skriftställen och annan litterär 

verksamhet 
851 Bildande konst och musikkomposition 
854 Musik och sång (ej komposition) 
855 Grammofoninspelning 
852 Film- och biografverksamhet 

853 Teatrar 
856 Radio- och TV-utsändning 
858 Annan litterär, konstnärlig och 

rekreationsverksamhet 
859 Ej specificerbar litterär, konstnärlig 

och rekreationsverksamhet 
857 Idrott och gymnastik 
860 Husligt arbete i jordbrukarhushåll 
861 Husligt arbete i andra hushåll 
869 Husligt arbete i ej specificerbara hushåll 
870 Restauranger 
872 Hotell 
871 Kaféer och konditorier 
873 Pensionat och rumsuthyrning 
879 Ej specificerbar verksamhet inom 

hotell- och restaurangrörelse 

880 Tvätt, strykning och färgning 

881 Friser- och skönhetssalonger 

Kod 1950 

606 Annan hithörande förvaltning 

650 Universitet och högskolor 
651 Läroverk, seminarier och liknande 
652 Folk- och småskolor 
653 Andra skolor 
654 Privat undervisning 

630 Läkarverksamhet och sjukvård 

656 Annan vetenskaplig verksamhet 
640 Svenska statskyrkan 
641 Andra religiösa samfund 
620 Samhällets barna- och ungdomsvård 
622 Ålderdomshem o. d. 
623 Annan socialvård 
670 Arbetsgivar- och personalorganisationer 
671 Andra näringsorganisationer 
655 Bibliotek, musei- och arkivväsen 
672 Politiska organisationer 
673 Andra organisationer 
580 Advokat- och inkasseringsverksamhet 
582 Bokförings- och revisionsverksamhet 
581 Patent-, ingenjörs- och arkitektbyråer 

583 Annons-, reklam- och skrivbyråer 

584 Annan uppdragsverksamhet 

660 Skriftställen och annan litterär 
verksamhet 

662 Bildande konst 
663 Musik och sång, ej annorstädes 

redovisad 
665 Filminspelning, filmuthyrning och 

biografer 
664 Teatrar 

666 Annan konstnärlig verksamhet 
668 Nöjesföretag 

667 Gymnastik och idrott 

700—780 Husligt arbete 

5x0 Hotell 
5x1 Restauranger 
5x3 Kaféer, konditorier och matserveringar 
5x2 Pensionat och rumsuthyrning 

258 Färgerier, blekerier, impregnerings-
fabriker och kemiska tvättanstalter 

. 259 Annan tvätt och strykning 
633 Frisering och annan kroppsvård 
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Kod 1960 

882 Fotografiateljéer 

883 Badinrättningar 
884 Sotning 
885 Golvboning, fönsterputsning, 

desinfektion o. d. 

886 Se 845 
887 Se 845 
889 Ej specificerbar verksamhet inom hygien 

och diverse personliga tjänster 
999 Ej specificerbar verksamhet 

Kod 1950 

x 
2^4 Fotografering 

632 Badinrättningar 
592 Sotning 
593 Annan till fastighetsförvaltning 

hörande verksamhet (golvboning, 
fönsterputsning o. d.) 

800 Ospecificerad verksamhet 



113 

Bilaga 18 

UTBILDNINGSKOD 

1960 års f o l k r ä k n i n g 
26.4.41. 

0 . . Utbildning inom jordbruk och skogsbruk 
0 1 . L a n t b r u k s h ö g s k o l a n 
016 Agr.l ic. och agr. dr. 
015 Agronomexamen 

06. Skogshögsko lan 
066 Skogsvet.lic. och skogsvet.dr, 
065 Civiljägmastareexamen 
064 Forstmästareexamen 

1 - 2 . . Teknisk utbildning 
10—16. T e k n i s k högsko la s a m t h ö g r e m e j e r i u t b i l d n i n g 

a. T c k n . l k . och t e k n . d r . 

106 Utbi ldning vid avd. for ark i tek tur 
116 » » » » vag-och vattenbyggnad 
126 » » » » maskinteknik, flyg- och skeppstekn. 
136 » » » » e lekt roteknik 
146 » » » » kemi 
156 » » annan avdelning 
166 Uppgift om avdelning saknas 

b. C i v i l i n g e n j ö r s - , be rgs ingen jö rs - , a r k i t e k t - , och 
m e j e r i i n g e n j ö r s e x a m e n 

105 Utbi ldning vid avd. för ark i tek tur 
115 » » » » vag-och vattenbyggnad 
125 » » » » maskinteknik, f lyg-o. skeppsteknik 
135 » » » » e lekt roteknik 
14S » » » » kemi 
15S » » annan avdelning 
165 Uppgift om avdelning saknas 

17. C i v i l i ngen jö r s - , be rgs ingen jö rs - , a r k i t e k t - , e l l e r 
m e j e r i i n g e n j ö r s e x a m e n + c i v i l e k o n o m e x a m e n 

175 Civi l ingenjör- ark i tekt- lantmätare- eller mejeri ingenjörs
examen -+- civilekonomexamen 

1 8 - 2 3 . T e k n i s k t U r o v e r k . I n g e n j ö r s e x a m e n 
183 Utbi ldning vid byggnadsteknisk linje 
193 » » maskintekniska l injer 
203 » » elektroteknisk linje 
213 » » kemisk linje 
223 » » annan l inje 
233 Uppgift om linje saknas 

2 4 - 2 9 . I n g e n j ö r s u t b i l d n i n g v i d t e k n i s k t i n s t i t u t och t e k -
n isk sko la . H ö g r e f a c k k u r s 

243 Utbi ldning vid byggnadsteknisk linje 
253 » » maskintekniska l injer 
263 )> » elektroteknisk l inje 
273 » » kemisk linje 
283 » » annan linje 
293 Uppgift om linje saknas 

3. . Utbildning inom handel 
30. Hande l shögsko la 
306 Ekon.lic. och ekon. dr. 
305 Civi lekonomexamen 

31. C i v i l e k o n o m e x . + fil.kand-, f i l . m a g . e l l e r po l .mag . 
315 Civi lekonomexamen + fi l .kand., fil.mag. eller pol.mag. 

32. H a n d e l s g y m n a s i u m 
323 Handclsgymnasium 

4 . . Utbi ldning inom förvaltning 
40 — 43. Ju r id i sk f a k u l t e t och samhä l l sve tenskap l i g s e k t i o n 
40. Ju r id i sk e x a m e n 
406 Jur.lic. och jur.dr. 
405 Distriktsåklagarex. och jur.kand. 
404 Kansliexamen 

4 1 . Samhä l l s ve tenskap l i g u t b i l d n i n g 
416 Fil.lic. och fi l.dr. i samhällsvetenskapligt ämne 
415 Fil.pol.mag., jur.pol.mag., samt fil.mag. och fi l .kand. inom 

samhällsvetenskaplig ämnesgrupp. 

42. Ju r . kand . + fll.kand., f i l .mag . e l l e r p o l . m a g . 
425 Jur.kand. + fi l.kand., fil.mag. eller pol.mag. 

43. Ju r . kand . + c i v i l e k o n o m e x a m e n 
43S Jur.kand. + civilekonomexamen 

44. Socia l I n s t i t u t 
444 Socionomexamen 

S . . U t b i l d n i n g i n o m s j u k - o c h h ä l s o v å r d 

SO. Med i c i nsk f a k u l t e t och fackhögsko la 
(Karolinska inst i tutet) 

506 Med.dr. 
505 Med.lic. 
504 Med.kand. 

54. Tandfakarhögskolan 
546 Odont .dr . 
545 Tand läkarexamen 
544 Odont.kand. 

56. F a r m a c e u t l s k a i n s t i t u t e t 
566 Farm.lic. och farm.dr. 
S65 Apotekarexamen 
564 Receptarieexamen och farm.kand. 

5«. V e t e r i n ä r h ö g s k o l a n 
586 Vet.med.dr. 
515 Veter i närexamen 
584 Vet.kand. 

6 . . Utbildning inom filosofisk och teol. fakultet 
6 0 - 6 8 . F i losof isk f a k u l t e t 

(ej samhällsvetenskaplig sektion) 
F i l . l ic . och fil.dr. 

606 Utbi ldning i matematiskt-naturvetenskapligt ämne 
616 » i biologiskt ämne 
626 » i psykologi, pedagogik eller filosof« 
636 » i modernt språk 
646 » i nordiska i p r i k eller l i t teraturhistor ia 
6S6 » i historia eller geografi 
666 » i klassiskt språk 
676 » i annat ämne 
686 » i okänt ämne 

Fil.kand. och fil.mag. (fil.ämbetsexamen) 
60S Utbi ldning inom matematisk-naturvetenskaplig ämnesgr. 
615 » » biologisk ämnesgrupp 
625 » » psykologisk-pedagogisk ämnesgrupp 
635 » » moderna s p r i k 
645 » » nordiska spräk och l i t teraturhistor ia 
655 » » historisk ämnesgrupp 
665 » » klassiska språk 
675 » » blandad ämneskombination 
685 » » okänd ämneskombination 

Teo l . f i l . e x a m e n 
674 Teol.f iI. examen 

69. T e o l o g i s k f a k u l t e t 
696 Teol.lic. och teol.dr. 
695 Teol.kand. 

7 . . Lärarutbildning (utom lärare med akademisk ex.) 
7 1 . F o l k s k o l l ä r a r u t b i l d n i n g 
714 Folkskollärarexamen 

T4. G y m n a s t i k l ä r a r u t b i l d n i n g 
744 Gymnastiklärarutbi ldning 

8 . . Studentexamen 

803 Studentexamen pä reallinjcn 
813 » » latinlinjen 
823 » » allmanna linjen (fr. o, m. 1957) 
833 » » okänd linje 

http://Teol.fi
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Ämnesgruppering vid kodningen av filosofiska examina 
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Intervjuundersökning 

i samband med 

FOLKRÄKNINGEN 1960 
Gemensamt formulär för bostadshushållet 

Loko nr UB nr 

Intervju den / 1960 med person(er) nr 

Formulär A från kl till kl 

Antal B-formulär: st. 

PS41 

Fonnulir A 
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P 341 

Formulär B 

Intervjuundersökning 

i samband med 

FOLKRÄKNINGEN 1960 
Individuellt formulär för personer födda 1945 och tidigare 

Iioko nr UB nr 

Intervju den / 1960 avser person nr 

Uppgifterna lämnade av person nr 

Intervjutid för detta B-formul»r från kl till kl 
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P 315 

Intervjuundersökning 

i samband med 

BOSTADSRÄKNINGEN 1960 

Loko nr PUE nr Ip-nr 

Intervju den / 1960 

från kl till kl 

Fastighetsbeteckning: 

Adress: 

Kommun: 

Församling: 
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I. De boende 
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II. Lägenhetens upplåtelseform 
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III Lägenhetens utrymmen 
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VI. Flyttningsfrågor 
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Utkom från trycket den 15 juni 1965 
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