


 

Folk- och bostadsräkningen 1985. Del 7, Yrke och socioekonomisk indelning (SEI) = Population 
and Housing Census 1985. Part 7, Economically active population by occupation and socio-
economic classification. 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2009. 
urn:nbn:se:scb-fob-1985_07_ 

 

INLEDNING TILL 
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des 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 har utförts 1912-1914, 1920, 1933 och 1945 

och 1960. År 1945 bar titeln Bostäder och hushåll. 

 

1965 till 1990 har Folk- och bostadsräkningen ägt rum vart femte år. 
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Förord 
Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed del 7 av Folk- och bostads
räkningen 1985 (FoB 85). Den innehåller uppgifter om den förvärvsarbetande 
befolkningen redovisad efter yrke och socioekonomisk indelning (SEI). 

Boken innehåller dels översiktliga uppgifter för hela riket, dels ett antal tabeller 
med redovisning för kommuner, län och riket. Redovisningen avser förhållandena 
den 1 november 1985 och den regionala indelningen har aktualiteten 1 januari 1986. 

Boken motsvarar närmast del 9 från FoB 80. Övriga uppgifter om den förvärvsarbe
tande befolkningen fördelad efter bostadens respektive arbetsplatsens belägenhet 
återfinns i del 5 respektive del 6. Yrke och SEI i kombination med inkomst redovisas 
i del 8. En sammanställning av samtliga publikationer från FoB 85 finns på omslagets 
baksida. 

Denna publikation har utarbetats av Leif Andersson. 

Stockholm i maj 1989. 

STEN JOHANSSON 

Åke Bruhn 
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Svensk - engelsk ordlista 
List of terms 

A 
Affärsdrivande verk government-owned company 
akademiska yrken professional occupations 
andel proportion 
anställda employees 
arbetare manual workers 
arbetsplats place of work 
arbetsplats i regionen place of work in the region 
avvikelse discrepancy 

B 
bank financing 
befolkning population 
begränsad nivå aggregates of maj or groups 

(limited level) 
bland among 
bostad i regionen dwelling in the region 
brytning av mineraliska mining and quarrying 
produkter 
byggnadsverksamhet construction 
båda könen both sexes 

D 
dagbefolkning, dagbef employed by place of work 

(day-time population) 
därav of which 

E 
ej not 
ej förvärvsarbetande non-employed population 
el electricity 
exkl excluding 

F 
facklärda skilled 
fastighets- och uppdragsverk- real estate and business service 
samhet 

fiske fishing 
FoB Population and Housing Census 
fria yrkesutövare self-employed professionals 
födelseland country of birth 
fördelning distribution 
företagare employer(s) 
företagssektor sector of enterprises 
försäkring insurance 
förvärvsarbetande employed population 
förändring(ar) change(s) 

H 
hela befolkningen total population 
högre tjänstemän higher non-manual employees 

I 
i in 
i kombination med in combination with 
i utlandet eller på havet abroad or at sea 
ingår included 

J 
jakt hunting 
jordbruk agriculture 

K 
kommun(er) municipality (ies), local 

authority(ies) 
kommunal (komm) local gouvernment, municipal 
kvinna, kvinnor (kv) woman, women 
kön sex 

L 
landstingskommunal county council 
lantbrukare farmer 
ledande befattning upper-level executives 
lägre tjänstemän assistant non-manual employees 
län county(ies) 

M 
mm etc 
man, män (m) man, men 
med with 
mellannivå intermediate level 

N 
nattbefolkning resident population, night-time 

population 
nivåer levels 
Nordisk yrkesklassificering Nordic Standard Classification 
(NYK) of Occupations 

näringsgren industry 

O 
och and 
offentlig förvaltning community, social and personal 

service 
offentlig sektor public sector 
oklassificerbara non-classifiable 
omfattar comprises 
ospecificerad unspecified 
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P 
population population 
post och tele communication 
primärkommunal primary local authority 
procent percentage 
procentuell fördelning percentage distribution 
på havet at sea 

R 
region region 
riket the whole country 
råtabell computer table 

S 
saknas missing 
samfärdsel transport and storage 
samtliga, samtl all, total 
sektortillhörighet sector of employment 
siffernivå digit level 
skogsbruk forestry 
skogslän forest counties 
SNI Swedish standard industrial 

classification of all economic 
activities (SNI) 

socioekonomisk indelning (SEI) socio-economic classification 
specificerad specified 
statlig government 
storstadsområde metropolitian area (the Stock

holm , Gothenburg or Malmö 
region) 

summa total 
sysselsättning type of activity 

T 
tabell table 
tillverkning manufacturing 
tj änstemän non-manual employees 
tjänsteproducerande service production 
totalt total 
trädgårdsskötsel hortoculture 

U 
uppgift saknas unknown 
utlandet foreign countries 
utländska medborgare foreign citizens 
utrikes födda foreign-born persons 

V 
vanligaste most frequent 
varuhandel wholesale and retail trade 
vattenförsörjning water supply 
varuproducerande goods production 
verksamhet activity 
vissa certain 

Y 
yrke(n) occupation(s) 
yrkesf amilj (3-siff ernivå) unit group level of occupation 

(3-digit level) 
yrkesområde (1-siff ernivå) major group level of occupation 

(1-digit level) 
yrkesschema occupational classification 

scheme 

o 

A 
ålder age 

Ö 
övriga, övr others 
övriga riket the rest of the country 
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Summary 
In the autumn of 1985 a Population and Housing Census 
was taken in Sweden (FoB 85) according to the Statutes of 
the 1985 Population and Housing Census Act (SFS 
1984:531). The Census was conducted by Statistics Sweden 
(SCB). 

Sweden has a long-standing tradition of population cen
suses, the first one being performed as early as 1749. In 
recent decades, however, the importance of the censuses as 
population counts has decreased, as Sweden has developed 
current statistics based on population registers which yield 
data even for small areas. The principal significance of the 
census is instead as employment, occupation and housing 
census. In these fields the census constitute the only source 
that provides information based on complete enumera
tions. Since 1960 the Swedish population and housing cen
suses have been combined in one census carried out every 
five years. 

The 1985 Census questionnaire 

In the 1985 Census particulars were collected both by using 
questionnaires and by drawing data from administrative 
records. The particulars collected on the household ques
tionnaire and the real-estate questionnaire mainly concer
ned the situation on November 1, 1985. In the 1980 Census 
domicile and housing conditions were refered to September 
15,1980. 

The questionnaire form regarding households was mailed 
to each household with some particulars preprinted. The 
completed form was then mailed by the respondent to the 
local examination board. Owners of one- and two-dwelling 
houses answered the questions regarding housing on the 
household questionnaire. Owners of multi-dwelling houses 
answered the corresponding questions on a special form. 
The local examination board checked the forms and, when 
ever necessary, called back for missing information. The 
board also coded some of the particulars and, after sorting 
and numbering the forms, sent the material on to Statistics 
Sweden for further processing. When the coding and editing 
work at Statistics Sweden was completed, four sets of com
puter and manual processing linked the questionnaire data 
with 

O data on employment and place of work from the new re
gister of employment 

O data on industry, sector of employment and regional 
codes from the SCB Central Register of Enterprises 

O demographic data (marital status, citizenship, country of 
birth and year of latest immigration) and data on children 
under the age of 16 from the SCB Register of the Total 
Population 

O income data from the SCB register based on income-tax 
returns filled out by tax-payers to local assessment boards 

Tabulations were subsequently made from the merged 
material. 

Presentations of the 1985 Census statistics 

The principal results from the individual municipalities and 
counties are presented in a number of reports in the series 
Official Statistics of Sweden (SOS). A list of the publica
tions can be found on the back of the cover. 

Computer tables 

For users for whom the above-mentioned reports do not 
offer sufficient information, Statistics Sweden can provide 
unedited tables (computer lists) which comprise demographic 
and economic characteristics of persons as well as charac
teristics of households, housing and commuting. 

Tables included in the so called general programme (fi
nanced over the government budget) are compiled for 
municipalities, counties and metropolitan areas. Tables 
marked SAM (summary tabulations) are also produced for 
all parishes. These tables are successively sent to the muni
cipalities, the county boards and some other public bodies. 
All tables may be obtained by adressing Statistics Sweden. 

Tables in the so called special programme are compiled 
for small areas within a municipality. These tables as well as 
the charts and maps are paid for by commissioners. 

Commissions 

Even the computer tables do not cover all possible Census 
tabulations, neither in respect to variable combinations nor 
as regards variously defined geographical areas. Against 
payment, Statistics Sweden undertakes custom-made pro
cessings to illustrate specific phenomena for any type of 
small areas including post-code areas. 

Maps and charts 

The Census presentation programme includes maps and 
charts produced on commission. 

Census data on-line 

The Regional Statistical Data Base (RSDB) is a system for 
storing, processing and distributing statistical information. 
The statistics are stored as matrices on certain regional le
vels with specific variable contents. The variable values in 
each matrix can be combined into tables according to the 
wishes of the user. 

Census data on tape, diskette or microfilm 

Many users of Census statistics prefer to receive the material 
on magnetic tapes or diskettes whether they are interested 
in the principal results, data from the computer tables or 
new processings at individually chosen breakdown levels. 
Statistics Sweden has the requisite software for conversion 
to several optional storage media. 
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Comparability and quality 

Society changes, and so do censuses. At every census the 
users of census data ask for statistics that will give as true a 
picture as possible of society at the time of the census. This 
means that the changes that have taken place in various 
fields of society necessitate a review of each census as to 
content, definitions, methods and forms of presentation. 
On the other hand, if the censuses are to describe the changes 
between the census occasions, they have to be kept as uniform 
as possible, i.e. definitions, classification principles and 
survey methods have to remain unchanged. These conflic
ting requirements, generated by the demands for good de
scriptions of both the situation at the time of the census and 
the changes since the previous census, are always present in 
the planning of a census and involve a difficult balancing act 
between the demands for adjustments and the demands for 
comparability. 

Futhermore, Statistics Sweden strives at each census to 
improve the quality. The processing of the census data in
cludes various steps to this end, e.g. checks, supplementa
tions, inspections of the coding work, computer editing etc. 
In this way the errors are reduced, even though they can 
never be entirely eliminated. 

Variations in the quality of the censuses and the quality 
changes over time cause an additional comparability pro
blem. Generally speaking, the more detailed the compari
sons, the greather are the problems. Shortcomings in respect 
to the comparability of various censuses that are caused by 
quality differences are assessed in evaluation (quality cont
rol) studies, in which the errors are measured and analysed. 
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Inledning 
Enligt lag om folk- och bostadsräkning år 1985 (SFS 
1984:531) har under hösten 1985 en folk- och bostadsräkning 
genomförts i Sverige. Statistiska centralbyrån är huvud
ansvarig för genomförandet av räkningen. Den har utförts i 
samarbete med bl a kommunerna, riksskatteverket och pas
torsämbetena. På riksdagens uppdrag tillsatte regeringen 
en parlamentarisk kommission, FoB-kommissionen, med 
huvuduppgift att bevaka att bestämmelserna om säkerhet, 
sekretess och integritet följs. Kommissionen har följt det 
praktiska arbetet både centralt på SCB och lokalt hos kom
muner och pastorsämbeten. 

Uppgifter för räkningen har insamlats dels på person
blankett, dels på fastighetsblankett. Förtryckta personblan
ketter sändes i slutet av oktober ut till alla uppgiftsskyldiga. 
Enligt lagtexten var alla personer, som var 16 år och äldre 
och som var kyrkobokförda i landet eller borde vara det, 
skyldiga att besvara personblankettens frågor om yrke, hus
hållets sammansättning och bostaden. Ägare av enfamiljs
hus besvarade även frågor om huset. Samma frågor om huset 
besvarades av ägare till flerfamiljshus på fastighetsblanket
ten. Kompletterande uppgifter fick hämtas från några i 
FoB-lagen specificerade register. Uppgifter om civilstånd, 
medborgarskap, födelseland och år för senaste invandring 
kommer från registret över totalbefolkningen. Uppgifter 
om var de förvärvsarbetande arbetar hämtas från ett nytt 

sysselsättningsregister som i huvudsak baseras på kontroll
uppgiften för den allmänna självdeklarationen. Uppgift om 
inkomst hämtas från det årliga inkomstregistret. 

När uppgiftslämnarna besvarat frågorna på blanketterna 
insändes dessa till kommunernas granskningorgan. De lokala 
FoB-kontoren har kompletterat och kodat blankettmate
rialet och därefter lämnat det till statistiska centralbyrån för 
fortsatt bearbetning. I den centrala bearbetningen genom
går materialet både maskinella och manuella kontroll- och 
rättningsrutiner. Därefter dataregistreras yrkesuppgiften 
för att sedan kodas maskinellt. Uppgifter som inte går att 
koda maskinellt kodas manuellt. Härefter framställs de 
slutliga register som utgör grunden för resultatredovisningen. 

I denna publikation återfinns uppgifter om den förvärvs
arbetande befolkningen redovisad efter yrke och socio-
ekonomisk indelning. 

Resultat, som inte publiceras i tryckt form, beskrivs både 
till innehåll, form och regional nivå i del 1 av FoB-publikatio-
nerna. Tabeller som framställs med församling eller kom
mun som lägsta nivå finns tillgängliga centralt på SCB i 
Örebro mot en kopieringsavgift samt hos respektive kom
mun, länsstyrelse och landsting. Statistik på delområdes
nivå finns endast framtagen efter beställning från respektive 
kommun, länsstyrelse och landsting. 
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Redovisning av FoB 85-statistik 
Översiktlig beskrivning av redovisningen 

Till största delen består resultatredovisningen från FoB 85 
av råtabeller, kartor och diagram dvs material som ej publi
ceras i tryckt form av SCB. Denna redovisning finns samlad 
i basprogrammet. 

Basprogrammet består i huvudsak av råtabeller fördelade 
dels på det allmänna programmet, dels på kommunernas 
program (tidigare benämnt specialprogrammet). Tabell
redovisningen kompletteras med ett program för diagram 
och för kartor. 

Allmänna programmet består företrädesvis av tabeller 
för hela kommuner eller större områden. Dessa tabeller 
produceras som allmän information och sänds till huvud
konsumenterna utan kostnad. Samtliga tabeller i kommu
nernas program, som omfattar tabeller för olika områden 
inom kommuner (NYKO- och kommunnivå, samt diagram-
och kartpaketen) är uppdragsfinansierade och produceras 
endast efter beställning. 

Publiceringsprogrammet omfattar dels den sedvanliga 
dokumentationen av resultaten i form av SOS-böcker, dels i 
form av länshäften. 

Det allmänna programmet-

Omfattning och indelningar 

Råtabellerna i allmänna programmet har tagits fram i nära 
samarbete med statistikens användare. Jämfört med FoB 80 
har redovisningen framför allt utökats med invandrartabeller. 
För att på ett enhetligt sätt beskriva olika hushållskategorier 
har en indelning gjorts av hushållen i fem olika hushålls
typer som används i flera tabeller. Vidare ingår för första 
gången tidsserier i råtabellprogrammet. Tidsserierna finns i 
de olika ämnesgrupperna med beteckningen UTV (utveck
ling) och visar resultat från FoB 75, 80 och 85. 

Indelningen i olika ämnesgrupper följer i stort sett mot
svarande indelning från de närmast föregående räkningar
na: 

O B Omfattar alla individtabeller utom där syssel
sättning, yrke eller inkomst ingår. (Tidigare 
D-tabeller och vissa H-tabeller) 

O EN Innehåller de förvärvsarbetande och ej förvärvs
arbetande redovisade efter bostadens belägenhet 
(nattbefolkningen) 

O ED Visar de förvärvsarbetande efter arbetsplatsens 
belägenhet (dagbefolkningen) 

O P Pendlingstabellerna visar var den förvärvs
arbetande befolkningen bor och arbetar samt 
pendlingsströmmar 

O F Familjetabeller 
Senast familjestatistik redovisades i FoB var 1975 

O H Hushållstabeller 

O L Lägenhetstabeller 

O I Inkomsttabeller 
Senast inkomststatistik redovisades i FoB var 
1975 

O SAM Sammanfattningstabeller. Tabellerna är gemen
samma för både allmänna programmet och 
kommunernas program 

Inom några ämnesgrupper finns även tabeller som är upp
delade på t ex A, B och C ex B2: A, B2:B och B2:C som står 
för följande populationsavgränsningar: 

B- och C-tabeller produceras endast för kommuner som har 
antingen minst 1 000 utländska medborgare eller minst 
1 000 utrikes födda. 

Redovisningsnivåer 

Tabellerna i det allmänna programmet redovisas för: 

O Församling (endast SAM-tabeller) 
O Kommun totalt 
O Län totalt 
O Storstadsområden totalt och för delområden 

inom storstadsområden 
O Hela riket 

SAM-tabeller tas fram även på församlingsnivå. SAM-
tabellerna på kommun- och länsnivå publiceras i de s k läns
häftena. F-tabellerna tas endast fram för län och hela riket. 

Jämfört med tidigare FoB har tätortsredovisningen utgått. 
Anledningen är att några medel att genomföra tätortsav-
gränsning 1985 inte ställdes till SCBs förfogande. 

Distribution av tabeller 

SCB tillställer gratis följande grupper ett exemplar av ta
bellerna för "sina" områden: 
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- Kommuner får församlings- och kommuntabeller för 
egna kommunen 

- Länsstyrelser och landsting får församlings-, kommun-
och länstabeller för egna länet 

- Vissa centrala myndigheter får tabeller för sitt verksam
hetsområde 

Övriga intresserade kan beställa tabellerna mot kopierings
kostnaden. 

Regionalstatistisk databas (RSDB) 

RSDB är ett system för lagring, hantering och distribution 
av statistisk information. Statistiken, aggregerad till vissa 
nivåer, är lagrad i matriser med ett visst variabelinnehåll. 
Variablerna i varje matris kan valfritt grupperas till en tabell 
efter användarnas önskemål. Databasen är uppbyggd så att 
uttagen kan ske via terminal direkt av statistikanvändaren. 
Det är även möjligt att beställa tabeller via SCB. 

I RSDB finns ett flertal matriser från FoB 85 tillgängliga. 
FoB 85-matriserna lagras på kommunnivå som lägsta nivå. I 
basen finns även matriser från FoB 75 och FoB 80. Ytterli
gare upplysningar om RSDB kan erhållas från SCBs regio
nalstatistiska kansli. 

Kommunernas program (tidigare specialprogrammet) 

F r o m FoB 60 produceras ett särskilt tabellprogram med 
redovisning av FoB-statistik för delområden inom kommu
ner. Genom nyckelkodsystemet (NYKO) kan kommuner
na få statistik redovisad på s k nyckelkodområden som de 
själva avgränsat. Tabellbeteckningarna är desamma som i 
allmänna programmet medan tabellerna numrerats från 51 
och uppåt inom resp ämnesområde. Samtliga kommuner 
kan beställa tabeller. De som fortfarande saknar nyckel-
kodindelning kan beställa tabeller på församlingsnivå. 

Delområdesstatistisk databas (DSDB) 

Kommunerna erbjuds även möjligheten att lagra delom
rådesstatistiken i DSDB. I DSDB är informationen till
gänglig via terminal/persondator som i RSDB. Innehållet i 
basen motsvarar i huvudsak innehållet i kommunernas pro
gram. 

Diagram 

Ett erbjudande att beställa diagram som visar folkmängd, 
sysselsättning, hushålls- och lägenhetsstruktur ingår i kom
munernas program. Diagrammen framställs för såväl NYKO-
nivå som kommun- och länsnivå. Framställningen sker an
tingen med en linjeplotter för svart-vita diagram eller med 
rasterplotter för flerfärgsbilder. 

Kartor 

Erbjudandet består av två kartpaket. Det första vänder sig 
till kommuner och det andra till regionala instanser och om
fattar hela län. Kommunerbjudandet handlar om befolk

ning, sysselsättning och arbetsresor inom tätorter där tät
ortsbegreppet ersatts av en omskriven rektangel runt 1980 
års tätort. 

Kommunerna erbjuds ett paket om 5 kartor. Det länsvisa 
paketet omfattar 3 produkter som visar befolkningen efter 
ålder, förvärvsarbetande dagbefolkning efter kön och in-
pendlare-utpendlare. 

Eftersom koordinatsättningen av landets fastigheter fort
farande pågår gäller båda erbjudandena endast för följande 
län: Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Kalmar, Malmö
hus, Hallands, Skaraborgs, Värmlands, Örebro, Västman
lands och Gävleborgs län. Dessutom gäller erbjudandet 
även för vissa kommuner i: Kronobergs, Kristianstads, 
Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Västernorrlands och 
Norrbottens län där koordinatsättningen pågår. 

Kartproduktionen bygger på ett samarbete mellan central
nämnden för fastighetsdata (CFD), SCB och lantmäteriet 
genom dess regionala organisation överlantmätarmyndig-
heterna(ÖLM). 

Specialbeställningar 

Utöver den ordinarie redovisningen är det möjligt att tillgodose 
särskilda önskemål om FoB-statistik genom specialbeställ
ningar av olika slag. 

Man kan beställa uttag som saknas i den officiella statistiken 
t ex genom att använda andra klassindelningar eller andra 
kombinationer av variabler än de som används i t ex råtabell-
programmen. Man kan även beställa redovisning för andra 
geografiska områden, koordinatrutor, A-regioner eller 
andra indelningar. I samarbete med kommunerna kan man 
göra specialbeställningar även för nyckelkodområden. 

Ett annat sätt att använda FoB-materialet är att göra 
bearbetningar av uppgifter från flera räkningar för t ex flö
desstudier. 

Vid SCB finns standardprogram som kan användas för 
enkla bearbetningar av SCBs register. 

Publikationer 

I serien Sveriges officiella statistik (SOS) ges publikationer 
ut som i huvudsak på riks-, läns- och kommunnivå redovisar 
resultaten från FoB. Följ ande delar utkommer från FoB 85: 

1. Beskrivning av råtabeller, 
kartor och diagram 

2. Folkmängd och samboende 
3. Lägenheter 
4. Hushåll och familjer 
5. Förvärvsarbetande nattbefolkning 
6. Förvärvsarbetande dagbefolkning 

och pendling 
7. Yrke och socioekonomisk 

indelning (SEI) 
8. Inkomst 
9. Uppläggning och genomförande 

I form av enkla länsvisa häften har sammanfattningstabeller 
(SAM 1-3) getts ut successivt. Länshäftena innehåller rå-
tabeller samt en mycket begränsad text. 
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Annan sysselsättningsstatistik 
Individbaserad statistik 

SCBs arbetskraftsundersökningar (AKU) belyser sysselsätt
ning, arbetslöshet, frånvaro, undersysselsättning och latent 
arbetssökande m m. AKU är en månatlig urvalsundersök
ning, som under de senaste åren omfattat intervjuer med ca 
18 000 personer varje månad. Möjligheterna att göra regio
nala redovisningar är begränsade. Resultaten redovisas i 
Statistiska meddelanden (SM), serie Am. 

Undersökningarna om levnadsförhållanden (ULF) är en 
intervjuundersökning som genomförs årligen. Undersök
ningarna omfattar ca tio olika s k välfärdskomponenter 
(områden), där skilda huvudtema väljs för olika undersök
ningsår. Publicering, se nedan. 

Företagsbaserad statistik 

I samarbete med arbetsmarknadens parter producerar SCB 
årsstatistik och korttidsstatistik omfattande både den privata 
och offentliga sektorn. Den ger information om sysselsätt
ning, löner, lönesummor, arbetskraftskostnader m m. Pub
licering sker i Sveriges officiella statistik (SOS) eller i SM, 
serie Am. 

Arbetskraftsbarometern syftar till att ge information om 
läget på arbetsmarknaden för vissa utbildningsgrupper. Data 
insamlas via enkät till ett urval av arbetsgivare. Publicering, 
se nedan. 

Industristatistiken redovisar sysselsättnings- och löne
kostnadsuppgifter över industrin. Den omfattar i stort sett 
alla arbetsställen med fem eller fler sysselsatta inom till
verkningsindustri samt gruvor och mineralbrott. Statistiken 
publiceras i SOS-publikationer och i SM, serie Am. 

Statistik baserad på administrativt material 

Årlig regional sysselsättningsstatistik (ARSYS) bygger på ett 
sysselsättningsregister som skapats med hjälp av olika admi
nistrativa material, varav kontrolluppgifter från arbetsgi
varna är det viktigaste. ÅRSYS är helt anpassad för regio
nal redovisning. Det första statistikuttaget har gjorts i sam
band med föreliggande FoB. Från och med ÅRSYS 86 
kommer redovisning att ske i en SOS-publikation och i SM, 
serie Am. Ytterligare möjligheter till statistikuttag finns 
genom ett nyskapat statistikpaket, SYSSPAK. 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) publicerar varje månad 
Arbetsmarknadsstatistik med statistik över arbetssökande, 
lediga platser, varsel och arbetslösa kassamedlemmar. 

Översikter, analyser och prognoser 

Arbetsmarknaden 1970-1983 behandlas i Arbetsmarknads-
statistisk årsbok 1984. I boken återfinns tabeller, diagram 
och analyserande texter avseende sysselsättning, arbetslös
het, löner m m. Årsboken upphörde i och med denna år
gång att komma ut. Motsvarande statistik kommer i fort
sättningen att presenteras i ett antal olika publikationer. 
Närmast planeras en bok om sysselsättning och arbetslöshet 
m m1970-1988. 

I SCBs publikation Trender och prognoser inför 90-talet 
- befolkning, utbildning och arbetsmarknad (Information i 
prognosfrågor 1985:2) ges en översiktlig, analyserande be
skrivning av utvecklingen på arbetsmarknaden fram t o m 
1985. Där redovisas även prognoser för den framtida ut
vecklingen. En ny version av denna skrift planeras utkomma 
i slutet av 1989. 

Från och med 1986 publicerar SCB en ny serie, Informa
tion om arbetsmarknaden. Här återfinns analysrapporter 
och jämförande översikter om arbetsmarknaden. Den er
sätter bl a serien Information i prognosfrågor. Bland de hit
tills utgivna publikationerna kan nämnas: 

1986:1 Introduktion till arbetsmarknadsstatistiken 
1986:2 Kvinnor och män på arbetsmarknaden 
1986:3 Kvinnor och mäns löner 
1986:7 Sveriges arbetskraft - prognos till år 2000 
1987:1 Länens arbetsmarknad 1976 -1985 
1987:2 Från skola till arbete 
1987:3 Löneutvecklingen 1973 -1985 
1988:2 Deltidsarbete 
1988:3 Arbetskraftsbarometer 1988 

I den nya serien Bakgrundsfakta till arbetsmarknadsstatistiken 
presenteras bakgrundsmaterial till statistik och prognoser. 
Det kan röra sig om produktbeskrivningar, metodredovis
ningar eller andra sammanställningar. Några exempel på 
rapporter: 

1986:1 Statistik om den psykosociala arbetsmiljön 
1987:3 Regional arbetsmarknadsstatistik 
1987:4 De svenska arbetskraftsundersökningarna 
1988:7 Årlig regional sysselsättningsstatistik (ÅRSYS) 
1988:9 Statistik från kontrolluppgifter (KU) 

Serien Bakgrundsmaterial från prognosinstitutet har gått 
upp i ovan nämnda serie. De sista rapporterna som kom ut 
var: 

1985:1 Kontoristernas arbetsmarknad 
1985:2 Teknikernas arbetsmarknad 
1985:4 De forskarutbildades sysselsättning 1970,1975 

och 1980 
1985:5 Behovet av grundskolelärare fram till 2008/09 

Fakta om sambandet mellan utbildning och yrke redovisas i 
följande rapporter: 

Framtidens tekniker - både kvinnor och män (1985) 
Kvinnor och män i dagens utbildningar och framtidens yrken 
(1986) 

I rapportserien Levnadsförhållanden (SOS) redovisas bl a 
SCBs undersökning av levnadsförhållanden (ULF). Här 
finns uppgifter om förvärvsfrekvens, arbetstider, arbetslös
het, arbetsmiljö, arbetsresor, yrkesstruktur m m. Några av 
de mest aktuella publikationerna med anknytning till syssel
sättning är: 
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Nr 36 Arbetslöshetens offer 
Nr 37 Oregelbundna och obekväma arbetstider 
Nr 38 Tema invandrare 
Nr 44 Våra dagliga resor 
Nr 46 Den svenska bonden 
Nr 47 Sysselsättning 1975 -1983 
Nr 50 Det svenska klassamhället 
Nr 51 Ojämlikheten i Sverige 
Nr 52 Socialbidragstagarna 
Nr 53 Perspektiv på välfärden 1987 

I boken Arbetsmiljön i siffror, som gavs ut 1985, har SCB 
samlat all tillgänglig statistik om arbetsmiljöområdet. 

Arbetarskyddsstyrelsen och SCB ger gemensamt ut pub
likationen Yrkesrelaterade risker (tidigare publikation 
Arbetsskador har upphört). 

Fakta om jämställdheten i Sverige 1986 återfinns i SCBs 
bok Kvinno- och mansvär(l)den. Boken speglar kvinnors 

och mäns situation inom olika samhällsområden bl a vad 
gäller sysselsättning, yrke och arbetsmiljö. 

AMS ger ut serien Rapporter från utredningsenheten, som 
omfattar statistiska sammanställningar, prognoser, utred
ningar samt rapporter som rör arbetsmarknaden och arbets
marknadspolitiska åtgärder. 

Publikationen Vägledning i Sveriges officiella statistik 
innehåller uppgifter om den statistik som olika myndigheter 
producerar. Bland annat beskrivs vilka variabler som redo
visas i olika statistikgrenar, hur uppgifterna samlas in, var 
och när resultaten publiceras. Den senaste upplagan utkom 
1987. 

Utöver ovannämnda publiceringsformer finns vad gäller 
SCBs löpande statistikproduktion många av uppgifterna 
tillgängliga i databaser med åtkomst för användare utanför 
SCB. 



16 

Definitioner 

Här tas endast de variabler upp som förekommer i del 7 av 
Folk- och bostadsräkningen 1985. För ytterligare förkla
ringar hänvisas till del 1. 

A rbetsställe/Arbetsplats 

Med arbetsställe/arbetsplats menas i princip varje adress 
(lokal), fastighet eller grupp av närliggande lokaler och fas
tigheter där ett företag bedriver verksamhet. 

Födelseland 

Uppgifter om födelseland hämtas från folkbokföringen. 
För personer som invandrat till Sverige registrerades upp
gifter om födelseland vid invandringen. Om gränsjusteringar 
skett därefter har som regel ingen ändring gjorts i folkbok
föringen när det gäller beteckningen av födelseland. 

Om en kvinna som är kyrkobokförd i Sverige föder sitt 
barn utomlands redovisas barnet ändå som fött i Sverige. 
Detta gäller from 1948. Före 1948 registrerades i folkbok
föringen även i dessa fall det faktiska födelselandet. 

Förvärvsarbetande dagbefolkning 

Med förvärvsarbetande dagbefolkning avses den förvärvs
arbetande befolkningen fördelad efter arbetsställets belä
genhet. I den regionala redovisningen ingår också personer 
med växlande eller okänd arbetsplats i dagbefolkningen i 
den kommun där de är bosatta (nytt för FoB 85). Kommu
nalt anställda med okänd arbetsplats ingår dock som dagbe
folkning i den kommun där de är anställda. Personer med 
arbetsplats i utlandet eller på havet ingår inte i den regionala 
dagbefolkningsredovisningen. 

Den nya definitionen av dagbefolkningen i kommuner är 
denna: 

Dagbefolkning = 
Förvärvsarbetande nattbefolkning (bostad i kommunen) + 
Inpendlare - Utpendlare - Utlandsanställda (inkl sjömän) 

De personer med växlande eller okänt arbetsställe, som 
härigenom ingår i dagbefolkningen i den kommun där de är 
bosatta, utgörs av personer som fått s k särskilt arbetsställe
nummer på kontrolluppgiften från sin arbetsgivare. 

Förvärvsarbetande nattbefolkning 

Med förvärvsarbetande nattbefolkning avses den förvärvs
arbetande befolkningen fördelad efter bostadens belägen
het. 

Benämningen har ingenting med arbetstidens förlägg
ning att göra. 

Medborgarskapsland 

Uppgift om medborgarskapsland hämtas från folkbok
föringen. För personer som har dubbelt medborgarskap re
gistreras medborgarskap enligt särskild prioriteringsord
ning med de nordiska länderna först. 

Näringsgren 

Näringsgren avser företagets huvudsakliga verksamhet vid 
det arbetsställe (arbetsplats) där respektive förvärvsarbe
tande person arbetar. Om ett företag bedriver flera verk
samhetsarter vid ett och samma arbetsställe, bestäms närings
grenskoden i princip utifrån den verksamhet som syssel
sätter flest anställda. 

Näringsgrensindelningen i FoB bygger på svensk närings
grensindelning (SNI). Standarden finns publicerad i Med
delanden i samordningsfrågor (MIS) 1977:9. Schemat för 
FoB 85 finns återgivet i bilaga 3. 

Regionala indelningar 

Redovisningen för nyckelkodområde, församling, kommun, 
län och storstadsområde avser indelningen 1986-01-01. 
Storstadsområdenas och skogslänens omfattning framgår 
av bilaga 2. 

Sektor 

I redovisningen görs en uppdelning av den förvärvsarbetande 
befolkningen efter arbetsställets sektortillhörighet. 

Indelningen i sektor i FoB 85 överensstämmer nästan helt 
med motsvarande redovisning i FoB 80. Indelningen avvi
ker något från den standard för klassificering av institutio
nella enheter som finns redovisad i Meddelanden i samord
ningsfrågor (MIS) 1968:6. Den fullständiga indelningen för 
FoB 85 finns i bilaga 4. 

I tabellerna redovisas kyrklig kommunal förvaltning sam
manslagen med borgerlig primärkommunal förvaltning. 

Socioekonomisk indelning (SEI) 

Den socioekonomiska klassificeringen av den förvärvs
arbetande befolkningen är huvudsakligen baserad på upp
giften om individens yrke. Hänsyn tas också till personens 
yrkesställning (anställd/företagare) och organisationstillhö
righet samt företagets storlek. 

Indelningen följer i allt väsentlig den standard som finns 
redovisad i Meddelanden i samordningsfrågor (MIS) 
1982:4.1 bilaga 9 redovisas den i FoB 85 använda indelning
en. Den fullständiga yrkesklassificeringen i FoB 85 enligt 
SEI publiceras i Meddelanden i samordningsfrågor (MIS) 
under 1989. 
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Sysselsättning 

Uppgiften om förvärvsarbetande har i FoB 85 hämtats 
främst från SCBs nya sysselsättningsregister som bl a base
rats på information från kontrolluppgifterna. I tidigare folk-
och bostadsräkningar inhämtades uppgiften om förvärvs
arbete genom frågor på FoB-blanketten om sysselsättning
en en viss mätvecka. 

Vid avgränsningen i FoB 85 har alla som enligt kontroll
uppgift haft anställning under november 1985 och vars ge
nomsnittliga månadslön för anställningsperioden beräknas 
överstiga 200 kr (jämför med kravet i FoB 80 på minst 1 tim
mes arbetad tid per vecka) räknats som förvärvsarbetande. 
I de fall det råder osäkerhet om huruvida anställningen om
fattar november ställs kravet på lönens storlek högre (ett 
basbelopp för hela året). För personer med kontrolluppgif
ter som helt saknar tidsangivelse utnyttjas svaret på syssel
sättningsfrågan på FoB-blanketten (om sådant svar saknas 
redovisas "uppgift saknas" för personen i tabellen). 

Vid sidan av anställda räknas även personer som hade 
företagarinkomst året före inkomståret som förvärvsarbe
tande liksom sjömän enligt sjömansskatteregistret. 

Anställda personer med ungdomsplats (16-17 år), i ung
domslag (18-19 år) eller beredskapsarbete (över 19 år) liks
tälls med andra anställda och räknas således som förvärv
sarbetande om de uppfyller kraven på anställningstid (no
vember) och lön. Arbetslösa med kontant arbetsmarknads
stöd (KAS) eller dagpenning vid arbetslöshet räknas defini-
tionsmässigt inte som förvärvsarbetande (de erhåller inte 
heller lön). 

Medhjälpande familjemedlemmar räknas inte som för
värvsarbetande i motsats till FoB 80. Antalet medhjälpande 
familjemedlemmar uppgick enligt AKU 1985 till ca 12 000, 
de flesta var kvinnor inom jordbruket. 

Yrke 

Yrkesschemat i FoB 85 grundar sig på Nordisk yrkesklassi
ficering (NYK), som i sin tur i princip bygger på den av In
ternationella arbetsbyrån (ILO) år 1958 utgivna Internatio

nal Standard Classification of Occupations (ISCO). Den 
svenska versionen av NYK publiceras av arbetsmarknads
styrelsen. 

Yrkesschemat för FoB 85 överensstämmer med några få 
undantag (se bilaga 7) med NYK 1983. Yrkeskoderna i FoB 
80 (som bygger på NYK 1978) och i FoB 85 är inte direkt 
jämförbara på grund av en avsevärd revidering av standar
den (se vidare avsnittet om kvalitet och jämförbarhet). Yr
kesschemat för FoB 85 återfinns i bilaga 5. Av bilaga 6 fram
går vilka yrken som ingår i vissa ospecificerade yrkesfamil
jer. Den fullständiga yrkesklassificeringen i FoB 85 enligt 
NYK publiceras i Meddelanden i samordningsfrågor (MIS) 
under 1989. 

Den definition av begreppet yrke som tillämpas fastslår 
att ett yrke är det näringsfång eller den typ av arbete som 
en individ ägnar sig åt oberoende av det verksamhetsområde 
han är knuten till eller hans yrkesstatus. Innehavare eller 
ägare som huvudsakligen utför samma arbete som sina an
ställda, bör hänföras till samma grupp som dessa. 

Principen vid inplacering av olika yrken i det använda 
klassificeringssystemet har varit att sammanföra likartade 
yrken utan att i allmänhet ta hänsyn till utbildning, yrkes
ställning (företagare, anställd), tjänsteställning eller 
branschtillhörighet. Någon enhetlig princip för bedömning 
av inbördes likheter mellan yrken har inte kunnat följas. 
Det har varit olika utgångspunkter, t ex arbetets karaktär i 
teoretiskt avseende, verksamhetens inriktning, arbetsmiljö, 
material eller produkt. Så har t ex arbetets karaktär i teore
tiskt hänseende varit utgångspunkt för yrkesfamiljen klass
lärare, arbetsmiljö för gruvarbetare och stenbrottsarbetare, 
material för tillskärare och sömmerskor, produkt för kvarn
arbetare, bagare och andra livsmedelsarbetare. 

Ålder 

Redovisningen efter ålder avser födelseår. Således omfattar 
gruppen 16-19 år personer födda 1966-1969, gruppen 20-
24 år personer födda 1961-1965 osv oberoende av vederbö-
randes födelsedatum. 
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Kvalitet och jämförbarhet 

Folk- och bostadsräkningarna har till syfte att ur olika 
aspekter beskriva samhället vid räkningstillfället och 
genom jämförelser med tidigare räkningar belysa samhälls
utvecklingen i vissa avseenden. 

För att redovisa utvecklingen korrekt krävs att de defini
tioner och klassificeringsprinciper m m som används är 
oförändrade och att undersökningsmetodiken är den
samma i räkningarna. Dessa förutsättningar föreligger inte 
alltid, eftersom definitioner och metoder av nödvändighet 
måste anpassas till rådande förhållanden. Även genom att 
kvaliteten varierar mellan räkningarna uppstår problem vid 
jämförelser av FoB-data från olika undersökningsår. 

Syftet med detta avsnitt är att peka på några förhållanden 
som är av betydelse vid jämförelser mellan FoB 80 och FoB 
85 vad gäller sysselsättningsstatistiken. Framställningen är 
inriktad på insamlings- och bearbetningsförfarandet samt 
förändringar i begreppsdefinitioner. Brister i jämförbarhet 
som beror på kvalitetsskillnader studeras i en särskild s k 
kontrollundersökning (evalveringsundersökning), vilken 
kommer att redovisas separat i form av ett statistiskt med
delande (SM). Variabler som studeras i kontrollundersök
ningen och som har anknytning till denna publikation är 
bl a sysselsättning, näringsgren och yrke. 

Indelningsändringar 

Jämförelser på regional nivå störs i vissa fall av ändringar i 
indelningen av administrativa områden. Ändringar i kom
munindelningen mellan FoB 75 och FoB 80 finns i bilaga 4 
i Folk- och bostadsräkningen 1980, del 1. Av bilaga 1 till 
denna publikation framgår vad som hänt i detta avseende 
mellan FoB 80 och FoB 85. I samband med FoB 85 har 
ingen tätortsavgränsning gjorts. Detta innebär att denna 
redovisningsnivå helt utgått ur FoB 85. 

Ändrad mättidpunkt 

Uppgifter om befolkningen i FoB 85 avser förhållandena 
den 1 november 1985.1 FoB 80 användes 15 september som 
mättidpunkt. Effekten av den ändrade mättidpunkten 
torde vara av helt marginell betydelse för sysselsättningssta
tistiken. 

Ny sysselsättningsnivå 

Bakgrund 

När beslutet om genomförande av FoB 85 togs i riksdagen 
våren 1984 bestämdes att uppgift om sysselsättning skulle 
hämtas från administrativa register och inte via personblan
kett som i tidigare folk- och bostadsräkningar. Beslutet 
innebar samtidigt att 1985 blev startåret för en ny årlig 
regional sysselsättningsstatistik (ÅRSYS). Därigenom 
kunde ett angeläget önskemål från bl a planerare vid kom

muner och länsstyrelser om ett mer aktuellt beslutsunderlag 
uppfyllas. 

En konsekvens av den ändrade uppläggningen är att sys
selsättningsuppgifterna i FoB 85 inte utan vidare kan jäm
föras med motsvarande uppgifter från tidigare räkningar. 
Att avgränsa förvärvsarbetande i ett administrativt material 
ger ett annat resultat än om man ställer direkta frågor i en 
enkät, vilket innebär att sysselsättningsutvecklingen mellan 
FoB 80 och FoB 85 utgörs av en kombination av ändrad 
mätmetod och faktisk utveckling. 

Källmaterial och avgränsning av sysselsatta 

Sysselsättningsuppgifterna i FoB 85 grundas på följande 
administrativa register som inhämtats av SCB: Kontroll
uppgifter från arbetsgivare, "sociala" kontrolluppgifter 
från riksförsäkringsverket m fl, registret över totalbefolk
ningen, centrala företags- och arbetsställeregistret, 
inkomst- och förmögenhetsregistret, sjömansskatteregi
stret samt SCBs nyckelkodsregister. 

Vid avgränsningen av de förvärvsarbetande utnyttjas i 
första hand informationen om lönens storlek och anställ
ningstidens längd från kontrolluppgifterna från arbetsgi
vare. Dessutom tas hänsyn till företagarinkomster från tax
eringen samt sjukpenning, föräldrapenning m m från de 
"sociala" kontrolluppgifterna. 

Som ett första steg har man utgått från de personer som 
var kyrkobokförda i landet den 1 november 1985 och som 
var minst 16 år vid årets slut. Samtliga, som haft anställning 
under november och vars genomsnittliga månadslön för 
anställningsperioden beräknas överstiga 200 kr, räknas som 
förvärvsarbetande. Detta motsvarar ungefär 1 timmes 
arbete per vecka under en månad, dvs i stort sett samma 
avgränsning som i FoB 80.1 de fall det råder osäkerhet om 
huruvida anställningen omfattar november, ställs kravet på 
lönens storlek högre (ett basbelopp, 21 800 kr, för hela 
året). För personer med kontrolluppgifter som helt saknar 
tidsangivelse har svaret på sysselsättningsfrågan från FoB-
enkätens yrkesdel utnyttjats ("uppgift saknas" i tabellen 
innebär att frågan inte besvarats). 

Vid sidan av anställda räknas även personer som haft 
företagarinkomst året före redovisningsåret som förvärvs
arbetande liksom sjömän enligt sjömansskatteregistret. 

Tillfälligt frånvarande ingår bland de förvärvsarbetande 
om de varit verksamma någon gång under året och i övrigt 
uppfyller de kriterier som ställs vid avgränsningen av syssel
satta. Studerande, pensionärer, värnpliktiga m fl räknas 
som förvärvsarbetande i den mån de bedömts haft arbete 
under november. I motsats till FoB 80 kan studerande inte 
särredovisas i tabellerna för år 1985. Medhjälpande familje
medlemmar räknas inte som förvärvsarbetande, vilket 
också är en skillnad mot FoB 80. 

Den nya sysselsättningsnivån 

Den sysselsättningsnivå som FoB 85 redovisar ligger totalt 
sett mycket nära antalet sysselsatta enligt arbetskraftsun-
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dersökningarna (AKU), vilket delvis hör samman med de 
avgränsningskriterier som använts. Jämförelser mellan 
AKU och FoB 80 visar att sysselsättningsnivån för AKU 
detta år låg ca fem procent över FoB-nivån. Om man antar 
att denna skillnad i sysselsättningsnivå skulle ha kvarstått 
om man gjort en traditionell folk- och bostadsräkning 1985, 
så är slutsatsen den att FoB 85/ÅRSYS 85 ligger på en syssel-
sättningsnivå som för hela riket är i storleksordningen fem 
procent högre än vad som skulle ha varit fallet om en traditio
nell FoB hade gjorts. 

Ytterligare jämförelser med AKU tyder på att den ovan 
nämnda differensen varierar i storlek mellan grupper av 
individer och regioner. De största avvikelserna föreligger 
för de äldsta och de yngsta åldersgrupperna både bland män 
och kvinnor. FoB visar här på en kraftig sysselsättningsök
ning, medan AKU redovisar en stagnation.En förklaring 
till detta kan vara att många yngre som studerar och samti
digt förvärvsarbetar inte ansett sig vara färvärvsarbetände, 
när frågan ställts i en traditionell FoB. Samma kategori kan 
dock mycket väl ha uppfyllt de kvalifikationer beträffande 
lön och anställningstid som krävts för att klassas som för
värvsarbetande i FoB 85. På samma sätt kan det förhålla sig 
med de äldsta vilka i första hand betraktat sig som pensio
närer när de fyllt i FoB-blanketten 1980, men som räknats 
som förvärvsarbetande i FoB 85 på grund av t ex sin 
inkomst av jordbruksfastighet. Sammanfattningsvis klassas 
personer med svag anknytning till arbetsmarknaden oftare 

som sysselsatta i FoB 85 än vad som varit fallet i en folk- och 
bostadsräkning med traditionell insamling av sysselsätt
ningsvariabeln. 

För att möjliggöra jämförelser med FoB 80 har SCB tagit 
fram särskilda länkningstabeller. Dessa grundar sig på blan
kettfrågan om sysselsättning som ställdes i yrkesdelen i FoB 
85. I denna del av blanketten frågades först om man varit 
sysselsatt minst en timme under mätveckan i november. 
Syftet med frågan var att sortera fram vilka som förvärvsar
betat den aktuella tidpunkten och som därmed skulle ange 
yrke. Inga följdfrågor om sysselsättningen ställdes t ex om 
antalet arbetade timmar. Inte heller gjordes någon nog
grann granskning av svaren på frågan. Eftersom bortfallet 
på denna fråga var större i FoB 85 (4,1 proc) än i FoB 80 (1,4 
proc), härvid beräkning av länkningsnivån en viss bortfalls
korrigering skett. Länkningstabellerna, som inte är offi
ciell statistik utan mer får ses som räkneexempel, torde trots 
allt vara det bästa underlaget för en bedömning av syssel
sättningsutvecklingen på låg regional nivå eller för olika 
åldersgrupper. De har tagits fram för varje kommun/län 
(nattbefolkning) och finns att tillgå hos SCB eller hos övriga 
mottagare av råtabeller. 

I den följande tablån redovisas länkningsnivån tillsam
mans med officiell statistik från AKU och FoB. AKU-siff-
rorna avser årsmedeltal, som ger en statistiskt sett säkrare 
men också högre nivå på sysselsättningen än en månads
redovisning. 

Tablå 1 Utvecklingen av antalet förvärvsarbetande i riket mellan 1980 och 1985 enligt arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
och folk- och bostadsräkningen (FoB). Fördelning efter kön och ålder. 
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Kvalitetsaspekter 

Den nya sysselsättningsstatistiken från ÅRSYS har, för
utom problemet med jämförelsen med tidigare folkräkning
ar, också drabbats av vissa kvalitetsproblem. Dessa härrör 
från brister i de register som utnyttjats eller från koppling
arna mellan registren. Kopplingen mellan anställd och 
arbetsställe har i vissa fall blivit ofullständig eller felaktig. 
Om en person placeras på fel arbetställe kan denne hamna 
i fel kommun, fel delområde och i fel näringsgren. Den nya 
insamlingstekniken medför att en felaktig uppgift som avser 
ett företag eller ett arbetställe kan påverka ett stort antal 
förvärvsarbetande i samma redovisningsaggregat. Det kan 
vara värt att hålla i minnet att ÅRSYS bygger på admini
strativa register som byggts upp och anpassats för annan 
användning än statistikproduktion, vilket innebär att de i 
någon bemärkelse kan vara ofullständiga eller felaktiga. 

Vad gäller kontrolluppgifterna från arbetsgivarna har tids
angivelsen och arbetställenumret haft en låg kvalitet, 
medan lönebelopp samt organisations- och personnummer 
haft en hög kvalitet. Tidsangivelsen skulle anges antingen 
med första och sista månad som förmånen/lönen avsåg eller 
med ett "helårskryss". Det visade sig att ett stort antal kon
trolluppgifter helt saknade tidsmarkering och det fanns 
även skäl att anta att många delårsanställningar markerats 
med helårskryss (de "sociala" kontrolluppgifterna saknar 
helt månadsangivelse). Någon möjlighet att rätta eller kom
plettera tidsmarkeringen i efterhand har inte funnits och 
den betraktas i allmänhet som mindre viktig för taxerings
ändamål. Brister i tidsangivelsen påverkar avgränsningen 
av de sysselsatta. 

En nyhet fr o m 1985 var att arbetsgivare med mer än ett 
arbetsställe skulle precisera löntagarens arbetsställe genom 
att ange ett särskilt nummer på kontrolluppgiften. För SCBs 
del var det av utomordentlig vikt att arbetsställenumret blev 
korrekt, detta för att kvaliteten på redovisningen av dagbe
folkning, näringsgren och pendling skulle kunna bli accep
tabel. Detta premiärår nådde inte betydelsen av detta fram 
till alla uppgiftslämnare. Förutom helt avsaknad av num
mer (ca 16 procent från början) hade många arbetgivare 
använt nummer de inte tilldelats och som SCB inte hade 
någon information om. Vidare förekom det att arbetsgivare 
inte utnyttjade sina olika arbetställenummer utan placerade 
de anställda på ett begränsat antal arbetsställen, ofta de 
största. Trots att stora ansträngningar lagts ner på ett omfat
tande kompletteringsarbete, kvarstår betydande brister i 
den slutliga registreringen. 

Vid avgränsningen av företagare användes inkomstupp
giften från taxeringen avseende 1984. Uppgiften om inkom
stens storlek är ingen bra källa att bedöma graden av syssel
sättning i eget företag, s k nolltaxerare kommer t ex inte 
alls med i företagarpopulationen. Den ett år gamla versio
nen av inkomst- och förmögenhetsregistret användes på 
grund av registrets långa framställningstid. Företagarpopu
lationen är dock liten i förhållande till alla anställda och 
antalet företagare förändras relativt litet mellan två år. Stu
dier av bestånden för 1982 och 1983 visade att antalet före
tagare var ungefär detsamma, men att endast ca 80 procent 
fanns i registret båda åren, vilket innebär att relativt många 
tillkommer eller frånträder populationen varje år. Av detta 
kan man sluta sig till att förfarandet inte ger upphov till 
några större avvikelser från den verkliga sysselsättningsni
vån, men att däremot arbetsplatsinformationen kan ha bli

vit lidande. 
De företags- och arbetsplatsspecifika variablerna såsom 

arbetsplatsens belägenhet, näringsgren och sektor har häm
tats från centrala företags- och arbetsställeregistret 
(CFAR). För ett stort antal personer kunde dock inte några 
företagsuppgifter hämtas från registret, beroende på att 
deras organisationsnummer/personnummer inte återfanns i 
registret. Skälen till detta kunde exempelvis vara att företa
get antingen var registrerat på maken/makan eller på en 
delägare i ett handelsbolag. Företaget kan också av andra 
skäl (t ex låg omsättning, inga anställda, konkurs) saknas i 
registret. Det kan också förekomma vissa registerfel vad 
gäller belägenhets- och näringsgrenskoder. 

En förutsättning för att kunna redovisa statistik på 
delområden av kommuner är korrekta s k nyckelkoder. 
Kvaliteten på dessa koder är mycket ojämn och varierar 
avsevärt mellan olika kommuner bl a beroende på hur 
mycket arbete som lagts ner av respektive kommun. Det 
totala bortfallet i delområdesredovisningen uppgår till 16 
procent, men pendlar mellan 5 och 30 procent beroende på 
kommun. 

Oavlönat arbete eller arbete som inte tas upp till taxering 
beaktas inte med den nya metoden att belysa sysselsättning
en. Medhjälpande oavlönade familjemedlemmar uppgick 
enligt AKU 1985 till ca 12 000, de flesta kvinnor inom jord
bruket. 

De första preliminära resultaten från evalveringsunder-
sökningen tyder på att sysselsättningsnivån i FoB 85 är över
skattad med ca 60 000 personer eller 1,4 procent (nettofel). 
De felaktigt medtagna uppgår till ca 240 000 och de felaktigt 
uteslutna till ca 180 000. Det totala bruttofelet var 6,9 pro
cent av samtliga personer i åldern 16-74 år. Överskattning
en av förvärvsarbetande avser främst de äldsta och yngsta 
åldersgrupperna, medan män i de mest produktiva åldrarna 
är något underskattade. 

Avslutningsvis bör nämnas att en stor del av de kvalitets
brister som beskrivits har att göra med att detta var första 
årgången av den registerbaserade sysselsättningsstatisti
ken. Stora ansträngningar läggs ner på att kvaliteten succes
sivt skall kunna höjas i kommande årgångar. Jämförbarhe
ten torde även utgöra ett allt mindre problem i takt med att 
den nya tidsserien växer fram. 

Arbetad tid 

Av de sysselsättningsvariabler som fanns med i FoB 80 sak
nas i FoB 85 framför allt arbetad tid per vecka. Denna upp
gift finns inte tillgänglig i något av FoB 85s källmaterial. En 
metod att åtminstone grovt skatta variabeln med hjälp av in
komst har dock utvecklats. Metoden innebär att man ut
nyttjar informationen om veckoarbetstid i AKU för att 
skatta arbetstid i hela ÅRSYS-materialet. Tabeller med 
skattad veckoarbetstid kan beställas hos SCB mot en mind
re avgift. 

Förvärvsintensitet 

Definitionen av förvärvsintensitet är densamma i FoB 85 
och FoB 80 och innebär att antalet "uppgift om sysselsätt
ning saknas" endast ingår i nämnaren då förvärvsintensite
ten beräknas. Detta bör beaktas vid jämförelse av förvärvs
intensitet mellan redovisningsgrupper med olika andel 
"uppgift saknas". 
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Vid jämförelser mellan "totala" förvärvsintensiteten för 
olika regioner bör man tänka på att åldersfördelningen har 
stor betydelse för förvärvsintensiteten. I FoB 85 baseras 
den "totala" förvärvsintensiteten för en region på ålders
gruppen 20-64 år, vilket torde ge en mer rättvisande bild än 
motsvarande mått i FoB 80, som grundades på åldersgrup
pen 16 år och äldre. Förvärvsintensiteten har i FoB 85 
angetts i procent till skillnad mot FoB 80, då den angavs i 
promille. 

Som en konsekvens av den nya högre sysselsättnings
nivån blir förvärvsintensiteterna högre än om en traditionell 
FoB hade genomförts. För att ge en översiktlig bild över ut
vecklingen mellan 1980 och 1985 redovisas i följande tablå 
officiell statistik från AKU och FoB tillsammans med siffror 
hämtade från de tidigare omtalade länkningstabellerna. 

Tablå 2 Utvecklingen av förvärvsintensiteten mellan 1980 och 1985 i riket enligt arbetskraftsundersökningarna (AKU) och 
folk- och bostadsräkningen (FoB). Fördelning efter kön och ålder. 

Näringsgren och arbetsplatsens belägenhet 

I FoB 80 kodade de lokala granskningsorganen i kommu
nerna både näringsgren och arbetsplatsens belägenhet 
genom att varje förvärvsarbetande knöts till ett arbetsställe 
med ett löpnummer. Via löpnumret påfördes sedan 
näringsgren och uppgifter om arbetställets belägenhet 
maskinellt vid SCB. 

I FoB 85 påfördes motsvarande uppgifter genom en sam
bearbetning gentemot CFAR med hjälp av organisations-
eller personnummer. En förutsättning för att få kompletta 
uppgifter om näringsgren och arbetsplatsens belägenhet var 
därför en riktig arbetsplatsidentifikation. Speciella problem 

har varit förknippade med de personer som arbetat i företag 
med mer än ett arbetsställe. 

Skillnaderna i utvecklingen mellan AKU och FoB, som 
åskådliggörs i tablå 3, kan betraktas som ett ungefärligt 
mått på trendbrottets storlek mellan FoB 80 och FoB 85 för 
respektive näringsgren. Om utvecklingen i FoB närings
grensvis skulle fördela sig på samma sätt som i AKU, skulle 
FoB-differenserna för varje näringsgren ligga 5 procenten
heter över motsvarande utveckling enligt AKU. En sådan 
slutsats störs dock av att antalet personer som saknar upp
gift om näringsgren i FoB ökat från knappt 12 000 till ca 
110 000. 



22 

En analys av utvecklingen näringsgren för näringsgren 
tyder på att de två statistikkällorna i stort sett följs åt. Jord
brukarna visar en kraftig minskning enligt AKU medan 
minskningen i FoB är måttlig, vilket kan tyda på en viss 
överskattning av jordbrukare i FoB 85. Det fullständiga 
materialet visar dock påtagliga regionala avvikelser. Enligt 
FoB är nedgången inom jordbrukssektorn kraftig i slätt
bygdslänen i södra Sverige medan i skogslänen i norr i stort 
sett behåller sin jordbrukarbefolkning. Möjligen kan olika 
åldersstrukturer eller förekomsten av bisysslor bland jord
brukarna förklara de regionala variationerna. 

Bland övriga näringsgrenar märks i FoB en svagare 
utveckling än väntat för näringsgrenen "Bank, försäkring, 
fastighetsförvaltning och uppdrag" (SNI 8). Offentlig för
valtning m m (SNI 9) har dock haft en mycket kraftig 
ökning, vilket gör att man kan misstänka att personer som i 
FoB 80 hamnat i SNI 8 (t ex fastighetsförvaltare) nu förts till 

offentlig förvaltning på grund av att huvudarbetsgivaren är 
stat eller kommun. 

Det stora antalet personer med "Uppgift saknas" (SNI 0) 
i FoB 85 (110 200) beror till stor del på att många egna före
tagare saknas i CFAR. Det rör sig i första hand om företag 
med mindre verksamhet och handelsbolag med delägare. 
Yrken inom varuförsäljning (14 600) samt hygien och skön
hetsvård (7 000) är överrepresenterade. Bortfallet är störst 
i de äldsta åldersgrupperna. Personer som deklarerat in
komst av jordbruksfastighet och som inte återfinns i CFAR 
har dock fått den nyskapade näringsgrenskoden 10, som be
tyder "jordbruk, skogsbruk m m, detaljinformation sak
nas". Kommunanställda som inte kunnat knytas till ett spe
cifikt arbetsställe har fått den nyskapade näringsgrensko
den 90, vilken betyder "offentlig förvaltning m m, detalj
information saknas". 

Tablå 3 Utvecklingen av antalet förvärvsarbetande i riket mellan 1980 och 1985 enligt arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
och folk- och bostadsräkningen (FoB). Fördelning efter näringsgren. 

En nyhet i FoB 85 är att näringsgrensredovisningen sker 
ända ner på femsiffernivå enligt svensk näringsgrensindel
ning (SNI). Lägsta nivå i FoB 75 och FoB 80 var en för ända
målet särskilt skapad fyrsiffernivå, som inte är fullt jämför
bar med fyrsiffernivån enligt SNI. En jämförelse mellan 
SNI-koder och FoB 75/FoB 80s näringsgrenskoder åter
finns i Folk- och bostadsräkningen 1980 del 6:1 (SOS), bi
laga 8. 

Definitionen av förvärvsarbetande dagbefolkning, dvs 
redovisning efter arbetsställets belägenhet, har ändrats något 
sedan FoB 80.1 FoB 85/ÅRSYS ingår även sysselsatta, som 
bor i regionen men vars arbetsplats är okänd eller växlande, 
i den regionala redovisningen av dagbefolkningen. Efter
som dessa inte ingick i FoB 80s dagbefolkning, är folkräk

ningarna heller inte av denna anledning helt jämförbara. 
Ändringen genomfördes för att undvika en alltför stor un
derskattning av dagbefolkningen, som skulle blivit följden 
av att antalet sysselsatta med växlande eller okänd arbets
plats är avsevärt mycket större än tidigare. 

Pendling 

Med pendlare avses i FoB-sammanhang förvärvsarbetande 
vars arbetsplats ligger på annan ort än bostaden. Med ort 
menas då kommun, församling, nyckelkodområde osv. I 
kommun-, läns- och rikstabellerna krävs dock att pendlingen 
företas över kommungräns. Personer som arbetar i utlan-
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det, på havet eller har växlande eller okänd arbetsplats räk
nas inte som pendlare. Definitionen innebär att bland pend
larna ingår inte endast personer som dagligen färdas mellan 
bostad och arbetsplats, utan även veckopendlare och andra 
personer med arbete på längre avstånd från bostadsorten. I 
antalet redovisade pendlare ingår därmed ett okänt antal 
personer som inte pendlar i egentlig bemärkelse om man 
därmed menar regelbunden förflyttning mellan bostad och 
arbetsplats. 

Jämförbarheten mellan pendlingsuppgifterna i FoB 85 
och tidigare FoBar har påverkats avsevärt av den ändrade 
uppgiftsinsamlingen. Som tidigare beskrivits skall företag 
med mer än ett arbetsställe ange på kontrolluppgiften vilket 
av företagets arbetsställen som respektive person arbetar 
på. Pendlingen kan bli överskattad om fel arbetsställe angi
vits. Personer som inte kunnat knytas till något specifikt 
arbetsställe betraktas inte som pendlare, vilket kanske inte 
alltid stämmer med verkligheten. På företag med endast ett 
arbetsställe har samtliga personer placerats på detta arbets
ställe, dvs även sådana med växlande eller okänt arbets
ställe (t ex försäljare). Detta leder till en överskattning av 
pendlingen. 

Av följande tablå framgår skillnaderna mellan de två 
senaste folkräkningarna tydligt. Betydligt fler personer 
redovisas som pendlare i FoB 85 än i FoB 80, det gäller i syn
nerhet pendling till annat län. Antalet anställda i utlandet 
eller på havet har däremot blivit färre, delvis beroende på 
att utlandsanställda i företag med endast ett arbetsställe inte 
fångas upp. Utvecklingen vad gäller personer med växlande 
arbetsplats är svårare att uttala sig om. I FoB 80 fick väx
lande arbetsplats endast kodas i undantagsfall när det var
ken fanns uppgift om fast arbetsplats eller inställelseplats. 
Det kunde t ex gälla handelsresande och resemontörer. I 
FoB 85 har man i stor utsträckning accepterat att arbetsgi
varen använt det särskilda arbetsställenummer som funnits 
för ändamålet. Det torde innebära att även t ex anställda 
vid byggarbetsplatser, lokalvårdare, bevakningspersonal, 
fastighetsskötare m fl, som normalt inte infinner sig vid 
något av arbetsgivarens fasta redovisade arbetsställen, 
redovisas som växlande. Anställda vid flerarbetsställeföre
tag som inte kunnat hänföras till ett bestämt arbetsställe 
eller till någon annan speciell kategori redovisas i gruppen 
arbetsplats okänd. Förklaringen till att gruppen ökat kraf
tigt är den ändrade insamlingsmetoden. I FoB 80 komplet
terades hela tiden det ursprungliga registret över arbetsstäl
len med nya på blanketten angivna arbetsställen. I FoB 85 
har CFARs arbetsställebestånd varit styrande. 

Tablå 4 Arbetsplatsens belägenhet samt pendling enligt 
folk- och bostadsrakningen (FoB). Anpassad redo
visning efter FoB 85. 

Sektortillhörighet 

Endast en ändring har skett i indelningen vad gäller sektor
tillhörighet jämfört med FoB 80. Skogsvårdsstyrelsen, som 
i FoB 80 redovisades under sektor 15 (övriga offentliga 
institutioner), återfinns i FoB 85 under sektor 11 (statlig för
valtning). 

Socioekonomisk indelning (SEI) 

SEI kan ses som en modern variant av den gamla socialgrupps
indelningen från början av 1900-talet. Det är en yrkesbase-
rad indelning, i vilken yrkesbenämningar grupperats i olika 
klasser beroende på hur lång utbildning som normalt krävs 
för yrket. I FoB 85 har den standard som publicerades i 
Meddelanden i samordningsfrågor (MIS) 1982:4 följts. Ef
tersom uppgift om areal (för lantbrukare) och eventuella 
underställda (för tjänstemän) saknas i FoB, har en aggrege-
rad variant av standarden använts. 

Den socioekonomiska indelning som använts i FoB 85 
överensstämmer i princip med den som användes i FoB 80. 
Någon officiell statistik avseende SEI publicerades emeller
tid inte i samband med FoB 80, men vissa tabeller finns ändå 
att tillgå hos SCB mot en mindre avgift. Variabeln är också 
tillgänglig vid eventuella uppdragsbearbetningar. Även i 
FoB 60, FoB 65 och FoB 70 fördelades den förvärvsarbetan
de befolkningen på socioekonomiska grupper, vilka dock 
inte alls är jämförbara med indelningen i FoB 80 och FoB 85. 

Vad gäller jämförbarhet mellan FoB 80-FoB 85, kvalitet 
samt bortfall hänvisas till diskussionen om yrkesvariabeln. 
Problemen med att koda SEI är likartade med dem som 
uppstår vid yrkeskodning. En del använda yrkesbeteck
ningar är tyvärr av mycket allmän karaktär innehållande yr
ken på klart skilda kvalifikationsnivåer. I sådana fall har 
hellre en SEI-kod motsvarande en låg kvalifikationsnivå 
valts framför en högre nivå. Även av andra skäl kan en risk 
för undervärdering föreligga. Den nu gällande standarden 
för SEI speglar de kvalifikationskrav som var aktuella när 
standarden utarbetades. Kvalifikationskraven för vissa yrken 
har dock höjts sedan dess. FoB-redovisningen speglar i 
dessa fall den kvalifikationsnivå som torde omfatta de flesta 
i yrkesgruppen. 

Yrke 

Yrkesschemat för FoB 85 grundar sig i hög grad på Nordisk 
yrkesklassificering (NYK) enligt 1983 års version (beträf
fande avvikelser, se bilaga 7). Denna standard skiljer sig av
sevärt från den tidigare svenska utgåvan av år 1978, som var 
grunden till FoB 80s yrkesschema. Revideringen, som inne
bär en anpassning till utvecklingen inom det moderna arbets
livet, har påverkat redovisningen på samtliga nivåer. Jäm
fört med FoB 80 har dels yrkesgrupper tillkommit och för
ändrats, dels individualyrken fått ändrad placering. Den 
största övergripande förändringen mellan gamla och nya 
NYK är att vårdarbete och socialt arbete, som tidigare låg 
inom yrkesområde 1, nu fått ett eget yrkesområde. Utrymme 
för detta har man fått genom att administrativt arbete samt 
kameralt och kontorstekniskt arbete har slagits samman till 
ett yrkesområde (se även bilaga 7). 
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För att kunna bibehålla jämförbarheten med de två före
gående folkräkningarna har varje yrkesuppgift i FoB 85 ko
dats både enligt FoB 80s och FoB 85s yrkesschema. Sam

banden mellan de olika yrkeskoderna illustreras av följande 
tablå. 

Tablå 5 Förvärvsarbetande befolkning 16 år och äldre efter yrke (1-siffernivå) enligt FoB 80s och FoB 85s yrkesschema. 
Antal, 1 000-tal. FoB 85. 

Vissa mindre skillnader kan förklaras av kodningsvariabilitet. 

Kodförklaringar: 
FoB 80s vrkesschema 

0 Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsveten
skapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete 

1 Administrativt arbete 
2 Kameralt och kontorstekniskt arbete 
3 Kommersiellt arbete 
4 Lantbruks-, skogs- och fiskeriarbete 
5 Gruv- och stenbrytningsarbete 
6 Transport- och kommunikationsarbete 
7-8 Tillverkningsarbete, maskinskötsel m m 
90-94 Servicearbete m m 
98 Militärt arbete 
99 Uppgift saknas 

FoB 85s vrkesschema 

0 Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsveten
skapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete 

1 Hälso- och sjukvårdsarbete, socialt arbete m m 
2 Administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete 
3 Kommersiellt arbete 
4 Lantbruks-, skogs- och fiskeriarbete 
5 Gruv-, stenbrytnings- och petroleumutvinningsarbete m m 
6 Transport- och kommunikationsarbete 
7-8 Tillverkningsarbete, maskinskötselm m 
90-97 Servicearbete m m 
98 Militärt arbete 
99 Uppgift saknas 

I FoB 85 liksom i FoB 80 används s k automatisk kodning. 
Med detta menas att klartextbeskrivningen av yrket på per
sonblanketten dataregistreras och att man därefter låter 
datorn sätta kodvärdet. Metoden finns närmare beskriven i 
SCBs Metodinformation 1983:3 Automatisk kodning av yrke 
och socioekonomisk indelning i FoB 80. I FoB 85 kodades 
ca 75 procent på detta sätt, medan drygt 15 procent kodades 
manuellt (bortfallet uppgick till ca 9 procent). Användningen 
av automatisk kodning innebär att yrkesbenämningen finns 
lagrad i klartext på datamedium för praktiskt taget alla för
värvsarbetande. 

Yrkesvariabeln brukar vara den sysselsättningsvariabel i 
FoB som är utsatt för mest bearbetningsfel. Kvalitetskontroll 
sker bl a genom att vissa delar av materialet listas och grans
kas av experter. Erfarenhetsmässigt kan det vid kodnings
arbetet vara svårt att skilja mellan vissa yrkesgrupper, fram
för allt på grund av brister i yrkesbeskrivningarna. Inom vis
sa 2-siffergrupper, t ex 00-gruppen (tekniskt arbete) och 07-
gruppen (konstnärligt arbete), kan det vara svårt att skilja 
mellan de olika yrkesfamiljerna (3-siffergrupperna). I de 
fall informationen endast räckt till att bestämma 2-siffer-
grupp, har genomgående den ospecificerade yrkesfamiljen 

(XX9) inom respektive 2-siffergrupp använts. Vissa yrkes
benämningar är även svåra att inplacera i rätt 2-siffergrupp, 
det kan t ex gälla huruvida en ekonom skall placeras i grup
pen 261 (Ekonomer) eller 232 (Ekonomiledare, redovis
ningsmän) eller om ett vårdbiträde skall klassificeras som 
107 (Undersköterska, sjukvårdsbiträde) eller 154 (Vårdbi
träde, hemvårdare). Man bör även ha i minnet att använd
ningen av vissa yrkesbenämningar är modebetonade liksom 
att yrken ständigt förändras genom att nya metoder och ny 
teknik tas i anspråk. Inte minst har utvecklingen av datatek
niken medfört betydande förändringar i arbetslivet. Arbe
tet i vissa traditionella yrken har idag fått ett så stort inslag 
av datateknik att arbetsinnehållet inte längre kan sägas vara 
detsamma som i det gamla yrket. Dessa förändringar åter
speglas mera sällan i yrkesindelningen, eftersom yrkena är 
beskrivna och grupperade efter resultat oavsett skillnader i 
metoder för att åstadkomma detta resultat. 

Den nya metoden att avgränsa de förvärvsarbetande med 
hjälp av administrativa register (ÅRSYS) har fått till följd 
att andelen som saknar yrkesuppgift i FoB 85 har ökat kraf
tigt i förhållande till FoB 80. Det partiella bortfallet uppgår 
till drygt 390 000 personer eller 9,2 procent av de förvärvs-
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arbetande. Mindre än 1 procent härrör från personer som 
lämnat en ofullständig yrkesuppgift som inte kunnat kodas. 
Bortfallet utgörs således till största delen av personer som 
inte betraktat sig som förvärvsarbetande när de besvarat 
FoB-blanketten och som därför heller inte brytt sig om att 
besvara frågan om yrke på blanketten. Bortfallet är regio

nalt som störst i Jämtlands, Västerbottens, Norrbottens och 
Värmlands län. Näringsgrenen jordbruk, skogsbruk m m 
(SNI1) är överrepresenterad, medan tillverkningsbranschen 
(SNI 3) är underrepresenterad. Åldersfördelningen bland 
bortfallet i relation till övriga yrkesverksamma redovisas i 
nedanstående diagram (bortfallet anges med svart stapel). 

Män Kvinnor 

Som synes är de allra yngsta samt den äldsta åldersgruppen 
överrepresenterade i bortfallet. Enligt evalveringsunder-
sökningens resultat har dock sysselsättningsnivån för dessa 
åldersgrupper blivit något överskattad. 

I tablån på omstående sida redovisas yrkesfördelningen 
enligt AKU och FoB 85. AKU-siffrorna avser årsmedeltal, 
som ger en statistiskt säkrare men också högre nivå på sys
selsättningen än en månadsredovisning. Medhjälpande 
oavlönade familjemedlemmar (ca 12 000) ingår i AKU-
redovisningen, vilket kan vara av betydelse när man jämför 
vissa enskilda yrkesgrupper. Yrkesuppgifterna från FoB 85 
redovisas dels utifrån en avgränsning av de förvärvsarbetan
de enligt ÅRSYS (officiell statistik), dels utifrån en av
gränsning enbart baserad på FoB-blankettens yrkesfråga. I 
förhållande till den officiella statistiken innebär det sist
nämnda alternativet att ca 360 000 inte tagits med (ej för
värvsarbetande enligt blankett) men att ca 150 000 tillkom
mit, varav en del oavlönade. 

Vad gäller yrkesfördelningen inom varje näringsgren, så 

tycks bilden vara mer splittrad än i tidigare folkräkningar. 
Med det menas att yrken, som får betraktas som udda inom 
en viss bransch, har ökat. Som exempel kan nämnas att an
talet personer med hälso- och sjukvårdsarbete har ökat 
kraftigt inom näringsgrenen jordbruk, skogsbruk m m (SNI 
1). Ökningarna får till stor del tillskrivas den nya metoden 
att kombinera enkätuppgifter med registerdata. Närings
gren härrör från det arbetsställe vid vilket personen be
dömts ha utfört den största arbetsinsatsen (= högsta in
komsten) under november. Det är uppenbart att den på 
FoB-blanketten lämnade yrkesuppgiften avseende mät-
veckan den 4-10 november i vissa fall inte avser samma för
värvsarbete. Denna skillnad kan dock till en del förklaras av 
de olika mätperioderna. Till bilden hör också att yrkesande
len i en viss näringsgren är ett uttryck för förskjutningar i 
efterfrågan av arbetskraft. Teknik och arbetsorganisation i 
en bransch kan med andra ord ha ökat eller minskat efter
frågan på olika yrkeskompetenser. 
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Tablå 6 Yrkesfördelningen enligt arbetskraftsundersökningen (AKU) och folk- och bostadsräkningen 1985 (FoB 85) 
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Sammanfattande rikstabeller, 
diagram och kartor 
Tabell A Förvärvsarbetande befolkning 16 år och äldre efter yrke (begränsad nivå) och kön. FoB 75, FoB 80 och FoB 85. 
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Tabell A (forts) 

FoB 85 är inte helt jämförbar med föregående undersökningsår på grund av nytt insamlingsförfarande (se avsnittet om Kvalitet och jämför
barhet). 

Män. FoB 85 Yrke enligt FoB 
80s yrkesschema 

Kvinnor FoB 85 
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Tabell B Förvärvsarbetande befolkning 16 år och äldre efter yrke (vissa nivåer). FoB 85. 

Utrikes födda Yrke enligt FoB 
85s yrkesschema 

Hela befolkningen 
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Tabell C Förvärvsarbetande befolkning 16 år och äldre efter yrke (1-siffernivå) och kön. FoB 85. 

Tabell D Befolkningen 16 år och äldre efter socioekonomisk indelning (SEI) och kön. FoB 80 och FoB 85. 

FoB 85 är inte helt jämförbar med föregående undersökningsår på grund av nytt insamlingsförfarande (se avsnittet om Kvalitet och jämför
barhet). 
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Tabell E Förvärvsarbetande befolkning 16 år och äldre efter socioekonomisk indelning (SEI). FoB 85. 

Tabell F Förvärvsarbetande befolkning 16 år och äldre efter socioekonomisk indelning (SEI) och kön. FoB 85. 

Tabell G Det vanligaste yrket inom offentlig sektor. Redovisning efter kön. FoB 85. 
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Diagram 1 Andel män resp kvinnor inom olika yrkesområden 

Diagram 2 Andel män resp kvinnor i olika socioekonomiska grupper (SEI) 

Diagram 3 Andel arbetare, tjänstemän och företagare efter ålder 
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Andel sysselsatta i tekniska yrken 

Sysselsatta inom yrkesgrupp 00 i procent av 
samtliga sysselsatta med arbetsplats i region
en (dagbefolkning). 

KOMMUNERNA I 
STOR-GÖTEBORG 

KOMMUNERNA I 
STOR-MALMÖ 

KOMMUNERNA I 
STOR-STOCKHOLM 

SYSSELSATTA I TEKNISKA 
YRKEN I PROCENT AV 
SAMTLIGA SYSSELSATTA 
(DAGBEFOLKNING) 
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Andel sysselsatta i hälso- och sjukvårdsyrken 

Sysselsatta inom yrkesgrupp 10 i procent av 
samtliga sysselsatta med arbetsplats i region
en (dagbefolkning). 

KOMMUNERNA I 
STOR-GÖTEBORG 

KOMMUNERNA I 
STOR-MALMÖ 

KOMMUNERNA I 
STQR-STOCKHOLM 

SYSSELSATTA I HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSYRKEN I PRO
CENT AV SAMTLIGA SYSSEL
SATTA (DAGBEFOLKNING) 
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Andel tjänstemän 

Sysselsatta inom SEI 33-57 i procent av 
samtliga sysselsatta med arbetsplats i region
en (dagbefolkning). 

KOMMUNERNA I 
STOR-GÖTEBORG 

KOMMUNERNA I 
STOR-MALMÖ 

KOMMUNERNA I 
STORSTOCKHOLM 

TJÄNSTEMÄN I PROCENT 
AV SAMTLIGA SYSSELSATTA 
(DAGBEFOLKNING) 



Andel ej facklärda arbetare 

Sysselsatta inom SEI 11-12 i procent av 
samtliga sysselsatta med arbetsplats i region
en (dagbefolkning). 

KOMMUNERNA I 
STOR-GÖTEBORG 

KOMMUNERNA I 
STOR-MALMÖ 

KOMMUNERNA I 
STOR-STOCKHOLM 

EJ FACKLÄRDA I PROCENT 
AV SAMTLIGA SYSSELSATTA 
(DAGBEFOLKNING) 
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Tabellöversikt 

Tabell 1 Nivå: Riket 
sid 39 Population: Förvärvsarbetande befolkning 

Fördelning: Yrke (3-siffernivå) i kombination 
med kön och ålder 

Tabell 2 Nivå: Riket 
sid 71 Population: Förvärvsarbetande befolkning 

Fördelning Yrke (3-siffernivå) i kombination 
med kön och näringsgren (SNI, 
1-siffernivå) 

Tabell 3 Nivå: Riket 
sid 103 Population: Förvärvsarbetande befolkning 

Fördelning: Yrke (3-siffernivå) i kombination 
med kön och sektortillhörighet 

Tabell 4 Nivå: Riket 
sid 135 Population: Förvärvsarbetande befolkning 

Fördelning: De vanligaste yrkena (3-siffer
nivå) i kombination med kön 

Tabell 5 Nivå: Riket 
sid 136 Population: Befolkningen 16 år och äldre 

Fördelning: Sysselsättning och socioeko-
nomisk indelning (SEI) i kombi
nation med kön och ålder 

Tabell 6 Nivå: Riket 
sid 138 Population: Förvärvsarbetande befolkning 

Fördelning: Socioekonomisk indelning (SEI) 
i kombination med kön och 
näringsgren (SNI, 1-siffernivå) 

Tabell 7 Nivå: Riket 
sid 140 Population Förvärvsarbetande befolkning 

Fördelning: Socioekonomisk indelning (SEI) 
i kombination med kön och 
sektortillhörighet 

Tabell 8 Nivå: Län, riket, storstadsområden 
sid 142 och skogslän 

Population: Förvärvsarbetande med bostad 
i regionen (nattbefolkning) 

Fördelning Yrke (1-siffernivå) 

Tabell 9 Nivå: Län, riket, storstadsområden 
sid 143 och skogslän 

Population: Förvärvsarbetande med arbets
plats i regionen (dagbefolkning) 

Fördelning: Yrke (1-siffernivå) 

Tabell 10 Nivå: Län, riket, storstadsområden 
sid 144 och skogslän 

Population: Förvärvsarbetande med bostad 
i regionen (nattbefolkning) 

Fördelning: Socioekonomisk indelning (SEI) 

List of tables 

Level The whole country 
Population: Employed population 
Distribution: Occupation (3-digit level) 

by sex and age 

Level: The whole country 
Population: Employed population 
Distribution: Occupation (3-digit level) by 

sex and industry (1-digit 
level) 

Level: The whole country 
Population: Employed population 
Distribution: Occupation (3-digit level) by 

sex and sector of employment 

Level: The whole country 
Population Employed population 
Distribution: The most common occupa

tions (3-digit level) by sex 

Level: The whole country 
Population: Population 16- years 
Distribution: Type of activity and socio

economic classification (SEI) 
by sex and age 

Level: The whole country 
Population: Employed population 
Distribution: Socio-economic classifica

tion (SEI) by sex and indu
stry (1-digit level) 

Level: The whole country 
Population: Employed population 
Distribution: Socio-economic classifica

tion (SEI) by sex and sector 
of employment 

Level: County, the whole 
country, metropolitan 
areas and forest counties 

Population: Employed with residence in 
the region 

Distribution: Occupation (1 -digit level) 

Level: County, the whole 
country, metropolitan 
areas and forest counties 

Population: Employed with place of work 
in the region 

Distribution Occupation (1-digit level) 

Level: County, the whole 
country, metropolitan 
areas and forest counties 

Population: Employed with residence in 
the region 

Distribution: Socio-economic classifica
tion (SEI) 
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Tabell 11 Nivå: Län, riket, storstadsområden 
sid 145 och skogslän 

Population: Förvärvsarbetande med arbets
plats i regionen (dagbefolkning) 

Fördelning: Socioekonomisk indelning (SEI) 

Tabell 12 Nivå: Kommun, län och riket 
sid 146 

Population: Förvärvsarbetande med bostad 
i regionen (nattbefolkning) 

Fördelning: Kön i kombination med yrke 
(1-siffernivå) 

Tabell 13 Nivå: Kommun, län och riket 
sid 172 

Population: Förvärvsarbetande med arbets
plats i regionen (dagbefolkning) 

Fördelning: Kön i kombination med yrke 
(1-siffernivå) 

Tabell 14 Nivå: Kommun, län och riket 
sid 198 

Population: Förvärvsarbetande med bostad 
i regionen (nattbefolkning) 

Fördelning: Kön i kombination med socio
ekonomisk indelning (SEI) 

Tabell 15 Nivå: Kommun, län och riket 
sid 224 

Population: Förvärvsarbetande med arbets
plats i regionen (dagbefolkning) 

Fördelning: Kön i kombination med socio
ekonomisk indelning (SEI) 

Level: County, the whole 
country, metropolitan 
areas and forest counties 

Population: Employed with place of work 
in the region 

Distribution: Socio-economic classifica
tion (SEI) 

Level: Municipality, county 
and the whole country 

Population: Employed with residence in 
the region 

Distribution: Sex by occupation 
(l-digit level) 

Level: Municipality, county 
and the whole country 

Population: Employed with place of work 
in the region 

Distribution: Sex by occupation 
(l-digit level) 

Level: Municipality, county 
and the whole country 

Population: Employed with residence in 
the region 

Distribution: Sex by socio-economic 
classification (SEI) 

Level: Municipality, county 
and the whole country 

Population: Employed with place of work 
in the region 

Distribution: Sex by socio-economic 
classification (SEI) 



39 

TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 1 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 



40 TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 2 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 
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TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 3 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 



42 TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 4 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 
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TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 
Sid 5 FÖRDELNING: Yrke ( 3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 



44 TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 6 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 
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TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 7 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombinadon med kön och ålder 



46 TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 
Sid 8 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 
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TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 9 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 



48 TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 10 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 
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TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 11 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 



50 TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 12 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 
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TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 13 FÖRDELNING: Yrke ( 3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 



52 TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 14 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 
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TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 15 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön ocli ålder 



54 TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 16 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 
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TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 17 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön och ålder 



56 TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 18 FÖRDELNING: Yrke ( 3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 
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TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 19 FÖRDELNING: Yrke (3 -siffernivå) i kombination med kön och ålder 



58 TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 20 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 
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TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 21 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och ålder 



60 TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 22 FÖRDELNING: Yrke (3 —siffernivå) i kombination med kön och ålder 
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TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 23 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och ålder 



62 TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 24 FÖRDELNING: Yrke (3 -siffernivå) i kombination med kön och ålder 
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TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 25 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön och ålder 



64 TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 26 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön och ålder 
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TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 27 FÖRDELNING: Yrke (3 -siffernivå) i kombination med kön och ålder 



66 TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 28 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön och ålder 
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TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 29 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön och ålder 



68 TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 30 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 
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TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 31 FÖRDELNING: Yrke ( 3 - siffernivå) i kombination med kön och ålder 



70 TABELL 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 32 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön och ålder 



71 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid I FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI I — siflernivå) 



72 TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 2 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 — siflcrnivå) 



73 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 3 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 — siflcrnivå) 



74 TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 4 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI I — sifiernivå) 



75 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 5 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI I — sifTcrnivå) 



76 TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 6 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI I — siffcrnivå) 



77 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 7 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 — siffernivå) 



78 TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 8 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 — sifTcrnivå) 



79 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 9 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 -siflcrnivå) 



80 TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 10 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 — siffernivå) 



81 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 11 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI I -siffcrnivå) 



82 TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 12 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 -sifTcrnivå) 



83 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 13 FÖRDELNING: Yrke (3 —siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNl 1 — siflcrnivå) 



84 TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 14 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 — siflernivå) 



85 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 15 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 -siffcrnivå) 



86 TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 16 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 — sifTcrnivå) 



87 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 17 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 — siflernivå) 



88 TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 18 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI I -siflcrnivå) 



89 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 19 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 -siffcrnivå) 



90 TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 20 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 -sifTernivå) 



91 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 21 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 — silTcrnivå) 



92 TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 22 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 -siflcrnivå) 



93 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 23 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI I — siflcrnivå) 



94 TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 24 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 — sifTernivå) 



95 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 25 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 - siffernivå) 



96 TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 26 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (S\ ' I I — siflcrnivå) 



97 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 27 FÖRDELNING: Yrke (3 —siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI I — siffcrnivå) 



98 TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 28 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI I — sifTcrnivå) 



99 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 29 FÖRDELNING: Yrke (3~siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 — siflcrnivå) 



100 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 30 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI I — siflcrnivå) 



101 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 31 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI 1 — siflcrnivå) 



102 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 32 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och näringsgren (SNI I — sifTcrnivå) 



103 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 1 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



104 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 2 FÖRDELNING: Yrke ( 3 - siflernivå) i kombination med kön och sektor 



105 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 3 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och sektor 



106 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 4 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och sektor 



107 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 5 FÖRDELNING: Yrke ( 3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



108 
TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 6 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och sektor 



109 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 7 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön och sektor 



110 
TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 8 FÖRDELNING: Yrke (3 — siffernivå) i kombination med kön och sektor 



111 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 9 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



112 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 10 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



113 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 11 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



114 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 12 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



115 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 13 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön och sektor 



116 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 14 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



117 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 15 FÖRDELNING: Yrke ( 3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



118 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 16 FÖRDELNING: Yrke ( 3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



119 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 17 FÖRDELNING: Yrke ( 3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



120 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 18 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



121 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 19 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



122 
TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 20 FÖRDELNING: Yrke (3 -siffernivå) i kombination med kön och sektor 



123 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 21 FÖRDELNING: Yrke ( 3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



124 
TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 22 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



125 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 23 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



126 
TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 24 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



127 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 25 FÖRDELNING: Yrke ( 3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



128 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 26 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



129 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 27 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



130 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 28 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



131 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 29 FÖRDELNING: Yrke ( 3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



132 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 30 FÖRDELNING: Yrke ( 3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



133 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 31 FÖRDELNING: Yrke ( 3 - siffemivå) i kombination med kön och sektor 



134 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 32 FÖRDELNING: Yrke (3 - siffernivå) i kombination med kön och sektor 



135 

TAIiELL 4 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 1 FÖRDELNING: De vanligaste yrkena (3 — siffernivå) i kombination med kön 

VANLIGASTE YRKET BLAND MÄN VANLIGASTE YRKET BLAND KVINNOR 



136 

TABELL 5 POPULATION: Befolkningen 1 6 - år 

Sid 1 FÖRDELNING: Sysselsättning och sociockonomisk indelning (SE1) i kombination med kön och ålder 



137 

TABELL 5 POPULATION: Befolkningen 1 6 - år 

Sid 2 FÖRDELNING: Sysselsättning och sociockonomisk indelning (SEI) i kombination med kön och ålder 



138 
TABELL 6 P O P U L A T I O N : Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 1 F Ö R D E L N I N G : Socioekonomisk indelning (SEI) i kombination med kön och näringsgren (SNI , I — sifTernivå) 



139 

TABELL 6 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 2 FÖRDELNING: Sociockonomisk indelning (SE1) i kombination med kön och näringsgren (SN1, 1 -siffernivå) 



140 
TABELL 7 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 1 FÖRDELNING: Socioekonomisk indelning (SEI) i kombination med kön och sektor 



141 

TABELL 7 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 2 FÖRDELNING: Socioekonomisk indelning (SE1) i kombination med kön och sektor 



142 
TABELL 8 P O P U L A T I O N : Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattlicfolkning) 

Sid 1 F Ö R D E L N I N G : Yrke (1 -siffernivå) 



143 

TABELL 9 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 1 FÖRDELNING: Yrke (l - siffernivå) 



144 

TABELL 10 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 1 FÖRDELNING: Socioekonomisk indelning (SEI) 



145 

TABELL 11 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 1 FÖRDELNING: Socioekonomisk indelning (SEI) 



146 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (natthcfolkning) 

Sid 1 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 -siffernivå) 



147 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattlicfolkning) 

Sid 2 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 — siffernivå) 



148 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbcfolkning) 

Sid 3 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I - siffernivå) 



149 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 4 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I - siffernivå) 



150 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbcfolkning) 

Sid 5 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I -siffernivå) 



151 

T A B E L L 12 P O P U L A T I O N : Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbcfolkning) 

Sid 6 F Ö R D E L N I N G : Kön i kombination med yrke (I - siffernivå) 



152 
T A B E L L 12 P O P U L A T I O N : Förvärvsarbetande med bostad i regionen (naUhcfoHining) 

Sid 7 F Ö R D E L N I N G : Kön i kombination med yrke (1 - siffernivå) 



153 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med hostad i regionen (nattliefollcning) 

Sid 8 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 - siffernivå) 



154 
TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbcfolkning) 

Sid 9 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I -siffernivå) 



155 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbclulkning) 

Sid 10 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 -siffernivå) 



156 
TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 11 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 -siffernivå) 



157 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbcfolkning) 

Sid 12 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 -siffernivå) 



158 
TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbcfolkning) 

Sid 13 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 — siffernivå) 



159 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbcfolkning) 

Sid 14 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 -siffernivå) 



160 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbcfolkning) 

Sid 15 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I -siffernivå) 



161 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (natthcfolkning) 

Sid 16 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I — siffernivå) 



162 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbcfolkning) 

Sid 17 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I -siffernivå) 



163 

T A B E L L 12 P O P U L A T I O N : Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 18 F Ö R D E L N I N G : Kön i kombination med yrke (1 - siffernivå) 



164 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 19 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 -siffernivå) 



165 

T A B E L L 12 P O P U L A T I O N : Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattncfolkning) 

Sid 20 F Ö R D E L N I N G : Kön i kombination med j r k c (1 -s i f fe rn ivå) 



166 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbcfolkning) 

Sid 21 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I -siffernivå) 



167 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbcfolkning) 

Sid 22 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 - siffernivå) 



168 

T A B E L L 12 P O P U L A T I O N : Förvärvsarbetande med bustad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 23 F Ö R D E L N I N G : Kön i kombination med j r k c (1 -s i f fe rn ivå) 



169 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbcfolkning) 

Sid 24 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 -siffernivå) 



170 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbcfolkning) 

Sid 25 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (i -siffernivå) 



171 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbcfolkning) 

Sid 26 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 — siffernivå) 



172 
T A B E L L 13 P O P U L A T I O N : Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 1 F Ö R D E L N I N G : Kön i kombination med yrke ( I -siffernivå) 



173 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 2 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I -siffernivå) 



174 
TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 3 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (i - siffernivå) 



175 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (daglicfolkning) 

Sid 4 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I — siffernivå) 



176 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 5 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I -siffernivå) 



177 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 6 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I — siffernivå) 



178 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 7 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 — siffernivå) 



179 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 8 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 -siffernivå) 



180 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 9 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 -siffernivå) 



181 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 10 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 - siffernivå) 



182 
TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 11 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I - siffernivå) 



183 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 12 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 -siffernivå) 



184 
TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 13 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I - siffernivå) 



185 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 14 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I - siffernivå) 



186 
TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 15 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I -siffernivå) 



187 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 16 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 — siffernivå) 



188 
TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 17 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I - siffernivå) 



189 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 18 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 -siffernivå) 



190 
TABELL 13 POPULATION: förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 19 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 -siffernivå) 



191 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 20 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I -siffernivå) 



192 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 21 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I -siffernivå) 



193 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 22 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 — siffernivå) 



194 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 23 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I -siffernivå) 



195 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 24 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (I -siffernivå) 



196 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (daghcfolkning) 

Sid 25 FÖRDELNING: Kön i kombination med yrke (1 —siffernivå) 



197 

T A B E L L 13 P O P U L A T I O N : Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 26 F Ö R D E L N I N G : Kön i kombination med yrke (1 — siffernivå) 



198 

TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 1 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



199 

TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 2 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



200 

TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbcfolkning) 

Sid 3 FÖRDELNING: Kön i kombination med sociockonomisk indelning (SEI) 



201 

TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 4 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



202 
TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med hostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 5 FÖRDELNING: Kön i kombination med sociockonomisk indelning (SEI) 



203 

TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 6 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



204 
TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 7 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



205 

TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 8 FÖRDELNING: Kön i kombination med sociockonomisk indelning (SEI) 



206 
TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 9 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



207 

TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 10 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



208 
TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbcfolkning) 

Sid 11 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekononiisk indelning (SEI) 



209 
TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 12 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



210 
TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 13 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



211 
TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 14 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



212 

TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 15 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



213 
TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 16 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



214 
TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 17 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



215 
TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 18 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



216 
TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 19 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



217 
TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 20 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



218 

TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 21 FÖRDELNING: Kön i kombination med sociockonomisk indelning (SEI) 



219 

TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 22 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



220 

TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefoJkning) 

Sid 23 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



221 

TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 24 FÖRDELNING: Kön i kombination med sociockonomisk indelning (SEl) 



222 

TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbcfolkning) 

Sid 25 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



223 

TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 26 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



224 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (daghefolkning) 

Sid I FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



225 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 2 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



226 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 3 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



227 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 4 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



228 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 5 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



229 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 6 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



230 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 7 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



231 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 8 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



232 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 9 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



233 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 10 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



234 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 11 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



235 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 12 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



236 
TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 13 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



237 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 14 FÖRDELNING: Kön i kombination med sociockonomisk indelning (SEI) 



238 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 15 FÖRDELNING: Kön i kombination med sociockonomisk indelning (SEI) 



239 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 16 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



240 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 17 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



241 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 18 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



242 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbcfolkning) 

Sid 19 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



243 
TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 20 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



244 
TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 21 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



245 
TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 22 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



246 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 23 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



247 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 24 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



248 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 25 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



249 

TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 26 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



250 Bilaga 1 

Kommuner i FoB 85 enligt indelningen 1 januari 1986. 

Kod Län 
Kommun 

01 Stockholms län 

01 27 Botkyrka1' 
01 62 Danderyd 
01 25 Ekerö 
01 36 Haninge 
01 26 Huddinge 

01 23 Järfälla 
01 86 Lidingö 
01 82 Nacka 
01 88 Norrtälje 
01 92 Nynäshamn 

01 28 Salem1' 
01 91 Sigtuna 
01 63 Sollentuna 
01 84 Solna 
01 80 Stockholm 

01 83 Sundbyberg 
01 81 Södertälje 
01 38 Tyresö 
01 60 Täby 
01 39 Upplands-Bro 

01 14 Upplands-Väsby 
01 15 Vallentuna 
01 87 Vaxholm1' 
01 20 Värmdö 
01 17 Österåker1' 

03 Uppsala län 

03 81 Enköping 
03 05 Håbo 
03 60 Tierp 
03 80 Uppsala 
03 19 Älvkarleby 

03 82 Östhammar 

04 Södermanlands län 

04 84 Eskilstuna 
04 82 Flen 
04 83 Katrineholm 
04 80 Nyköping 
04 81 Oxelösund 

04 86 Strängnäs 
04 28 Vingåker 

1) Se sid 254. 

Kod Län 
Kommun 

05 Östergötlands län 

05 60 Boxholm 
05 62 Finspång 
05 13 Kinda 
05 80 Linköping 
05 86 Mjölby 

05 83 Motala 
05 81 Norrköping 
05 82 Söderköping 
05 84 Vadstena 
05 63 Valdermarsvik 

05 12 Ydre 
05 61 Åtvidaberg 
05 09 Ödeshög 

06 Jönköpings län 

06 04 Aneby 
06 86 Eksjö 
06 62 Gislaved 
06 17 Gnosjö 
06 80 Jönköping 

06 82 Nässjö 
06 84 Sävsjö 
06 87 Tranås 
06 65 Vaggeryd 
06 85 Vetlanda 

06 83 Värnamo 

07 Kronobergs län 

07 64 Alvesta 

07 61 Lessebo 
07 81 Ljungby 
07 67 Markaryd 
07 63 Tingsryd 

07 60 Uppvidinge 
07 80 Växjö 
07 65 Älmhult 

08 Kalmar län 

08 85 Borgholm 
08 62 Emmaboda 
08 60 Hultsfred 
08 21 Högsby 



Bilaga 1 251 

Kommuner i FoB 85 enligt indelningen 1 januari 1986. 

Kod Län 
Kommun 

08 80 Kalmar 
08 61 Mönsterås 
08 40 Mörbylånga 
08 81 Nybro 
08 82 Oskarshamn 

08 34 Torsås 
08 84 Vimmerby 
08 83 Västervik 

09 Gotlands län 

09 80 Gotland 

10 Blekinge län 

10 82 Karlshamn 

10 80 Karlskrona 
10 60 Olofström 
10 81 Ronneby 
10 83 Sölvesborg 

11 Kristianstads län 

11 62 Bromölla 
11 68 B åstad 
11 83 Hässleholm 
11 66 Klippan 
11 80 Kristianstad 

11 63 Osby 
11 65 Perstorp 
11 81 Simrishamn 
11 60 Tomelilla 
11 67 Åstorp 

11 82 Ängelholm 
11 37 Örkelljunga 
11 21 Östra Göinge 

12 Malmöhuslän 

12 60 Bjuv 
12 31 Burlöv 
12 85 Eslöv 
12 83 Helsingborg 
12 84 Höganäs 

12 66 Hörby 
12 67 Höör 
12 61 Kävlinge 
12 82 Landskrona 
12 62 Lomma 

Kod Län 
Kommun 

12 81 Lund 
12 80 Malmö 
12 65 Sjöbo 
12 64 Skurup 
12 30 Staffanstorp 

12 14 Svalöv 
12 63 Svedala 
12 87 Trelleborg 
12 33 Vellinge 
12 86 Ystad 

13 Hallands län 

13 82 Falkenberg 
13 80 Halmstad 
13 15 Hylte 
13 84 Kungsbacka 
13 81 Laholm 

13 83 Varberg 

14 Göteborgs och Bohus län 

14 80 Göteborg 

14 01 Härryda 
14 82 Kungälv 
14 84 Lysekil 
14 30 Munkedal 

14 81 Mölndal 
14 21 Orust 
14 02 Partilie 
14 27 Sotenäs 
14 15 Stenungsund 

14 86 Strömstad 
14 35 Tanum 
14 19 Tjörn 
14 85 Uddevalla 
14 07 öckerö 

15 Älvsborgs län 

15 21 Ale 
15 82 Alingsås 
15 60 Bengtsfors 
15 83 Borås 
15 04 Dals-Ed 

15 07 Färgelanda 
15 66 Herrljunga 
15 24 Lerum 



252 Bilaga 1 

Kommuner i FoB 85 enligt indelningen 1 januari 1986. 

Kod Län 
Kommun 

15 62 Lilla Edet 
15 63 Mark 
15 61 Mellerud 
15 65 Svenljunga 
15 52 Tranemo 

15 81 Trollhättan 
15 84 Ulricehamn 
15 27 Vårgårda 
15 80 Vänersborg 
15 85 Åmål 

16 Skaraborgs län 

16 03 Essunga1' 
16 86 Falköping 
16 02 Grästorp 
16 43 Gullspång 
16 61 Götene 

16 23 Habo 
16 84 Hjo 
16 37 Karlsborg 
16 81 Lidköping 
16 80 Mariestad 

16 22 Mullsjö 
16 82 Skara 
16 83 Skövde 
16 62 Tibro 
16 85 Tidaholm 

16 63 Töreboda 

16 60 Vara1) 

17 Värmlands län 

17 84 Arvika 

17 30 Eda 
17 82 Filipstad 
17 63 Forshaga 
17 64 Grums 
17 83 Hagfors 
17 61 Hammarö 
17 80 Karlstad 
17 15 Kil 
17 81 Kristinehamn 

17 62 Munkfors 
17 60 Storfors 

1) Se sid 254. 

Kod Län 
Kommun 

17 66 Sunne 
17 85 Säffle 
17 37 Torsby 
17 65 Årjäng 

18 Örebro län 

18 82 Askersund 
18 62 Degerfors 
18 61 Hallsberg 
18 63 Hällefors 
18 83 Karlskoga 

18 81 Kumla 
18 60 Laxå 
18 85 Lindesberg 
18 64 Ljusnarsberg 
18 84 Nora 

18 80 Örebro 

19 Västmanlands län 

19 84 Arboga 

19 82 Fagersta 
19 61 Hallstahammar 
19 17 Heby 
19 60 Kungsör 

19 83 Köping 
19 62 Norberg 
19 81 Sala 
19 04 Skinnskatteberg 
19 07 Surahammar 

19 80 Västerås 

20 Kopparbergs län 

20 84 Avesta 

20 81 Borlänge 
20 80 Falun 
20 26 Gagnef 
20 83 Hedemora 

20 29 Leksand 
20 85 Ludvika 
20 23 Malung 
20 62 Mora 
20 34 Orsa 



Bilaga 1 253 

Kommuner i FoB 85 enligt indelningen 1 januari 1986. 

Kod Län 
Kommun 

20 31 Rättvik 
20 61 Smedjebacken 
20 82 Säter 
20 21 Vansbro 
20 39 Älvdalen 

21 Gävleborgs län 

21 83 Bollnäs 
21 80 Gävle 
21 04 Hofors 
21 84 Hudiksvall 
21 61 Ljusdal 

21 32 Nordanstig 
21 01 Ockelbo 
21 21 Ovanåker 
21 81 Sandviken 
21 82 Söderhamn 

22 Västernorrlands län 

22 80 Härnösand 
22 82 Kramfors 
22 83 Sollefteå 
22 81 Sundsvall 
22 62 Timrå 

22 60 Ange 

22 84 Örnsköldsvik 

23 Jämtlands län 

23 26 Berg 

23 05 Bräcke 
23 61 Härjedalen 
23 09 Krokom 
23 03 Ragunda 
23 13 Strömsund 
23 21 Åre 
23 80 Östersund 
1) Se sid 254. 

Kod Län 
Kommun 

24 Västerbottens län 

24 03 Bjurholm1' 
24 25 Dorotea 
24 81 Lycksele 
24 18 Mala1' 
24 01 Nordmaling 

24 17 Norsjö1' 
24 09 Robertsfors 
24 82 Skellefteå 
24 22 Sorsele 
24 21 Storuman 

24 80 Umeå 
24 62 Vilhelmina 
24 04 Vindeln 
24 60 Vännäs0 

24 63 Åsele 

25 Norrbottens län 

25 06 Arjeplog 
25 05 Arvidsjaur 
25 82 Boden 
25 23 Gällivare 
25 83 Haparanda 

25 10 Jokkmokk 
25 14 Kalix 
25 84 Kiruna 
25 80 Luleå 
25 21 Pajala 

25 81 Piteå 
25 60 Älvsbyn 
25 13 Överkalix 
25 18 övertorneå 



254 Bilaga 1 

Ändringar i kommunindelningen 2 januari 1981 - 1 januari 1986 

Från 0127 Botkyrka kommun utbröts Salems församling som från 1 januari 1982 bildar 0128 Salems kommun. 

Från 0187 Vaxholms kommun utbröts Östra Ryds, Österåkers, Ljusterö och Roslagskulla församlingar som från 1 januari 
1982 bildar 0117 Österåkers kommun. Samtidigt ändrades även församlingsgränserna så att delar av dåvarande Östra Ryds 
och Österåkers församling överfördes till Vaxholms församling i nuvarande Vaxholms kommun. 

Från 1660 Vara kommun utbröts Malma, Främmestads, Bärebergs, Essunga, Kyrkas, Fåglums, Barne-Åsaka och Lekåsa 
församlingar som från 1 januari 1982 bildar 1603 Essunga kommun. 

Från 2417 Norsjö kommun utbröts Mala församling som från 1 januari 1982 bildar 2418 Mala kommun. 

Från 2460 Vännäs kommun utbröts Bjurholms församling som från 1 januari 1982 bildar 2403 Bjursholms kommun. 



Bilaga 2 255 

Omfattningen av storstadsområdena och skogslänen 1 januari 1986 

Område Ingående kommuner/län 

Stor-Stockholm Hela Stockholms län utom 
Norrtälje, Nynäshamn och 
Södertälje kommuner 

Stor-Göteborg Göteborg, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn, Öckerö, Partille, Mölndal 
och Härryda kommuner i Göteborgs-
och Bohus län. Ale och Lerums 
kommuner i Älvsborgs län. Kungs
backa kommun i Hallands län. 

Stor-Malmö Malmö, Lund, Trelleborg, 
Kävlinge, Lomma, Burlöv, 
Staffanstorp, Svedala och 
Vellinge kommuner i 
Malmöhuslän 

Skogslänen Samtliga norrlandslän samt 
Kopparbergs och Värmlands län 

Övriga riket Riket utom storstadsområdena 
och skogslänen 



256 Bilaga 3 

Näringsgrensschema, 5-siffernivå 

1 JORDBRUK, SKOGSBRUK, TRÄDGÅRDS

SKÖTSEL, JAKT OCH FISKE 

11 Jordbruk, trädgårdsskötsel och jakt 

111 Jordbruk, trädgårdsodling 

11101 Åkerbruk och husdjursskötsel 

11102 Trädgårdsodling och-skötsel 

11103 Renskötsel 

11104 Pälsdjursskötsel 

11105 Annan djurskötsel 

112 Tjänster inom jordbruk 

11200 Tjänster inom jordbruk 

113 Jakt, viltvård 

11300 Jakt, viltvård 

12 Skogsbruk 

121 Skogsvård, kolning 

12101 Skogsvård 

12102 Kolning, insamling av skogsväxter och bär 

122 Skogsavverkning, flottning 

12201 Skogsavverkning, virkesmätning 

12202 Flottning 

13 Fiske, fiskevård och fiskodling 

13010 Havs-och kustfiske 

13020 Insjöfiske, fiskevård, fiskodling 

10 Jordbruk m m, detaljinformation saknas 

2 BRYTNING AV MINERALISKA 

PRODUKTER 

21 Kolbrytning 

22 Råpetroleum - och naturgasutvinning 

23 Malmbrytning 

23010 Järnmalmsbrytning 

23020 Brytning av andra malmer än järnmalm 

29 Annan brytning och utvinning 

29010 Stenbrytning, grus-, sand- och lertäkt 

29020 Brytning av kemiska råvaror 

29030 Saltutvinning 

29090 Övrig brytning och utvinning 

3 TILLVERKNING 

31 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaks

varutillverkning 

311 Livsmedelstillverkning 

3111 Slakt, köttvarutillverkning 

31111 Slakt 

31112 Kött- och fläskvarutillverkning 

3112 Mej eri varutillverkning 

31121 Mjölkförädling 

31122 Glasstillverkning 

31130 Frukt- och grönsakskonservering 

31140 Fiskberedning, fiskkonservering 

3115 Olje-och fettillverkning 

31151 Margarintillverkning 

31159 Tillverkning av animaliska och" vegetabiliska olj or 

31160 Tillverkning av kvarnprodukter 

3117 Bagerivarutillverkning 

31171 Knäckebrödstillverkning 

31179 Annan bagerivarutillverkning 

31180 Sockertillverkning 

31190 Choklad- och konfekttillverkning 

312 Livsmedelstillverkning forts 

3121 Övrig livsmedelstillverkning 

31211 Stärkelsetillverkning 

31212 Kafferostning 

31219 Tillverkning av andra livsmedel 

31220 Tillverkning av beredda fodermedel 

313 Dryckesvarutillverkning 

3131 Spritdryckstillverkning 

31311 Tillverkning av råsprit ur jordbruksvaror 

31312 Tillverkning av spritdrycker 

31320 Vintillverkning 

31330 Maltdryckstillverkning 

31340 Mineralvatten- och läskedryckstillverkning 

314 Tobaksvarutillverkning 

31400 Tobaksvarutillverkning 

32 Textil-, beklädnads-, läder- och läder

varutillverkning 

321 Textilvarutillverkning 

3211 Garn-och vävnadstillverkning, textilberedning 

32111 Garntillverkning 

32112 Vävnadstillverkning (utom trikåväv) 
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32113 Blekning, färgning och annan textilberedning 

32120 Textilsömnad (utom beklädnadstillverkning) 

32130 Trikåvaru tillverkning 

32140 Tillverkning av mattor 

32150 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning 

32190 Övrig textilvarutillverkning 

322 Tillverkning av kläder 

32201 Tillverkning av hattar och mössor 

32202 Tillverkning av läderkläder (ej huvudbonader) 

32203 Tillverkning av pälskläder (ej huvudbonader) 

32204 Tillverkning av textilöverkläder 

32205 Tillverkning av skjortor, underkläder 

32206 Lönsömnad 

32209 Annan tillverkning av kläder 

323 Tillverkning av läder och pälsskinn, 

reseeffekter, handväskor o dyl 

32310 Lädertillverkning 

32320 Pälsberedning 

32330 Tillverkning av reseeffekter, handväskor 

324 Skotillverkning 

32400 Skotillverkning 

33 Trävarutillverkning 

331 Trävarutillverkning (utom möbler) 

3311 Trämaterial- och byggnadssnickeritillverkning 

33111 Sågning, hyvling, träimpregnering 

33112 Trähus- och byggnadssnickeritillverkning 

33119 Tillverkning av faner, lamellträ, spånskivor, 

träull och annat trämaterial 

33120 Träförpackningstillverkning 

33190 Övrig trä varutillverkning 

332 Tillverkning av möbelvaror (ej metall) 

33201 Tillverkning av stoppade möbler 

33202 Tillverkning av ostoppade trämöbler 

33209 Tillverkning av trähöljen, korgmöbler m m 

34 Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, 

grafisk produktion 

341 Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning 

3411 Massa- och papperstillverkning 

34111 Massatillverkning 

34112 Pappers- och papptillverkning 

34113 Tillverkning av träfiberplattor 

3412 Tillverkning av papper- och pappförpackningar 

34121 Tillverkning av wellpapp 

34129 Tillverkning av andra pappersförpackningar 

34190 Övrig tillverkning av pappers- och pappvaror 

342 Grafisk produktion, förlagsverksamhet 

34201 Tryckning, dagstidningsutgivning 

34202 Tillverkning av tryckformar, matriser m m 

34203 Bokbindning 

34204 Förlagsverksamhet 

35 Tillverkning av kemiska produkter, petroleum

produkter, gummi- och plastvaror 

351 Kemikalie-, gödselmedels- och plasttillverkning 

3511 Tillverkning av kemikalier, industrigaser 

35111 Oorganisk kemikalietillverkning 

35112 Organisk kemikalietillverkning 

35113 Oxygen- och annan industrigasframställning 

3512 Tillverkning av gödselmedel, 

ogräsbekämpningsmedel 

35121 Gödselmedelstillverkning 

35122 Tillverkning av ogräs- och insekts

bekämpningsmedel 

3513 Konstfiber- och plasttillverkning 

35131 Konstfiber- och basplasttillverkning 

35132 Plasthalvf abrikattillverkning 

352 Tillverkning av andra kemiska produkter 

35210 Färgtillverkning (utom tryckfärg) 

35220 Läkemedelstillverkning 

35230 Tvättmedels- och toalettmedelstillverkning 

35290 Övrig tillverkning av kemiska produkter 

353 Petroleumraffinering 

35300 Petroleumraffinering 

354 Tillverkning av smörj medel, asfalt- och 

kolprodukter 

35401 Smörjmedelsframställning 

35409 Annan tillverkning av petroleum- och kolprodukter 

355 Gummivarutillverkning 

3551 Däck- och slangtillverkning, gummireparation 
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35511 Tillverkning av däck och slangar 

35512 Regummering, gummireparation 

35590 Övrig gummivarutillverkning 

356 Plastvarutillverkning 

35601 Plastförpackningstillverkning 

35609 Tillverkning av andra plastvaror 

36 Tillverkning av varor av mineraliska ämnen 

(utom-metaller) 

361 Porslins- och lergodstillverkning 

36100 Porslins- och lergodstillverkning 

362 Glas- och glasvarutillverkning 

36201 Planglastillverkning 

36202 Tillverkning av förpackningsglas 

36203 Tillverkning av hushålls- och prydnadsglas 

36209 Tillverkning av andra glasvaror 

369 Tegel-, cement- och annan mineralvarutillverkning 

3691 Tegelvarutillverkning 

36911 Tillverkning av rödtegelvaror 

36919 Tillverkning av andra tegelvaror 

3692 Cement- och kalktillverkning 

36921 Cementtillverknmg 

36922 Kalktillverkning 

3699 Övrig mineralvarutillverkning 

36991 Stenbearbetning 

36992 Betong- och betongvarutillverkning 

36999 Tillverkning av övriga varor av mineraliska ämnen 

37 Metallframställning 

371 Järn-, stål- och ferrolegeringsframställning 

37101 Järn- och stålframställning 

37102 Ferrolegeringsframställning 

37103 Gjutningavjärn och stål 

372 Framställning av ickejärnmetaller 

37201 Framställning av ickejärnmetaller ur malm 

37202 Framställning av ickej ärnmetaller ur skrot 

37203 Halvfabrikattillverkning av ickej ämmetall 

37204 G j ut godstillverkning av ickej ämmetall 

38 Verkstadsvarutillverkning 

381 Metallvarutillverkning 

38110 Tillverkning av verktyg, redskap 

38120 Tillverkning av metallmöbler o persienner 

38130 Tillverkning av metallkonstruktioner 

3819 Övrig metallvarutillverkning 

38191 Metallförpackningstillverkning 

38192 Tillverkning av metalltråd, -nät, -linor, -kablar 

38193 Tillverkning av spik, skruvar, bultar 

38194 Tillverkning av andra byggnadsmetallvaror 

38195 Tillverkning av hushållsmetallvaror 

38199 Annan metallvarutillverkning 

382 Maskintillverkning 

38210 Tillverkning av stationära turbiner och motorer 

38220 Tillverkning av jordbruksmaskiner 

3823 Tillverkning av metall- och träbearbetnings-

maskiner 

38231 Tillverkning av metallbearbetningsmaskiner 

38232 Tillverkning av träbearbetningsmaskiner 

3824 Tillverkning av övriga varubearbetnings-

maskinei, byggnadsmaskiner 

38241 Tillverkning av massa- och pappers-

bearbetningsmaskiner 

38242 Tillverkning av byggnads- och mineral-

brytningsmaskiner 

38249 Tillverkning av andra varubearbetningsmaskiner 

3825 Tillverkning av datorer, kontorsmaskiner 

38251 Tillverkning av datorer, datorutrustning, 

elektroniska kontors- och räknemaskiner 

38259 Tillverkning av övriga kontorsmaskiner 

3829 Övrig maskintillverkning, maskinreparation 

38291 Tillverkning av hushållsapparater 

38292 Reparation av maskiner (ej hushålls-) 

38299 Annan maskintillverkning 

383 Tillverkning av elektriska produkter 

38310 Tillverkning av elmotorer, generatorer samt 

elapparatur för maskiner 

38320 Tillverkning av teleprodukter 

38330 Tillverkning av elektriska hushållsapparater 

3839 Övrig tillverkning av elektriska produkter, 

elreparation 

38391 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 
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38392 Batteri- och ackumulatortillverkning 

38393 Glödlamps- och lysrörstillverkning 

38394 Reparation av elektriska produkter (ej hushålls-) 

38399 Tillverkning av andra elektriska produkter 

384 Transportmedelstillverkning 

3841 Byggande och reparation av fartyg, båtar 

38411 Byggande och reparation av fartyg 

38412 Byggande och reparation av båtar 

38413 Tillverkning av fartygs- och båtmotorer 

38414 Fartygsupphuggning 

3842 Tillverkning och reparation av rälsfordon 

38421 Rälsfordonstillverkning 

38422 Reparation av ralsfordon 

3843 Bil- och bilmotortillverkning 

38431 Till verkning av bilar och underreden 

38432 Tillverkning av bilmotorer, -delar, släpfordon 

38440 Tillverkning av cyklar, mopeder, motorcyklar, 

snöskoter 

3845 Tillverkning och reparation av flygplan 

38451 Tillverkning av flygplan och -motorer 

38452 Reparation av flygplan o flygplansmotorer 

38490 Transportmedelstillverkning (ej motordrivna) 

385 Tillverkning av instrument, foto-

och optikvaror, ur 

38510 Instrumenttillverkning och -reparation 

38520 Foto- och optikvarutillverkning 

38530 Urtillverkning 

39 Annan tillverkning 

39010 Guld- och silvervarutillverkning 

39020 Musikinstrumenttillverkning 

39030 Tillverkning av sportartiklar 

39090 Övrig tillverkning 

4 EL-, GAS-, VÄRME-OCH 

VATTENFÖRSÖRJNING 

41 El-, gas- och värmeförsörjning 

41010 Elförsörjning 

41020 Gasförsörjning 

41030 Fjärrvärmeförsörjning 

42 Vattenförsörjning 

42000 Vattenförsörjning 

5 BYGGNADSVERKSAMHET 

501 Byggande av hus och anläggningar, grundarbeten 

50110 Schaktning och andra grundarbeten, rivning 

5012 Byggande av hus och anläggningar 

50121 Byggande av hus 

50122 Byggande av anläggningar 

502 Byggnadshantverk 

50201 Byggnadsplåtslageriarbeten 

50202 Värme-, ventilation- och sanitetsarbeten 

50203 Elektrisk installation 

50204 Byggnadsglasmästeriarbeten 

50205 Måleri- och tapetseringsarbeten 

50209 Övrigt byggnadshantverk 

6 VARUHANDEL, RESTAURANG-OCH 

HOTELL VERKSAMHET 

61 Partihandel och varuhandelsförmedling 

611 Produktionsvaruinriktad partihandel 

6111 Partihandel med råvaror, halvfabrikat, 

driftsförnödenheter 

61111 Partihandel med djur, gödselmedel, oljefrö, 

spannmål 

61112 Partihandel med hudar, textilfibrer m m 

61113 Partihandel med rundvirke, massa, papper, papp 

61114 Partihandel med kemikalier, färg, gummi, 

plastmaterial 

61115 Partihandel med malmer, metaller m m 

61116 Parti- och detaljhandel med byggnadsmaterial 

61117 Skrothandel 

61119 Partihandel med övriga råvaror, halvfabrikat 

och driftsförnödenheter 

61120 Partihandel med maskiner, verktyg 

612 Konsumtionsvaruinriktad partihandel 

61210 Partihandel med livsmedel, dryckesvaror, tobak 

och blommor 

61220 Textil-, beklädnads- och lädervarupartihandel 

61230 Hemutrustningspartihandel 

61290 Partihandel med övriga konsumtionsvaror 

613 Partihandel med transportmedel, bränsle 
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och drivmedel 

61310 Partihandel med transportmedel 

61320 Partihandel med bränsle, driv- och smörj medel 

614 Varuförmedling 

6141 Varuförmedling av produktionsvaror 

61411 Handelsförmedling av djur, gödselmedel, 

oljefrö, spannmål 

61412 Handelsförmedling av hudar, textilfibrer mm 

61413 Handelsförmedling av rundvirke, massa, papper, 

papp 

61414 Handelsförmedling av kemikalier, färg, gummi, 

plastmaterial 

61415 Handelsförmedling av malmer, metaller m m 

61416 Handelsförmedling av byggnadsmaterial 

61417 Handelsförmedling av övriga råvaror, 

halvfabrikat och driftsförnödenheter 

61418 Handelsförmedling av maskiner, verktyg m m 

6142 Varuförmedling av konsumtionsvaror 

61421 Handelsförmedling av livsmedel, dryckesvaror, 

tobak och blommor 

61422 Handelsförmedling av textil-, beklädnads-

och lädervaror 

61423 Handelsförmedling av hemutrustningsvaror 

61429 Handelsförmedling av övriga konsumtionsvaror 

6143 Varuförmedling av transportmedel, bränsle 

och drivmedel 

61431 Handelsförmedling av transportmedel 

61432 Handelsförmedling av bränsle, driv-

och smörjmedel 

62 Detaljhandel 

621 Varuhushandel 

622 Dagligvaruhandel 

62210 Detaljhandel med livsmedel 

6222 Färg-och parfymdetaljhandel 

62221 Färg- och tapethandel 

62222 Parfym-, sjukvårds- och bijouterihandel 

6223 Tobaks - och bokhandel 

62231 Tobaks-och tidningshandel 

62232 Bok- och pappershandel 

62240 Blomsterhandel 

623 Sällanköpsvaruhandel 

6231 Beklädnadsdetaljhandel 

62311 Konfektions- och ekiperingshandel 

62312 Skohandel 

62319 Övrig beklädnadshandel 

6232 Hemutrustningsdetaljhandel 

62321 Detaljhandel med möbler, mattor och hemtextilier 

62322 Järnhandel 

62323 Detaljhandel med radio och TV m m 

62324 Detaljhandel med hushållsapparater och 

belysningartiklar 

62329 Handel med övrig hemutrustning 

6233 Ur-, guldsmeds- och fritidsvarudetalj handel 

62331 Ur-, optik och guldsmedsvaruhandel 

62332 Fotohandel 

62333 Cykel- och sporthandel 

62334 Musik- och leksakshandel, hobbyartiklar 

62335 Detaljhandel med optiska artiklar 

62336 Urdetalj handel 

62337 Guldsmeds- och j uvelerardetalj handel 

62390 Handel med övriga sällanköpsvaror 

624 Bil- och drivmedelsdetalj handel 

62410 Detaljhandel med bilar, bildelar, bildäck 

62420 Drivmedelsdetaljhandel 

625 Apoteks-och systemvaruhandel 

62510 Apoteksvaruhandel 

62520 Systemvaruhandel 

63 Restaurang- och hotellverksamhet 

631 Restaurang- och kaféverksamhet 

632 Hotell-, pensionats- och campingverksamhet 

63201 Hotell- och pensionatsverksamhet 

63202 Campingrörelse, stugby, vandrarhem m m 

7 SAMFÄRDSEL, POST- OCH 

TELEKOMMUNIKATIONER 

71 Samfärdsel 

711 Landtransport 

71110 Järnvägstrafik 

71120 Buss- och spårvägstrafik i linjetrafik 
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71130 Personbilstransport 

71140 Lastbils- och annan vägtransport 

71150 Transport i rörsystem 

7116 Stödtjänster inom landtransport 

71161 Bilparkeringsverksamhet 

71169 Andra stödtjänster inom landtransport 

712 Sjötransport 

71210 Utrikes-och kustsjöfart 

71220 Sjötransport på inre vattenvägar 

7123 Stödtjänster inom sjötransport 

71231 Lots-, fyr- och andra farledstj änster, isbrytning 

71232 Stuveriverksamhet 

71239 Hamntj änster och andra stödtj änster inom 

sjötransport 

713 Lufttransport 

71310 Luftfart 

71320 Flygplatstjänster och stödtjänster inom luftfart 

719 Transportförmedling, lagringsverksamhet 

7191 Transportförmedling, övriga tjänster inom 

transport 

71911 Resebyråverksamhet och researrangör 

71912 Godstransportförmedling (spedition), 

mäkleriverksamhet 

71919 Andra tjänster inom transport 

7192 Lagrings- och magasineringsverksamhet 

71921 Kyilagringsverksamhet 

71929 Annan lagrings- o magasineringsverksamhet 

72 Post- och telekommunikationer 

72001 Postkommunikationer 

72002 Telekommunikationer 

8 BANK-, FÖRSÄKRINGS-, FASTIGHETS-

OCH UPPDRAGSVERKSAMHET 

81 Bank- och annan finansverksamhet 

81010 Bankverksamhet 

81020 Annan kredit- och finansieringsverksamhet 

81030 Andra finansiella tjänster 

82 Försäkringsverksamhet 

82001 Försäkringsåtagande verksamhet 

82002 Försäkringsförmedlande verksamhet 

83 Fastighetsförvaltning och -förmedling, 

uppdragsverksamhet 

831 Fastighetsförvaltning och -förmedling 

83100 Fastighetsförvaltning och -förmedling 

83101 Förvaltning av egen bostadsfastighet 

83102 Ägareförvaltning av ickebostadsfastighet 

83103 Fastighetsförvaltning enligt uppdrag, 

fastighetsförmedling 

832 Uppdragsverksamhet 

83210 Juridisk uppdragsverksamhet 

83220 Kameral uppdragsverksamhet 

83230 Drivande av datacentral och annan 

ADB -verksamhet 

8324 Teknisk uppdragsverksamhet 

83241 Byggkonsultverksamhet 

83249 Annan teknisk uppdragsverksamhet 

83250 Annons-, reklam- och marknadsundersöknings

verksamhet 

8329 Övrig uppdragsverksamhet 

83291 Skriv-, duplicerings- och kopieringsverksamhet 

83292 Uppdragsverksamhet avseende administrativ 

organisation 

83293 Bevakningsverksamhet 

83299 Annan uppdragsverksamhet 

833 Maskinuthyrning (leasing och dylikt) 

83300 Maskinuthyrning (leasing och dylikt) 

9 OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA 

TJÄNSTER 

91 Offentlig förvaltning, försvars-, polis-

och brandskyddsverksamhet 

91001 Offentlig förvaltning 

91002 Försvarsverksamhet 

91003 Polisverksamhet 

91004 Brandskyddsverksamhet 

92 Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet 

92001 Avloppssystem och avloppsrening 

92002 Renhållningsverksamhet 

92003 Skorstensfejarverksamhet 

92004 Städningsverksamhet för företag o dyl 
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92005 Desinfektionsverksamhet 

92009 Annan rengöringsverksamhet 

93 Undervisning, forskning, sjukvård m m 

931 Undervisning 

93101 Grundskoleundervisning eller motsvarande 

93102 Gymnasial undervisning 

93103 Eftergymnasial undervisning 

93109 Annan undervisning 

932 Forsknings- och utvecklingsverksamhet 

93201 Naturvetenskaplig forskning 

93202 Teknologisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 

93203 Medicinsk forsknings- och utvecklingsverksamhet 

93204 Samhällsvetenskaplig forskning 

93209 Annan forsknings- o utvecklingsverksamhet 

933 Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet 

93310 Hälso-och sjukvård 

93320 Veterinärverksamhet 

934 Socialtjänst 

93401 Barnavård och ungdomsvård 

93402 Åldringsvård 

93403 Nykterhetsvård (ej klinisk) och liknande 

93409 Hem för syn- och hörselskadade, humanitär 

hjälpverksamhet 

935 Intresseorganisationer 

93501 Tekniska och ekonomiska branschorganisationer 

93502 Arbetsgivare- eller arbetstagareorganisationer 

939 Ideella och kulturella organisationer 

93910 Religiösa organisationer 

9399 Övriga ideella och kulturella organisationer 

93991 Politiska organisationer 

93999 Andra ideella och kulturella organisationer 

94 Rekreationsverksamhet, kulturell 

serviceverksamhet 

941 Film-, radio-, TV-, scen- och konstnärsverksamhet 

94110 Filminspelning 

9412 Filmdistribution och filmvisning 

94121 Filmdistribution 

94122 Visning av film (biografer) 

94130 Programverksamhet vid radio och TV 

94141 Teater-och operaverksamhet 

94142 Konsertverksamhet 

94143 Populärunderhållning, artistförmedling 

94144 Skiv- och bandinspelning, skivförlagsverksamhet 

9415 Fristående konstnärs- och artistverksamhet 

94151 Fristående skriftställen och litterär verksamhet 

94152 Fristående konstnärlig verksamhet 

94159 Fristående artistverksamhet 

942 Biblioteks- och museiverksamhet 

94201 Biblioteks- och arkivverksamhet 

94202 Museiverksamhet, konstutställning m m 

949 Annan rekreations- och nöjesverksamhet 

94901 Sporttävlingsverksamhet, drivande av sport-

och motionsinrättningar m m 

94902 Trav- och galoppbaneverksamhet 

94903 Drivande av nöjesfält, djurparker o dyl 

94904 Lotteriverksamhet m m 

94909 Dans- och andra nöjestillställningar 

95 Reparations-, tvätteri- och annan 

serviceverksamhet 

951 Reparation av hushållsvaror och fordon 

95110 Reparation av skor, lädervaror 

9512 Reparation av elektriska hushållsvaror 

95121 Reparation av radio, TV 

95129 Reparation av elektriska hushållsvaror 

(ej radio och TV) 

95130 Reparation av motorfordon 

95140 Reparation av ur-, optik- och guldsmedsvaror 

9519 Reparation av andra fordon och hushålls varor 

95191 Moped-och cykelreparation 

95199 Reparation av andra hushållsvaror 

952 Tvätteriverksamhet 

95200 Tvätteriverksamhet 

953 Hushållsarbete 

95300 Hushållsarbete 

959 Annan personlig serviceverksamhet 

9591 Hår - och skönhetsvård 

95911 Herrfrisering 

95912 Damfrisering 
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95913 Skönhetsvård 

95920 Fotografverksamhet, fotoservice m m 

9599 Övrig personlig serviceverksamhet 

95991 Drift av varmbadhus, hygienbehandling m m 

95992 Begravningsbyråverksamhet 

95999 Annan serviceverksamhet 

96 Verksamhet vid internationella organisationer, 

utländska ambassader o dyl 

90 Offentlig förvaltning m m, detaljinformation 

saknas 

0 EJ SPECIFICERAD VERKSAMHET 
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Sektortillhörighet1) 

OFFENTLIG SEKTOR 

Statlig sektor 

Statlig förvaltning 
- Departement, statliga myndigheter, verk och institutioner. 

Affärsdrivande verk ingår inte. (11) 

Statliga affärsdrivande verk 
- SJ, Postverket, Televerket, Statens vattenfallsverk, 

Förenade fabriksverken, Luftfartsverket, Domänverket. 
(29) 

Kommunal sektor 

Borgerlig primärkommunal förvaltning2' 
- Kommunal förvaltning och kommunalförbund. Kommu

nala bolag och stiftelser ingår inte. (12) 

Kyrklig kommunal förvaltning2' 
- Församlingar, pastorat och andra kyrkliga samfälligheter 

inom svenska kyrkan. Övriga församlingar t ex frikyrkor 
och kristna föreningar ingår inte. (13) 

Landstingskommunal förvaltning 
- Landstingskommunal förvaltning och sjukhus, skolor 

m m som drivs av landstingen. (19) 

Övrig offentlig sektor 

Socialförsäkring 
- Allmänna pensionsfonder, allmänna försäkringskassor 

och erkända arbetslöshetskassor. (14) 

Övriga offentliga institutioner3' 
- Kommunförbundet, landstingsförbundet, vissa akademier 

mfl.(15) 

ÖVRIGA SEKTORER 

Icke finansiell företagssektor 
- Här ingår aktiebolag (även statliga och kommunala) och 

handelsbolag. Institutioner, organisationer och andra 
föreningar som betjänar företagssektorn och ej helt eller 
huvudsakligen finansieras eller kontrolleras av den 

offentliga sektorn förs också hit, t ex OK, konsumentför
eningar, HSB, Riksbyggen, lantmannaföreningar, flott-
ningsföreningar och havsfiskeföreningar. 
Vidare räknas samhällsföretag samt dotterbolag till ut
ländska företag och deras verksamhet i Sverige hit. (20) 

Finansiell företagssektor 
- Hit förs riksbanken, postbanken, affärsbanker, sparbanker 

och föreningar tillhörande jordbrukskasse rörelsen, 
hypoteksföreningar, hypoteksbanker samt försäkrings
bolag. (30) 

Hushållssektorn (inkl personliga företag) 
- Hit förs personliga företag, fysiska personer och dödsbon 

som i eget namn eller som delägare i enkelt bolag, part
rederi eller motsvarande driver rörelse. Vidare förs 
anställda i privata hushåll hit. (40) 

Ideella föreningar, stiftelser etc 
- Ideella föreningar, stiftelser etc för vilka finansiering av 

verksamhet sker genom medlemsavgifter, bidrag och gåvor 
samt kapitalinkomster förs hit, t ex studieförbund, hyres
gästföreningar, fackförbund, politiska partier, frikyrkor 
och kristna föreningar. Svenska kyrkan förs till kod 13. 
(50) 

Utlandet 
- Hit förs utländska ambassader och handelskammare i 

Sverige. Personer anställda antingen vid filialer till ut
ländska företag eller av utländska hushåll förs hit. OBS! 
Personer anställda av svenska företag i utlandet förs till 
respektive företags sektor. (60) 

Uppgift saknas (99) 

1) Systematisk sektortillhörighetskod anges inom parentes. 

2) I tabellerna redovisas kyrklig kommunal förvaltning 
sammanslagen med borgerlig primärkommunal förvalt
ning. 

3) Skogsvårdsstyrelsen, som i FoB 80 redovisades i sektor 
15, återfinns i FoB 85 under sektor 11 (statlig förvalt
ning). 
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O TEKNISKT, NATURVETENSKAPLIGT, 

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, 

HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT 

ARBETE 

00 Tekniskt arbete 

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

002 Ingenj örer och tekniker med elkrafttekniskt 
arbete 

003 Ingenj örer och tekniker med elektroniskt och 
teletekniskt arbete 

004 Ingenj örer och tekniker med mekaniskttekniskt 
arbete 

005 Ingenj örer och tekniker med kemiskttekniskt 
arbete 

006 Ingenj örer och tekniker med gruvtekniskt, 
metallurgiskt och petroleumtekniskt arbete 

007 Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska 
verksamhetsområden 

008 Mätningsingenjörer, kart- och 
mätningstekniker m fl 

009 Övriga med tekniskt arbete 

01 Kemiskt och fysikaliskt arbete, 
laboratoriearbete 

012 Laboranter, laboratoriebiträden (ej sjukvårdslab) 

013 Laboratorieassistenter (sjukvårdslab) 

014 Geologer m fl 

015 Meteorologer, hydrologer m fl 

016 Kemister, fysiker, laboratorieingenjörer 
(kem eller fysikal lab) 

019 Övriga med kemiskt eller fysikaliskt arbete 

02 Biologiskt arbete 

021 Biologer 

022 Jordbruksrådgivare m fl 

023 Skogsbruksrådgivare m fl 

029 Övriga med biologiskt arbete 

03 Pedagogiskt arbete 

030 Skolledare, utbildningsledare 

031 Universitets- och högskollärare 

032 Lärare i teoretiska ämnen 

033 Klasslärare 

Occupational classification, 3-digit level 

0 PROFESSIONAL, TECHNICAL AND 

RELATED WORK 

00 Technical work 

001 Architects, civil engineers and civil 
engineering technicians 

002 Electrical engineers and technicians 

003 Electronics and teletechnical communications 
engineers and technicians 

004 Mechanical engineers and technicians 

005 Chemical engineers and technicians 

006 Metallurgists, mining and petroleum engineers 
and technicians 

007 Engineers and engineering technicians nee 

008 Surveyors and cartographical engineers and 
technicians 

009 Technical workers nee 

01 Chemical and physical science work, laboratory 
work 

012 Laboratory technicians and assistants (not 
medical lab) 

013 Laboratory assistants (medical lab) 

014 Geologists 

015 Meteorologists, hydrologists 

016 Chemists, physicists, laboratory engineers 

019 Chemical and physical science workers nee 

02 Biological work 

021 Biologists 

022 Agricultural advisors 

023 Forestry advisors 

029 Biological work nee 

03 Educational work 

030 Principals, headmasters 

031 University and higher education teachers 

032 Secondary education teachers (theoretical 
subjects) 

033 Primary education teachers 
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034 Lärare i estetiskt-praktiska ämnen 

035 Lärare i yrkesinriktade ämnen 

036 Förskollärare, fritidspedagoger m fl 

037 Utbildningskonsulenter m fl 

039 Övriga med pedagogiskt arbete 

04 Religiöst arbete 

041 Präster och pastorer 

049 Övriga med religiöst arbete 

05 Juridiskt arbete 

051 Domstolsjurister 

052 Åklagare, polischefer, kronofogdar m fl 

053 Praktiserande j urister m fl 

054 Juridiska ombudsmän 

059 Övriga med juridiskt arbete 

06 Litterärt och journalistiskt arbete m m 

061 Journalister, författare m fl 

062 Informationsmän 

063 Programtjänstemän (radio, TV) 

069 Övriga med litterärt och j ournalistiskt arbete 

07 Konstnärligt arbete 

071 Bildkonstnärer m fl 

072 Dekoratörer, textare 

073 Formgivare m fl 

074 Fotografer 

075 Scenkonstnärer m fl 

076 Musiker 

077 Regissörer, inspicienter m fl 

079 Övriga med konstnärligt arbete 

09 Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, 
samhällsvetenskapligt, humanistiskt m m arbete 

091 Bibliotekarier m fl 

092 Arkivarier,museitjänstemän 

099 Övriga med tekniskt, naturvetenskapligt, 
samhällsvetenskapligt m m arbete 

1 HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSARBETE, 

SOCIALT ARBETE 

10 Hälso-och sjukvårdsarbete 

101 Läkare 

Occupational classification, 3-digit level 

034 Secondary education teachers (aesthetical -
practical subjects) 

035 Technical education teachers 

036 Pre-primary education teachers, 
recreationactivities organizers 

037 Educational methods advisors 

039 Educational workers nee 

04 Religious work 

041 Ministers of religion 

049 Religious workers nee 

05 Law work 

051 Judges and lawyers in courts of j ustice 

052 Prosecutors, police commissioners 

053 Other jurists (private practice) 

054 Legal advisers (in enterprises or other 

organizations) 

059 Law workers nee 

06 Literary and journalistic work 

061 Journalists, authors 

062 Public relations and publicity officers 

063 Programme editors (radio, TV) 

069 Literary and j ournalistic workers nee 

07 Artistic work 

071 Sculptors, painters and commercial artists 

072 Display artists 

073 Designers 

074 Photographers 

075 Performing artists 

076 Composers and musicians 

077 Producers, directors, stage managers (film, 
theatre) 

079 Artistic workers nee 

09 Other professional, technical and related work 

091 Librarians 

092 Archivists and museum curators 

099 Professional, technical and related workers nee 

1 HEALTH AND NURSING WORK, 

SOCIAL WORK 

10 Health and nursing work 

101 Physicians and surgeons 
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102 Sj ukvårdsföreståndare m fl 

103 Sjuksköterskor 

104 Barnmorskor 

105 Medicinsk-tekniska assistenter 

106 Skötare inom psykiatrisk vård 

107 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 

109 Övriga med hälso- och sjukvårdsarbete 

11 Rörelse- och arbetsterapiarbete 

111 Sjukgymnaster m fl 

112 Arbetsterapeuter m fl 

119 Övriga med rörelse- och arbetsterapiarbete 

12 Tandvårdsarbete 

121 Tandläkare 

122 Tandhygienister m fl 

123 Tandsköterskor 

129 Övriga med tandvårdsarbete 

13 Apoteksarbete 

131 Farmaceuter 

139 Övriga med apoteksarbete 

14 Veterinärarbete m m 

141 Veterinärer 

149 Övriga med veterinärarbete 

15 Socialt arbete 

151 Socialsekreterare, kuratorer m fl 

152 Föreståndare, ledare m fl (barn-, ungdoms-, 
äldre- och handikappomsorg) 

153 B arnskötare m fl 

154 Vårdbiträden, hemvårdare m fl 

155 Föreståndare, vårdarem fl 
(för psykiskt utvecklingsstörda) 

159 Övriga med socialt arbete 

16 Miljö- och hälsoskyddsarbete 

161 Yrkesinspektörer, hälsovårdsinspektörer 

162 Skyddsingenj örer, ergonomer m fl 

169 Övriga med miljö- och hälsoskyddsarbete 

19 Övrigt hälso-och sjukvårdsarbete, 
socialt arbete mm 

191 Psykologer 

192 Kostexperter 

199 Övriga med hälso- och sj ukvårdsarbete, 
socialt arbete m m 

Occupational classification, 3-digit level 

102 Nursing administrators 

103 Registered nurses 

104 Midwives 

105 Medical technicians 

106 Attendants in psychiatric care 

107 Assistant nurses and hospital aids 

109 Health and nursing workers ne c 

11 Phsysiotherapy and occupational therapy work 

111 Physiotherapists 

112 Occupational therapists 

119 Physiotherapy and occupational therapy 
workers nee 

12 Dental work 

121 Dentists 

122 Dental hygienists 

123 Dental assistants 

129 Dental workers nee 

13 Pharmaceutical work 

131 Pharmacists 

139 Pharmaceutical workers n e c 

14 Veterinary work 

141 Veterinarians 

149 Veterinary workers nee 

15 Social work 

151 Social and social welfare workers 

152 Managers of social welfare institutions 

153 Childrens nurses 

154 Home helpers 

155 Managers and assistans (fore the mentally 
retarded) 

159 Social workers nee 

16 Environment and health protection work 

161 Occupational, safety and public health inspectors 

162 Safety engineers, ergonomists 

169 Environment and health protection workers nee 

19 Others health, nursing and social work 

191 Psychologists 

192 Dietitians and nutritionists 

199 Health, nursing and social workers nee 
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2 ADMINISTRATIVT, KAMERALT OCH 

KONTO RSTEKNISKT ARBETE 

20 Samhällsadministrativt arbete 

201 Samhällsadministratörer (statlig förvaltning) 

202 Samhällsadministratörer (landstingskommunal 
förvaltning) 

203 Samhällsadministratörer (primärkommunal 
förvaltning) 

209 Övriga med samhällsadministrativt arbete 

21 Företagsadministrativt arbete 

211 Företagsadministratörer 

212 Organisationsadministratörer 

219 Övriga med företagsadministrativt arbete 

22 Personalarbete m m 

221 Personaltjänstemän 

222 Arbetsförmedlingst j änstemän m fl 

229 Övriga med personalarbete m m 

23 Redovisningsarbete m m 

231 Revisorer 

232 Ekonomiledare, redovisningsmän 

239 Övriga med redovisningsarbete m m 

24 Sekreterar- och maskinskrivningsarbete m m 

241 Kontorssekreterare, stenografer 

242 Maskinskrivare m fl 

249 Övriga med sekreterar- och maskinskrivnings

arbete m m 

25 ADB-arbetem m 

251 Systemerare, programmerare m fl 

252 Datamaskinoperatörer m fl 

259 Övriga med ADB - arbete m m 

26 Ekonomiskt och statistiskt utredningsarbete 

261 Ekonomer 

262 Statistiker m fl 

269 Övriga med ekonomiskt och statistiskt 
utredningsarbete 

29 Övrigt administrativt, kameralt och 

kontorstekniskt arbete 

291 Kalkylatorer, orderbehandlare 

292 Banktjänstemän 

293 Försäkringstjänstemän 

294 Försäkringskassetjänstemän 

Occupational classification, 3-digit level 

2 ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND 

CLERICAL WORK 

20 Government legislative and administrative work 

201 Leigislators and administrators (central 
government) 

202 Legislators and administrators (county council 
administration) 

203 Legislators and administrators (local government) 

209 Government legislators and administrators nee 

21 Business administrative work 

211 Business administrators 

212 Organisation administrators 

219 Business administrative workers nee 

22 Personnel work 

221 Personnel officers 

222 Employment exchange officials 

229 Personnel workers nee 

23 Accounting work 

231 Auditors 

232 Financial managers, accountants 

239 Accounting workers nee 

24 Clerical and related work 

241 Secretaries, stenographers 

242 Typists 

249 Clerical and related workers nee 

25 Computer processing work (ADP) 

251 Systems analysts, programmers 

252 Computer operators 

259 Computer processing workers (ADP) nee 

26 Economics and statistics work 

261 Economists 

262 Statisticians 

269 Economics and statistics workers nee 

29 Other administrative, managerial and clerical 
work 

291 Cost computing and estimating clerks 

292 Bank tellers and finance clerks 

293 Insurance clerks 

294 National insurance clerks 
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295 Turist- och resebyråtj änstemän m fl 

296 Speditörer, transportplanerare m fl 

297 Egendomsförvaltare 

299 Övriga med administrativt, kameralt och 
kontorstekniskt arbete 

3 KOMMERSIELLT ARBETE 

31 Reklamarbete, försäljning av egendom, 
tjänster m in 

311 Reklammän m fl 

312 Egendoms- och värdepappersmäklare 

313 Representanter och förmedlare (tjänster) 

319 Övriga med reklamarbete m m 

32 Inköpsarbete 

321 Inköpare m fl 

33 Varuförsäljning 

331 Parti- och detalj handlare m fl 

332 Säljare (partihandel) 

333 Försäljare (detaljhandel) 

339 Övriga inom varuförsälj ning 

39 Övrigt kommersiellt arbete 

399 Övriga med kommersiellt arbete 

4 LANTBRUKS-, SKOGS-OCH 

FISKERIARBETE 

40 Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksledning 

400 Lantbrukare, skogsbrukare m fl 

401 Trädgårdsodlare,-anläggare 

402 Jordbruksbefäl 

403 Trädgårdsbefäl 

404 Skogsbefäl 

405 Renägare 

406 Pälsdjursuppfödare 

409 Övriga inom jordbruks-, trädgårds- och 
skogsbruksledning 

41 Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 

411 Lantarbetare 

412 Husdjursskötare 

413 Trädgårdsarbetare 

414 Pälsdjurs- och renskötare 

419 Övriga inom jordbruks- och trädgårdsarbete, 
djurskötsel 

Occupational classification, 3-digit level 

295 Tourist- and travel agency clerks 

296 Forwarders, transport planners 

297 Property managers 

299 Administrative, managerial and clerical 
workers nee 

3 SALES WORK 

31 Sales work (business services and assets) 

311 Advertising salesmen 

312 Real estate and securities brokers 

313 Business services salesmen 

319 Sales workers (business services and assets) nee 

32 Purchasing work 

321 Buyers 

33 Sales work (goods) 

331 Working proprietors, wholesale and retail trade 

332 Salesmen (wholesale) 

333 Shop assistants 

339 Sales workers (goods) nee 

39 Other sales work 

399 Sales workers nee 

4 AGRICULTURAL, FORESTRY AND 

FISHING WORK 

40 Agriculture, horticulture and forestry management 

400 Working proprietors in agriculture and forestry 

401 Horticultural farmers 

402 Farm managers and supervisors 

403 Horticultural managers and supervisors 

404 Forestry managers and supervisors 

405 Reindeer farmers 

406 Breeders of fur-bearing animals 

409 Agriculture, horticulture and forestry 
managers nee 

41 Agricultural, horticultural and livestock work 

411 Agricultural workers 

412 Livestock, dairy and poultry farm workers 

413 Horticultural workers 

414 Fur-bearing animal farm workers and reindeer 
herdsmen 

419 Agricultural, horticultural and livestock 
workers nee 
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42 Viltvård och jakt 

421 Jaktvårdare, j ägare 

43 Fiskeriarbete mm 

431 Fiskare 

432 Fiskodlare 

439 Övriga med fiskeriarbete m m 

44 Skogsarbete 

441 Skogsarbetare 

449 Övriga med skogsarbete 

5 GRUV-, STENBRYTNINGS-OCH 

PETROLEUMUTVINNINGSARBETE M M 

50 Grav- och stenbrytningsarbete m m 

501 Gruvbry tare, bergsprängare m fl 

509 Övriga med gruv- och stenbrytningsarbete m m 

51 Brunns- och diamantborrningsarbete 

511 Brunns- och diamantborrare 

52 Malmbehandlingsarbete 

521 Malmbehandlare 

53 Petroleumutvinningsarbete 

531 Borr- och produktionsarbetare (petroleum) 

59 Övrigt gruv-, stenbrytnings- och 
petroleumutvinningsarbete m m 

599 Övriga gruv- och stenbrytningsarbetare m fl 

6 TRANSPORT-OCH KOMMUNIKATIONS

ARBETE 

60 Sjöbefälsarbete 

601 Fartygsbefäl 

602 Lotsar 

603 Maskinbefäl 

609 Övriga med sj öbefälsarbete 

61 Däcks- och maskinpersonalarbete 

611 Däckspersonal 

612 Maskinpersonal 

619 Övriga med däcks- och maskinpersonalarbete 

62 Flygarbete 

621 Flygförare m fl 

629 Övriga med flygarbete 

63 Lok- och motorvagnsförararbete 

631 Lok- och motorvagnsförare 

Occupational classification, 3-digit level 

42 Wildlife protection work and hunting 

421 Game-keepers and hunters 

43 Fishing 

431 Fishermen 

432 Fishfarmers 

439 Fishing workers n e e 

44 Forestry work 

441 Loggers 

449 Forestry workers nee 

5 MINING, QUARRYING AND 

PETROLEUM EXTRACTION WORK 

50 Mining and quarrying work 

501 Miners, quarrymen 

509 Mining and quarrying workers nee 

51 Well drilling and diamond drilling work 

511 Well and diamond drillers 

52 Ore dressing work 

521 Ore dressers 

53 Petroleum extraction work 

531 Petroleum extraction workers 

59 Other mining, quarrying and petroleum 
extraction work 

599 Mining and quarrying workers nee 

6 TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 

WORK 

60 Ships' officers work 

601 Ships' deck officers 

602 Ship pilots 

603 Ships' engineers 

609 Ships' officers n e e 

61 Ships' deck and engine-room work 

611 Ships' deck ratings 

612 Engine-room ratings 

619 Ships' deck- and engine-room ratings nee 

62 Aircraft officers work 

621 Aircraft pilots, navigators and flight engineers 

629 Aircraft officers nee 

63 Railway engine drivers work 

631 Railway engine drivers 
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64 Vägtrafikarbete m m 

640 Buss- och personbilsförare 

641 Last- och paketbilsförare 

642 Spårvagns- och tunneltågförare 

643 Varubud m fl 

649 Övriga med vägtrafikarbete m m 

65 Konduktörsarbete, trafik- och fraktassistentarbete 

651 Flygtrafikassistenter 

652 Järnvägspersonat i konduktörs- och stationstj änst 

653 Vägtrafikassistenter m fl 

659 Övriga med konduktörsarbete, trafik- och 
fraktassistentarbete 

66 Trafikledning och trafikarbetsledning 

661 Hamntrafikbefäl m fl 

662 Flygledare, flygklarerare m fl 

663 Trafikbefäl vid j ärnväg 

664 Vägtrafikledare m fl 

669 Övriga inom trafikledning och 
trafikarbetsledning 

67 Post- och teleexpeditionsarbete 

671 Postmästare, postkassörer m fl 

673 Expeditörer (televerket) 

674 Kontorstelefonister m fl 

675 Radiotelegrafister, radioexpeditörer m fl 

679 Övriga med post- och teleexpeditionsarbete 

68 Postiljons- och expeditionsvaktsarbete 

681 Postil joner 

682 Expeditionsvakter m fl 

689 Övriga med postilj ons- och expeditionsvaktsarbete 

69 Övrigt transport- och kommunikationsarbete 

691 Fyrvaktare, sluss- och hamnvakter m fl 

699 Övriga med transport- och kommunikationarbete 

7/8 TILLVERKNINGS ARBETE, 

MASKINSKÖTSEL M M 

70 Textilarbete 

701 Garnförarbetare 

702 Spinnare m fl 

703 Vävare, stickarem fl 

705 Textilmaskinställare 

Occupational classification, 3-digit level 

64 Motor vehicle drivers and delivery work 

640 Bus and taxi drivers 

641 Lorry and pickup drivers 

642 Tram and underground drivers 

643 Delivery men 

649 Motor vehicle drivers and delivery workers nee 

65 Transport conductor and transport assistant work 

651 Air traffic controllers 

652 Railway conductors and yardmen 

653 Road transport assistants 

659 Transport conductors and transport assistants nee 

66 Transport supervision 

661 Harbourmasters 

662 Air-control officers, flight dispatchers 

663 Railway station masters, train dispatchers 

664 Road transport supervisors 

669 Transport supervisors nee 

67 Postal service and telecommunications work 

671 Postmasters, post office clerks 

673 Telecommunications clerks 

674 Telephone operators 

675 Telegraphers, radio communication operators 

679 Postal service and telecommunications 
workers nee 

68 Mail distribution and messengerwork 

681 Mail sorting clerks and postmen 

682 Messengers 

689 Mail distribution clerks and messengers nee 

69 Other transport and communications work 

691 Lighthouse and lock operators and harbour 
service assistants 

699 Transport and communications workers nee 

7/8 PRODUCTION WORK 

70 Textile work 

701 Fibre processors 

702 Spinners 

703 Weavers, knitters 

705 Weaving and knitting machine setters 



272 Bilaga 5 

Yrkesschema, 3-siffernivå 

706 Appretur- och beredningsarbetare 

707 Vävavsynare,tyglagare 

709 Övriga med textilarbete 

71 Sömnadsarbete m m 

711 Skräddare 

712 Körsnärer 

713 Modister, hattmakare 

714 Tapetserare 

715 Tillskärare m fl 

716 Sömmerskor, sömmare 

719 Övriga med sömnadsarbete m m 

72 Sko- och lädervaruarbete 

721 Skomakare 

722 Skoarbetare 

723 Lädersömmare m fl 

729 Övriga med sko- och lädervaruarbete 

73 Stål-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 

731 Hytt- och metallugnsarbetare 

732 Varmare, härdare m fl 

733 Valsare 

735 Tråddragare, rördragare m fl 

736 Smeder 

737 Gjuteriarbetare 

739 Övriga med stål-, metallverks-, smides-, 
och gjuteriarbete 

74 Finmekaniskt arbete 

741 Finmekaniker 

742 Urmakare m fl 

743 Optiker 

744 Tandtekniker 

745 Guld- och silversmeder 

746 Metallgravörer 

749 Övriga med finmekaniskt arbete 

75 Verkstads- och byggnadsmetallarbete 

751 Verkstadsmekaniker 

752 Maskinmontörer, hopsättare m fl 

753 Maskin- och motorreparatörer m fl 

754 Tunnplåtslagare 

755 Rörarbetare 

Occupational classification, 3-digit level 

706 Textile finishers, dyers 

707 Fabrics inspectors and menders 

709 Textile workers nee 

71 Tailoring and sewing work 

711 Tailors 

712 Fur tailors 

713 Milliners and hatmakers 

714 Upholsterers 

715 Patternmakers and cutters 

716 Dressmakers and sewers 

719 Tailoring and sewing workers n e c 

72 Shoe and leather goods work 

721 Shoemakers and shoe repairers 

722 Shoe cutters, lasters and sewers 

723 Leather goods makers 

729 Shoe and leather goods workers nee 

73 Metal processing work 

731 Furnacemen 

732 Metal annealers, temperers and case-hardeners 

733 Rolling-mill workers 

735 Wire and tube drawers 

736 Blacksmiths, hammersmiths and forgers 

737 Metal casters and moulders 

739 Metal processing workers nee 

74 Precision-instrument and precious metal 
manufacturing work 

741 Precision-instrument makers 

742 Watchmakers 

743 Opticians 

744 Dental technicians 

745 Jewellery and precious metal workers 

746 Engravers 

749 Precision-tool manufacturing workers nee 

75 Metal machine work and building metal work 

751 Toolmakers, machinetool setters and operators 

752 Machinery fitters 

753 Machine assemblers and engine mechanics 

754 Sheet-metal workers 

755 Plumbers and pipe fitters 
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756 Svetsare, gasskärare m fl 

757 Grovplåtslagare, stålkonstruktionsmontörer 

758 Metalliserare m fl 

759 Övriga med verkstads- och byggnadsmetallarbete 

76 Elektroarbete 

761 Elmontörer 

762 Flygplans- och fordonselektriker 

763 Maskinelektriker m fl 

764 Telereparatörer och elektronikreparatörer, 
-montörer 

765 Linjemontörer 

766 Inspelningstekniker m fl 

769 Övriga med elektroarbete 

77 Trävaruarbete 

771 Rundvirkeshanterare 

772 Träförädlingsarbetare 

773 Skiktträ- och träfiberskivearbetare 

775 Båtbyggare, karosserisnickare m fl 

776 Möbelsnickare m fl 

777 Verkstadssnickare 

779 Övriga med trävaruarbete 

78 Målnings- och golvbeläggningsarbete 

781 Byggnadsmålare 

782 Golvbeläggningsarbetare 

783 Lackerare 

789 Övriga med målnings- och golvbeläggningsarbete 

79 Övrigt bygg- och anläggningsarbete 

791 Murarem fl 

793 Betongarbetare m fl 

794 Byggnadsträarbetare 

795 Isoleringsmontörer 

796 Glasmästeriarbetare 

799 Övriga med bygg- och anläggningsarbete 

80 Grafiskt arbete 

801 Sättaremfl 

802 Reproduktionsarbetare 

803 Tryckare 

804 Bokbinderiarbetare 

805 Fotolaboratoriearbetare 

Occupational classification, 3-digit level 

756 Welders and flame cutters 

757 Structural metal prepares and erectors 

758 Metal platers and coaters 

759 Metal machine workers and building metal 
workers nee 

76 Electrical and electronics work 

761 Electrical fitters and wiremen 

762 Aircraft and vechicle electrician 

763 Electrical machinery assemblers and repairmen 

764 Tele- and electronic repairmen and fitters 

765 Electric linemen 

766 Recording, sound and light equipment operators 

769 Electrical and electronics workers nee 

77 Wood work 

771 Timberhandlers 

772 Wood processing workers 

773 Laminated wood and fibreboard workers 

775 Wooden boatbuilders, coachbody builders 

776 Cabinet makers and joiners 

777 Woodworking machine operators 

779 Wood workers nee 

78 Painting and floor laying work 

781 Building painters 

782 Floor layers 

783 Painters (others than building) 

789 Painters and floor layers n e c 

79 Other building and construction work 

791 Bricklayers 

793 Concrete workers 

794 Construction carpenters 

795 Insulators 

796 Glaziers 

799 Building and construction workers nee 

80 Printing work 

801 Type-setters 

802 Printing and photo engravers 

803 Printing pressmen 

804 Bookbinders 

805 Photographic laboratory workers 
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809 Övriga med grafiskt arbete 

SI Glas-, keramik-och tegelarbete 

811 Glashyttarbetare m fl 

812 Formare (keramik) 

813 Ugnsskötare (glas, keramik) 

814 Dekoratörer, glaserare (glas, keramik) 

819 Övriga med glas-, keramik- och tegelarbete 

82 Livsmedels- och tobaksarbete 

821 Kvarnarbetare 

822 Bagare, konditorer 

823 Choklad- och konfektyrarbetare 

824 Bryggeri-, vattenfabriks- och bränneriarbetare 

825 Konservarbetare 

826 Slaktare, charkuterister m fl 

827 Mej erister, mej eriarbetare 

828 Tobaksarbetare 

829 Övriga med livsmedels- och tobaksarbete 

83 Kemiskt processarbete, gummi- och 
plastvaruarbete 

831 Processoperatörer (kem processer) 

832 Kokare, ugnsskötare (kem processer) 

833 Kross-, kvarn- och kalanderskötare (kem prod) 

834 Gummivaruarbetare 

835 Plastvaruarbetare 

839 Övriga med kemiskt processarbete, 
gummi- och plastvaruarbete 

84 Massa-och pappersarbete 

841 Pappersmassearbetare 

842 Pappersarbetare 

843 Pappersvaruarbetare 

849 Övriga med massa- och pappersarbete 

85 Övrigt tillverkningsarbete 

851 Betongvaruarbetare m fl 

852 Garvare, skinnberedare 

853 Musikinstrumentmakare m fl 

854 Stenhuggeriarbetare 

859 Övriga med tillverkningsarbete 

86 Driftmaskinistarbete (energi- och 
vattenförsörjning m m) 

861 Driftmaskinister m fl 

Occupational classification, 3-digit level 

809 Printingworkersnec 

81 Glass, pottery and tile work 

811 Glassformers and cutters 

812 Potters 

813 Glass and ceramics kilnmen 

814 Glass and ceramics painters and decorators 

819 Glass, pottery and tile workers n e e 

82 Food processing and tobacco production work 

821 Grain mill and oil press workers 

822 Bakers and pastry cooks 

823 Chocolate and confectionary makers 

824 Brewers and other beverage makers 

825 Canning workers 

826 Butchers and meat preparers 

827 Dairy workers 

828 Tobacco workers 

829 Food processing and tobacco workers nee 

83 Chemical processing work, rubber- and 
plastic production work 

831 Chemical process workers 

832 Cookers and furnacemen (chemical process) 

833 Crushers, grinders and calender operators 
(chemical products) 

834 Rubber products makers 

835 Plastic products makers 

839 Chemical processing workers nee 

84 Pulp and paper making work 

841 Paper pulp preparers 

842 Paper makers 

843 Paper products makers 

849 Pulp and paper makers nee 

85 Other production and related work 

851 Cast concrete product makers 

852 Tanners and fur dressers 

853 Musical instrument makers and tuners 

854 Stone cutters and carvers 

859 Other production and related workers nee 

86 Stationery engine operation work (energy and 
water supply) 

861 Stationery engine and related equipment operators 
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869 Övriga med driftmaskinistarbete 

87 Godshantering och maskinkörning 

871 Kran- och tra versförare m fl 

872 Anläggningsmaskinförare m fl 

873 Truckförare, transportörskötare m fl 

879 Övriga inom godshantering och maskinkörning 

88 Paketeringsarbete, lagerarbete mm 

881 Paketerare, emballerare m fl 

882 Lager- och förrådsarbetare 

889 Övriga med paketeringsarbete, lagerarbete m m 

89 Diversearbete 

891 Diversearbetare 

90-97 SERVICEARBETE MM 

90 Civilt bevaknings- och skyddsarbete 

901 Brandpersonal 

902 Skorstensfejare 

903 Polispersonal 

904 Tullbevakningspersonal 

905 Vårdare m fl (kriminalvård) 

906 Väktare m fl 

909 Övriga med civilt bevaknings- och skyddsarbete 

91 Hotell-, restaurang- och storhushållsarbete 

911 Storköksföreståndare m fl 

912 Kockar, kallskänkor 

913 Köksbiträden, restaurangbiträden m fl 

914 Hovmästare, servitörer m fl 

915 Hotellchefer, hotellreceptionister m fl 

916 Pursers, trafikvärdinnor m fl 

919 Övriga med hotell-, restaurang- och 
storhushållsarbete 

92 Husligt arbete 

921 Hushållsföreståndare, hembiträden m fl 

929 Övriga med husligt arbete 

93 Fastighetsskötsel och städning 

931 Fastighetsarbetare m fl 

932 Städarem fl 

939 Övriga inom fastighetsskötsel och städning 

Occupational classification, 3-digit level 

869 Stationery engine and related equipment 
operators nee 

87 Material handling and related work 

871 Crane and hoist operators 

872 Earth-moving and related machinery operators 

873 Truck and conveyor operators 

879 Material handling and related equipment 
operators nee 

88 Packing and storage work 

881 Packers 

882 Store and warehouse workers 

889 Packing and storage workers nee 

89 Unskilled manuel work 

891 Unskilled manuel workers 

90-97 SERVICE WORK 

90 Civilian protective service work 

901 Firefighters 

902 Chimney sweeps 

903 Policemen 

904 Customs officials 

905 Prison and reformatory officials 

906 Watchmen 

909 Civilian protective service workers nee 

91 Lodging and catering service work 

911 Catering supervisors 

912 Cooks 

913 Kitchen assistants, restaurants workers 

914 Waiters 

915 Hotel managers, hotel receptionists 

916 Pursers, stewards, stewardesses 

919 Lodging and catering service workers nee 

92 Private household work 

921 Housekeepers, domestic helps 

929 Private household workers nee 

93 Caretaking and cleaning work 

931 Building caretakers 

932 Cleaners 

939 Caretakers and cleaners nee 
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94 Hygien och skönhetsvård 

941 Frisörer, skönhetsvårdare m fl 

942 Badpersonal 

949 Övriga inom hygien och skönhetsvård 

95 Tvätt- och pressarbete 

951 Tvättare 

952 Pressare.strykare 

959 Övriga med tvätt- och pressarbete 

96 Sport och idrott 

961 Sportledare, travtränare m fl 

97 Övrigt servicearbete 

971 Begravningsbyråpersonal 

979 Övriga med servicearbete 

98 Militärt arbete 

981 Yrkesofficerare 

989 Övriga med militärt arbete 

99 Personer med ej identifierbara yrken eller 
med ej angiven yrkestillhörighet 

999 Personer med ej identifierbara yrken eller 
med ej angiven yrkestillhörighet 

Occupational classification, 3-digit level 

94 Hygiene and personal care work 

941 Hairdressers, beauticians 

942 Bath attendants 

949 Hygiene and personal care workers nee 

95 Laundering, dry-cleaning and related work 

951 Launderers and dry-cleaners 

952 Pressers 

959 Launderers, dry-cleaners and related workers nee 

96 Sports and physical training work 

961 Coaches, horse trainers 

97 Other service work 

971 Undertakers 

979 Service workers nee 

98 Military work 

981 Officers 

989 Members of the armed forcesnec 

99 Workers reporting occupations unidentifiable 
or inadequately described 

999 Workers reporting occupations unidentifiable 
or inadequately described 
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Yrkes
familj Rubrik samt ingående yrken 

009 Övriga med tekniskt arbete 
Ritbiträden; ingenjörer, förmän, arbetsledare, tekniker o dyl som 
inte kunnat hänföras till grupperna 001-008. 

019 Övriga med kemiskt eller fysikaliskt arbete 
Astronomer, rymdforskare 

029 Övriga med biologiskt arbete 
Personer med ospecificerat biologiskt arbete 

039 Övriga med pedagogiskt arbete 
Tal-, syn- och hörselpedagoger, hemspråkslärare, trafikassistenter 
(TSV), SYO-konsulenter, studievägledare, studieorganisatörer, 
lärar-/elevassistenter, läromedelsintendenter m fl 

049 Övriga med religiöst arbete 
Församlingsdiakoner/-diakonissor, församlingsassistenter m fl 

059 Övriga med juridiskt arbete 
Justitie-, konsument- och näringsfrihetsombudsmän, advokatfiskaler, 
boutredare,kriminologerm fl 

069 Övriga med litterärt och journalistiskt arbete 
Översättare, tolkar, teckenspråkstolkar, intervjuare 

079 Övriga med konstnärligt arbete 
Maskörer, sminkörer, rekvisitörer, kostymmästare, dsicjockeyer, 
personer med ospecificerat konstnärligt arbete m fl 

099 Övriga med tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, 
humanistiskt och konstnärligt arbete 
Geografer, konservatorer, arkeologer, genealoger m fl 

109 Övriga med hälso- och sjukvårdsarbete 
Logopeder, hörselvårdsassistenter, fotvårdsspecialister, ambulans
förare, akupunktörer, homeopater, obduktionstekniker m fl 

119 Övriga med rörelse- och arbetsterapiarbete 
Företagsgymnaster 

129 Övriga med tandvårdsarbete 
Personer med ospecificerat tandvårdsarbete 

139 Övriga med apoteksarbete 
Apotekstekniker, apoteksbiträden 

149 Övriga med veterinärarbete 
Djurvårdare, veterinärbiträden 

159 Övriga med socialt arbete 
Övervakare, fritidshemsbiträden, värdar på institutioner m fl 

169 Övriga med miljö- och hälsoskyddsarbete 
Miljövårdsingenjörer, miljötekniker, strålskyddsinspektörer, 
strålskyddsingenj örer 

199 Övriga med hälso- och sjukvårdsarbete, socialt arbete m m 
Desinfektörer, skadedjursbekämpare, friskvårdskonsulenter, 
friskvårdsassistenter m fl 
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209 Övriga med samhällsadministrativt arbete 
Samhällsadministratörer (chefer, handläggare, utrednings
sekreterare m fl) inom kyrklig förvaltning samt vissa offentliga insti
tutioner t ex kommunförbundet, landstingsförbundet 

219 Övriga med företagsadministrativt arbete 
Mäss- och nöjesarrangörer, ledamöter i bolagsstyrelser 

229 Övriga med personalarbete m m 
Artist- och musikförmedlare, manager 

239 Övriga med redovisningsarbete m m 
Inkasserare, kronoassistenter, kreditutredare, controller, resultat
analytiker, fakturakontrollanter m fl 

249 Övriga med sekreterar- och maskinskrivningsarbete m m 
Kontorister, assistenter, byråsekreterare, kontorsskrivare och 
kanslister med allmänna kontorsgöromål, registratorer, räkne-
kontorister, statistikförare, kursadministratörer m fl 

259 Övriga med ADB-arbete m m 
Datatekniker, dataplanerare, drifttekniker (data) m fl 

269 Övriga med ekonomiskt och statistiskt utredningsarbete 
Samhällsplanerare, personer med ospecificerat utredningsarbete 

299 Övriga med administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete 
Tulltaxerare, tullkontorister, kyrkoskrivare, klockare, leverans
kontorister, bostadsförmedlare, soliditetsupplysare m fl 

319 Övriga med reklamarbete, försäljning av egendom, tjänster m m 
Säljfrämjare, läkemedelskonsulenter, värderingsmän, auktionister, 
biljettförsäljare (påbio, teater, båt, färja), totalisatortjänstemän, 
panthandlare m fl 

339 Övriga inom varuförsäljning 
Reservdelsförsäljare, bensinstationsbiträden, demonstratörer, 
ackvisitörer, ambulerande försäljare 

399 Övriga med kommersiellt arbete 
Mannekänger, abonnemangsförsäljare (tidning) 

409 Övriga inom jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksledning 
Personer med ospecificerat arbete inom jordbruks-, trädgårds-
och skogsbruksledning 

419 Övriga inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 
Djurskötare (djurpark), skördeuppskattare, provtagare 

439 Övriga med fiskeriarbete m m 
Musselodlare 

449 Övriga med skogsarbete 
Virkesmätare, skogsbiträden, plantsättare (skogsbruk), linjeröjare, 
flottarem fl 

509 Övriga med gruv- och stenbrytningsarbete m m 
Lastmaskinskötare, stenkrosskötare, krossverksmaskinister, tappare, 
malmvägare m fl 
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599 Övriga gruv-, stenbry tnings- och petroleumutvinningsarbetare 
Torvupptagare.torvförädlingsarbetare 

609 Övriga med sjöbefälsarbete 
Personer med ospecificerat sjöbefälsarbete 

619 Övriga med däcks- och tnaskinpersonalarbete 
Fartygsoperatörer 

629 Övriga med flygarbete 
Flygstyrare 

649 Övriga med vägtrafikarbete m m 
Bokbusschaufförer, billotsar 

659 Övriga med konduktörsarbete, trafik- och fraktassistentarbete 
Signalvakter, trafikräknare 

669 Övriga inom trafikledning och trafikarbetsledning 
Trafikassistenter vid sjöfartsverket 

679 Övriga med post- och teleexpeditionsarbete 
Personer med ospecificerat post- och teleexpeditionsarbete 

689 Övriga med postiljons- och expeditionsvaktsarbete 
Tidningsbud, reklamutdelare 

699 Övriga med transport- och kommunikationsarbete 
Spårvakter 

709 Övriga med textilarbete 
Repslagare, nätbindare, snörmakare, förbandsarbetare 

719 Övriga med sömnadsarbete m m 
Segelmakare, brodöser, konststoppare 

729 Övriga med sko- och lädervaruarbete 
Personer med ospecificerat sko- och lädervaruarbete 

739 Övriga med stål-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 
Riktare, plåtskärare, hasplare, betare, blästrare, skrivställare, 
strängpressare, götsynare, laminerare, avsynare, personer med 
ospecificerat järnverks- och stålverksarbete 

749 Övriga med finmekaniskt arbete 
Gipstekniker 

759 Övriga med verkstads- och byggnadsmetallarbete 
Vapenmekaniker, låssmeder, trycksvarvare, metallpressare, metall-
sågare, metallduksvävare, maskinpolerare, verktygsskärpare, 
demontörer, persiennmontörer, avsynare m fl 

769 Övriga med elektroarbete 
Biografmaskinister, belysningstekniker (teater), ackumulator
skötare, röntgentekniker m fl 

779 Övriga med trävaruarbete 
Modellbyggare, korgmakeriarbetare, träförgyllare, listmakare, yt-
behandlare, lådspikare, personer med ospecificerat träarbete 

789 Övriga med målnings- och golvbeläggningsarbete 
Skyltmålare 
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799 Övriga med bygg- och anläggningsarbete 
Byggarbetare (all round), rörläggare, stensättare, stenmontörer, 
dykare, ställningsbyggare, takläggare m fl 

809 Övriga med grafiskt arbete 
Gravörer, kopister, färgblandare, personer med ospecificerat lito-
grafiskt arbete 

819 Övriga med glas-, keramik- och tegelarbete 
Massaberedare, mängberedare, glasyrberedare, degelmakare, 
porslinslagare,avsynarem fl 

829 Övriga med livsmedels- och tobaksarbete 
Avsmakare, röstare, makaronimaskinskötare, margarinberedare, 
fruktpressare, färdigmatlagare, jästberedare m fl 

839 Övriga med kemiskt processarbete, gummi- och plastvaruarbete 
Blandarskötare, tvålmaskinskötare, färgbrytare, granulerare, 
tablettslagare, blekare, sockerberedare, konstfiberberedare, ammu
nitionsarbetare, avsy narem fl 

849 Övriga med massa- och pappersarbete 
Konverteringsarbetare 

859 Övriga med tillverkningsarbete 
Borstbinderiarbetare, grafitarbetare, glödlampsfabriksarbetare, 
batteriarbetare, kabelfabriksarbetare, isoleringsmaterialarbetare, 
slipmaterialarbetare, tändsticksfabriksarbetarem fl 

869 Övriga med driftmaskinistarbete 
Personer med ospecificerat driftmaskinistarbete 

879 Övriga inom godshantering och maskinkörning 
Hjälplastare, hamnarbetare, stuveriarbetare, terminalarbetare 

889 Övriga med paketeringsarbete, lagerarbete m m 
Carteringmän 

909 Övriga med civilt bevaknings- och skyddsarbete 
Saneringsarbetare, badvakter, privatdetektiver m fl 

919 Övriga med hotell-, restaurang- och storhushållsarbete 
Restauranghusfruar, hotellhusfruar, personer med ospecificerat 
hotell- och restaurangarbete 

929 Övriga med husligt arbete 
Kockor, personer med ospecificerat hushållsarbete 

939 Övriga inom fastighetsskötsel och städning 
Renhållningsarbetare, slamsugarem fl 

949 Övriga inom hygien och skönhetsvård 
Solarieföreståndare m fl 

959 Övriga med tvätt- och pressarbete 
Möbel- och mattvättare 

979 Övriga med servicearbete 
Hissförare, tamburvaktmästare, spelhallsfunktionärer, biograf
ägare/-vaktmästare, modeller, guider m fl 

989 Övriga med militärt arbete 
Marin- och flygingenjörer, militärpoliser 
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Övergripande förändringar inom yrkesområdena 0, 1 och 2 

FoB 80 

0 Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsveten
skapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete 

00 Tekniskt arbete 
01 Kemiskt och fysikaliskt arbete 

02 Biologiskt arbete 
03 Medicinskt arbete 
04 Hälso-och sjukvårdsarbete m m 
05 Pedagogiskt arbete 
06 Religiöst arbete 
07 Juridiskt arbete 
08 Konstnärligt och litterärt arbete 
09 Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt sam

hällsvetenskapligt, humanistiskt och konst
närligt arbete 

1 A dministrativt arbete 

10 Allmänt samhällsadministrativt arbete 
11 Företagsadministrativt samt annat tekniskt 

och ekonomiskt administrativt arbete 

2 Kameralt och kontorstekniskt arbete 

20 Bokförings- och kassaarbete 
29 Sekreterare-, maskinskrivnings- och annat kontors

arbete 

FoB 85 

0 Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsveten
skapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete 

00 Tekniskt arbete 
01 Kemiskt och fysikaliskt arbete, laboratorie

arbete 
02 Biologiskt arbete 
03 Pedagogiskt arbete 
04 Religiöst arbete 
05 Juridiskt arbete 
06 Litterärt och j ournalistiskt arbete m m 
07 Konstnärligt arbete 

09 Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt .sam
hällsvetenskapligt, humanistiskt och konst
närligt arbete 

1 Hälso- och sjukvårdsarbete, socialt arbete m m 

10 Hälso-och sjukvårdsarbete 
11 Rörelse- och arbetsterapiarbete 
12 Tandvårdsarbete 
13 Apoteksarbete 
14 Veterinärarbete m m 
15 Socialt arbete 
16 Miljö- och hälsoskyddsarbete 
19 Övrigt hälso- och sj ukvårdsarbete, socialt 

arbete m m 

2 Administrativt, kameralt och kontorstekniskt 
arbete 

20 Samhällsadministrativt arbete 
21 Företagsadministrativt arbete 
22 Personalarbete m m 
23 Redovisningsarbete m m 
24 Sekreterar- och maskinskrivningsarbete m m 
25 ADB-arbete m m 
26 Ekonomiskt och statistiskt utredningsarbete 
29 Övrigt administrativt, kameralt och kontors

tekniskt arbete 
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Avvikelser mellan Nordisk yrkesklassificering (NYK) 1983 och yrkes
schemat för FoB 85 (1-3 siffernivå) 

Kod och benämning enligt NYK 1983 Kod enligt FoB 85 

010 Kemister, laboratorieingenjörer (kemiskt laboratorium) 016 
011 Fysiker, laboratorieingen j örer (fysikaliskt laboratorium) 016 
539 Övriga med petroleumsutvinningsarbete 531 
99 Övrigt servicearbete 97 
991 Begravningsbyråpersonal 971 
999 Övriga med servicearbete 979 
X ARBETSKRAFT OCH ARBETE EJ HÄNFÖRB ART TILL 

ANNAT YRKESOMRÅDE 98-99 
XI Militärt arbete 98 
XII Yrkesofficerare 981 
X19 Övriga med militärt arbete 989 
X2 Personer med ej identifierbara yrken och utan yrkestillhörighet 99 
X21 Personer med ej identifierbara yrken 999 
X22 Personer utan yrkestillhörighet 999 
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TABELL EN UTV 3 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 1975, 1980 ocn 1985 
FÖRDELNING: Yrke i kombination med kön 

REGION: 
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TABELL ED UTV 3 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 1975, 1980 och 1985 
FÖRDELNING: Yrke i kombination med kön 

REGION: 
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Socioekonomisk indelning (SEI) av förvärvsarbetande i FoB 85/Socio-economic classification 

Socioekonomiska grupper1 Normalt utbild
ningskrav2 efter 
grundskola 

Socio-economic groups Delineations 

ARBETARE (yrken normalt organiserade inom 
LO) 

MANUAL WORKERS Occupations normally organised 
by LO (the blue-collar trade 
union confederation). 

Ej facklärda, varuprodu-
cerande(ll) 

Mindre än två år Unskilled employees in goods 
production (11) 

Occupations involving the pro
duction of goods and normally 
requiring less than two years of 
post-comprehensive school 
education 

Ej facklärda, tjänsteprodu-
cerande(12) 

Mindre än två år Unskilled employees in service 
production (12) 

Occupations involving service 
production and normally re
quiring less than two years of 
post-comprehensive school 
education 

Facklärda, varuproducerande 
(21) 

Minst två år Skilled employees in goods 
production (21) 

Occupations involving the pro
duction of goods and normally 
requiring two years or more of 
post-comprehensive school 
education 

Facklärda, tjänsteprodu-
cerande (22) 

Minst två år Skilled employees in service 
production (22) 

Occupations involving service 
production and normally re
quiring two years or more of post-
comprehensive school education 

TJÄNSTEMÄN (yrken normalt organiserade 
inom TCO eller SACO/SR) 

NON-MANUAL EMPLOYEES Occupations normally organised 
by trade-unions not affiliated to 
LO 

Lägre tjänstemän I (33) Mindre än två år Assistant non-manual employees, 
lower level (33) 

Occupations normally requiring 
less than two years of post-
comprehensive school education 

Lägre tjänstemän II (36) Två men ej tre år Assistant non-manual employees, 
higher level (36) 

Occupations normally requiring 
two, but not three, years of 
post-comprehensive school 
education 

Tjänstemän på mellannivå 
(46) 

Tre men ej sex år Intermediate non-manual 
employees (46) 

Occupations normally requiring 
three, but not six, years of post-
comprehensive school education 

Högre tjänstemän/Ledande 
befattningar (56/571 

Minst sex år Professionals and other higher 
non-manual employees, and 
upper-level executives (56/57) 

Occupations normally requiring 
at least six years of post-
comprehensive school education 

FÖRETAGARE3 SELF EMPLOYED 

Fria yrkesutövare med 
akademikeryrken (60)4 

Minst sex år Self-employed professionals (60) Self-employed persons in occu
pations normally requiring at 
least six years of post-compre-
sive school education 

Företagare exkl lantbrukare 
(79) 

Self-employed, not including 
professionals or farmers (79) 

Lantbrukare (89) Farmers (89) 

ÖVRIGA OTHERS 

Oklassificerbara anställda Employees, non-classifiable 

Uppgift saknas Unknown 

1) Inom parentes anges gruppens beteckning enligt Meddelande i 
samordningsfrågor 1982:4 Socioekonomisk indelning (SEI). 

2) Kraven på utbildning avser för individernas yrke normala ut
bildningskrav. Klassificeringen bygger således inte på några 
uppgifter om individens utbildning. 

3) Vid uppdelningen av de förvärvsarbetande på företagare och 
anställda utnyttjas bl a registret över kontrolluppgifter. Före
tagare som bildat aktiebolag och som formellt är anställda i egna 
företag redovisas i FoB 85 normalt som anställda. 

4) Som exempel på yrken i denna grupp kan nämnas advokat, arki
tekt, läkare och revisor. Anställda med motsvarande yrken förs 
i redovisningen till högre tjänstemän (56). 
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Publikationer utgivna från FoB 80, FoB 75, FoB 70, FoB 65 och FoB 60 

F0B80 

Del 1 Beskrivning av råtabeller, kartor och diagram 

Utveckling 1970,1975 och 1980: 
Del 2:1 Sysselsättning 
Del 2:2 Hushåll och lägenheter 
Del 2:3 Tätorternas areal och folkmängd 

Del 3 Folkmängd och samboende 

Del 4 Lägenheter 

Del 5 Hushåll 

Sysselsättning och näringsgren: 
Del 6:1 Förvärvsarbetande nattbefolkning 
Del 6:2 Förvärvsarbetande dagbefolkning 

Del 7 Pendling 

Del 8:1 Befolkning, boende och sysselsättning i hela riket 
Del 8:2 Atlas till FoB 80 

Del 9 Yrke 

Del 10 Uppläggning och genomförande 

FoB 75 

Del 1:1 Råtabellplaner 1975 
Del 1:2 Råtabellplaner 1975 och 1970 (forts) 
Del 1:3 Råtabellplaner 1965 och 1960 

Del 2:1 Utveckling mellan 1970 och 1975 
Lägenheter 

Del 2:2-3 Utveckling mellan 1970 och 1975 
Hushåll och sysselsättning 

Del 2:4 Utveckling mellan 1970 och 1975 
Tätorternas areal och folkmängd 

Del 3:1 Folkmängd i kommuner och församlingar 
Del3:2 Folkmängd i tätorter 
Del 3:3 Folkmängd i hela riket och länen m m samt utländska 

medborgare och utrikes födda i hela riket 

Del 4 Lägenheter i hela riket, länen, kommuner och tätorter 

Del5:l Hushåll och familjer i kommuner och tätorter 
Del 5:2 Hushåll och familjer i hela riket och länen m m 

Del 6:1 Förvärvsarbetande nattbefolkning i kommuner och 
tätorter 

Del 6:2 Förvärvsarbetande nattbefolkning i hela riket och 
länen m m 

Del 7:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning samt pendling 
i kommuner och tätorter 

Del 7:2 Pendling mellan enskilda tätorter 

Del 8 Inkomst och bilinnehav 

Del 9:1 Resultat från evalveringsstudier avseende bostads
data för småhus 

Del 9:2 Resultat från evalveringsstudier avseende 
sysselsättningsdata 

Del 10 Grafisk redovisning 

Del 11 Folk- och bostadsräkningens uppläggning och 
genomförande 

FoB 70 

Råtabellplaner se FoB 75, del 1:2 

Del 1 Befolkning i kommuner och församlingar m m 

Del 2 Befolkning i tätorter 

Del 3 Befolkning i hela riket och länen, utlänningar och 
utrikes födda personer m m 

Del 4 Den demografiska statistiken 
Definitioner, metoder, befolkningsutveckling m m 

Del 5 Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren m m 
i kommunblock, kommuner och tätorter 

Del 6 Lägenheter och hushåll i kommunblock och tätorter 
m m 

Del 7 Förvärvsarbetande befolkning efter yrke m m 
i kommunblock, kommuner och tätorter 

Del 8 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren, 
yrke m m samt utpendling och inpendling i kommun
block, kommuner och tätorter 

Del 9 Lägenheter, hushåll och familjer i hela riket, 
länen m m 

Del 10 Näringsgren, yrke och utbildning i hela riket, länen 
m m 

Del 11 Inkomst 

Del 12 Redogörelse för folk- och bostadsräkningens upp
läggning och utförande 

Del 13 Sysselsättning och utbildning 
Definitioner, jämförbarhet och utveckling m m 

Del 14 Bostäder och hushåll 1960-1970 

FoB 65 

Råtabellplaner se FoB 75, del 1:3 

Del I Folkmängd inom kommuner och församlingar samt 
kommunblock efter kön, ålder, civilstånd m m 

Del II Folkmängd inom tätorter efter kön, ålder och civilstånd 

Del III Folkmängd i hela riket och länen efter kön, ålder och 
civilstånd m m 
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Del IV Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren och 
yrkesställning m m inom kommunblock, kommuner, 
församlingar och tätorter 

Del V Lägenheter och hushåll inom kommunblock och 
tätorter 

Del VI Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 
samt utpendling och inpendling i kommuner och 
kommunblock 

Del VII Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren, 
yrkesställning och arbetsplatsens belägenhet m m i 
hela riket, länen och kommunblocksanpassade 
A-regioner 

Del VIII Lägenheter och hushåll i hela riket, län och 
kommunblocksanpassade A-regioner 

Del IX Urvalsbearbetning: Inkomst, yrke m m 
Redogörelse för folk- och bostadsräkningens upp
läggning och utförande 

Folkräkningen 1960 

Råtabellplaner se FoB 75 del 1:3 

Del I Folkmängd inom kommuner och församlingar efter 
kön, ålder, civilstånd m m 

Del II Folkmängd inom tätorter efter kön, ålder och 
civilstånd 

Del III Folkmängd i hela riket och länen efter kön, ålder 
och civilstånd m m 

Del IV Folkmängd inom särskilda områden, utlänningar m m 

Del V Indelningar, tätortsavgränsning, befolknings
utveckling m m 

Del VI Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren och 
yrkesställning m m 

Del VII Förvärvsarbetande befolkning efter yrke samt 
hushåll efter hushållsstorlek m m inom kommuner 
och större tätorter 

Del VIII Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 
samt utpendling och inpendling i kommuner och 
landsförsamlingar 

Del IX Näringsgren, yrke, pendling, hushåll och utbildning 
i hela riket, länsvis m m 

DelX Huvudsysselsättning, åker- och skogsareal, person
bilsinnehav samt nationalitet 

Del XI Urvalsbearbetning: Familjer, inkomst, inrikes 
omflyttning och näringsgrensväxling 

Folk- och bostadsräkningen 1960 

Redogörelse för folk- och bostadsräkningens 
uppläggning och utförande 

Av bostadsstyrelsen utgivna publikationer vid 
den samordnade folk- och bostadsräkningen I960 

Del I Lägenheter och hushåll inom kommuner, tätorter 

och glesbygd 

Del II Lägenheter och hushåll i länen och hela riket 

Del III Redogörelse för bostadsräkningens resultat 
Del IV Hushållens inkomster, bostadsförhållanden och 

bilinnehav 
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