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INLEDNING TILL 
 

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 
 

Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart 

tionde år och publicerades i ”Bidrag till Sveriges 

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

Dessa är digitaliserade och finns på adressen: 

http://www.scb.se/BiSOS  

 

Därefter har resultaten från räkningarna ingått i serien 

Sveriges officiella statistik (SOS). 

 

1910 till 1930 genomfördes räkningen vart tionde år och 

därefter vart femte år med undantag för 1955. 

Publikationerna har t o m 1960 benämnts Folkräkningen. 

 

De allmänna bostadsräkningarna utfördes 1912-1914, 

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

och hushåll”. 

 

1965 till 1990 ägde Folk- och bostadsräkningen rum vart 

femte år. 

 

http://www.scb.se/BiSOS
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SUMMARY 

This part of the census report presents 
statistics on the main occupation of the 
economically active population as well 
as statistics for some special groups of 
population. 

The economically active population 
comprises all persons who during the 
census week, 2—8 October 1960, per
formed any work for pay or profit for 
at least one half of normal working 
hours. Family workers, working to the 
same extent, and persons temporari ly 
absent from work (for not more than 
four months) because of illness, holiday 
or other reasons, are also classified as 
economically active. 

Industry refers to the kind of estab
lishment in which the person was wor
king during the census week (or prior 
to the census week if temporari ly ab
sent). 

The classification by status implies a 
division in employers, own-account 
workers, salaried employees and wage 
earners. 

Occupation refers to the kind of work 
performed by the economically active 
persons irrespective of the status or the 
branch of economic activity in which 
i hey were engaged. 

In previous parts of the census re
port, figures on economically active po
pulation, occupation etc. refer to condi
tions during the census week. Informa
tion on the main occupation or other 
activity dur ing the major part of the 
past twelve months has also been collec
ted in order to investigate differences 
in the size and composition of the eco
nomically active population between a 
shorter period (the census week) and a 
whole year. 

This report presents demographic data 
and data on economic activity, industry 
etc. for the population living on (arm 
real estates. The demarcat ion of this po
pulation has been possible by means of 
information on type of real estate re
quested from all estate owners. 

The source of information on acreage 
has been the National Fa rmers ' Union's 
farm register, based on real estate asses-
sements. By co-ordinating the data ob
tained from the farm register with cen
sus data, statistics on arable acreage and 
forest land, as well as on age and eco
nomic activity, have been compiled for 
farmers and tenants. The report has been 
limited to holdings with more than 2 
hectares of arable acreage or more than 
10 hectares of forest land. 

In this report owners of private cars, 
i. e. persons stated in the census sche
dules owning a registred private car, are 
distributed by sex, age, industry and 
occupation. 

The population and housing censuses 
were carried out in connection with the 
annual population registration, which 
means that the total populat ion figure 
includes solely the population registered 
in Sweden on November 1, 1960. Aliens 
living and registered in Sweden are in
cluded in the population reported. The 
classification by country of birth and 
citizenship is based on information ob
tained from the annual registration. 

A map showing the character of in
dustry for each rura l parish and town 
is enclosed with this publication. Three 
basic categories have been distinguished: 
(1) agricultural parishes, i .e . parishes 
with at least 50 per cent of the economi
cally active day-population engaged in 
agriculture, forestry etc., (2) parishes 
and towns with a considerable part of 
the economically active day-population 
engaged in manufacturing, construction 
etc., (3) parishes and towns with the 
economically active day-population to a 
substantial extent engaged in commerce, 
services etc. Each of the three basic ca
tegories have been further divided into 
three sub-groups. A more detailed ex
planat ion is given on the map , which 
also shows figures on net commuting 
for each commune. 
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Inledning. Föreliggande publikation 
behandlar befolkningens fördelning ef
ter huvudsysselsättning under året; vi
dare redovisas uppgifter om på jord
bruksfastighet bosatt befolkning, bru
kare enligt Riksförbundet Landsbygdens 
Folks (RLF:s) jordbruksregister, biläga
re samt utr ikes födda personer och ut
länningar. 

Demografiska uppgifter från folkräk
ningens första etapp om brukare enligt 
RLF:s jordbruksregister och om utrikes 
födda och ut länningar har tidigare pub
licerats i Statistisk tidskrift 1962, häfte 
6 respektive folkräkningsredogörelsen, 
del IV. Antalet där redovisade personer 
skiljer sig något från de hä r publice
rade. Orsaken till avvikelserna är att 
vissa rättelser skett vid samkörningen 
av mantalslängdernas och folkräknings-
blanket ternas data. 

Huvudsysselsättningen under året jäm
fört med sysselsättningen under folkräk
ningsveckan, på jordbruksfastighet bo
satta personer och bilägare redovisas 
såväl för kommuner som mera detalje
rat för bl. a. län och hela riket. Tabel
lerna över brukare m. fl. enligt RLF:s 
jordbruksregister har naturliga jord
bruksområden respektive hela riket som 
regional enhet. Utrikes födda personer 
och ut länningar redovisas för län, stä
der med minst 50 000 invånare och hela 
riket. 

Med avseende på sysselsättning inde
las befolkningen vid 1960 års folkräk
ning i första hand i två huvudgrupper, 
nämligen förvärvsarbetande befolkning 
och ej förvärvsarbetande befolkning. 
Som förvärvsarbetande räknas perso
ner, som under veckan 2—8 oktober 
1960 utfört inkomstgivande arbete un
der minst halv normal arbetstid. Till 
förvärvsarbetande räknas även personer 
som hade ett förvärvsarbete under folk
räkningsveckan men på grund av till
fälligt avbrott — semester, sjukdom, re
petitionsövning, tillfällig arbetslöshet 
o. d. — icke arbetade under denna vec
ka. Avbrottet har betraktats som tillfäl
ligt, om det varat högst 4 månader . 

Som komplement till uppgifterna om 
förhållandena under folkräkningsveckan 
den 2—8 oktober 1960 har uppgifter in
hämtats och bearbetats även om huvud
sysselsättningen under 12-månadersperio-
den närmast före folkräkningen. 

Näringsgrenstillhörigheten bestäms av 
den huvudsakliga verksamheten vid det 
företag (arbetsställe) där personen utför
de sitt arbete under folkräkningsveckan. 
Samtliga personer vid ett och samma 
arbetsställe hänförs alltså till samma nä
ringsgren oavsett arbetsuppgiften (yr
ket). I stor utsträckning har kodningen 
skett på grundval av i förväg uppgjorda 
register, där uppdelning på arbetsställe 
i regel endast kunnat ske vid förekomst 
av filial, avdelningskontor, dotterbolag 
o. d. samt när arbetsställena varit beläg
na inom olika kommuner. 

Näringsgrensredovisningen vid 1960 
års folkräkning har anpassats efter det 
internationella klassificeringsschemat 
(ISIC) och är därför icke helt jämför
bar med 1950 års siffror utan omräk
ning. Skiljaktigheterna på 1-siffernivån 
(huvudgrupper) har redovisats i en bila
ga till del VI av folkräkningsredogörel
sen. Klassificeringen efter näringsgren 
ha r vid 1960 års folkräkning skett efter 
företagets (arbetsställets) huvudsakliga 
verksamhet. Kombinerade industri- och 
handelsföretag har därigenom i viss ut
sträckning hänförts helt till industrien, 
medan man 1950 i görligaste mån före 
tog en uppdelning på huvudsaklig och 
sidoordnad verksamhet. 

Klassificering efter yrkesställning har 
skett med fördelning på företagare (med 
och utan anställda), t jänstemän och ar
betare, varvid i stort sett samma princi
per följts som vid 1950 års folkräkning. 

Fördelningen efter yrke avser den typ 
av arbete, som de förvärvsarbetande äg
nat sig åt, oberoende av inom vilken nä
ringsgren de arbetat. Det klassificerings-
schema för yrkesfördelningen som an
vänts vid 1960 års folkräkning grundar 
sig på ett inom arbetsmarknadsstyrelsen 
i samarbete med arbetsmarknadsmyn
digheterna i de övriga nordiska länder-
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na utarbetat systemförslag till nordisk 
yrkesklassificering. Detta klassificerings
system ansluter sig nära till en av Inter
nationella arbetsbyrån år 1958 utarbe
tad standard (ISCO). 

Huvudsysselsättning under året. Upp
gifterna om yrke och sysselsättning i 
förut utgivna volymer av folkräknings
redogörelsen avser som nämnts veckan 
2—8 oktober 1960. På folk- och bostads
räkningsblanketten skulle för vuxna per
soner (15 år och äldre) dessutom anges, 
om förhållandena varit desamma under 
större delen av de 12 månaderna när
mast före folkräkningen. I annat fall 
skulle uppgifter om yrke eller syssel
sättning under större delen av året läm
nas. Bearbetningen av dessa uppgifter, 
sammanställda med yrke och sysselsätt
ning under folkräkningsveckan, redovi
sas i tab. 1—9. 

På jordbruksfastighet bosatt befolk
ning. Avgränsningen av de på jordbruks
fastighet bosatta är grundad på uppgift 
om fastighetstyp, som vid folkräkningen 
lämnats av fastighetsägarna. Såsom jord
bruksfastighet skulle räknas varje fastig
het, vilken vid senaste fastighetstaxering 
taxerats som jordbruksfastighet. I tab. 
10—16 meddelas fördelningar efter oli
ka kombinationer av kön, ålder och ci
vilstånd samt sysselsättning, närings
gren och årsyrke. 

Brukare av jordbruksfastighet m. fl. 
Vid de närmast föregående folkräkning
arna införskaffades uppgifter om åker
areal direkt från allmänheten. Är 1960 
har i stället maskinell samköming skett 
med RLF-registret. Detta register som 
upprättats med ledning av fastighets
taxeringslängderna omfattar landets to
tala areal åker, bete och ängsmark samt 
sådan skogsmark som ägs av enskilda, 
lantbruksbolag m. fl., allt under förut
sättning att fastigheterna taxerats som 
jordbruksfastigheter. 

En sammanställning av arealuppgif
terna och folkräkningens uppgifter har 
möjliggjorts genom manuell identifie
ring mot mantalslängden av fastighets-

beteckningar samt namn och adress i 
utdragslistor från RLF-registret. Gemen
samma identifieringsdata har därvid över
förts till utdragslistorna, varefter en ma
skinell samköming har kunnat utföras. 
Identifieringen av brukarna i folkräk
ningsmaterialet har utförts av de lokala 
granskningsorgan som upprättades i kom
munerna för 1960 års folk- och bostads
räkningar. Till följd härav har bearbet
ningen måst begränsas till brukare 
mantalsskrivna i den kommun, där jord
bruksfastigheten är belägen. Från be
arbetningen har uteslutits de fall, där 
brukaren ej kunnat identifieras i man
talslängden eller utgjorts av juridisk 
person. Av oskifta dödsbon har dock 
medtagits sådana, där en bestämd per
son handhaft den egentliga skötseln av 
brukningsenheten och kunnat betraktas 
som brukare. 

Redovisningen har begränsats till bruk-
ningsenheter med mer än 2 hektar åker 
eller mer än 10 hektar skog. Vidare har 
av praktiska skäl jordbruk i Stockholms 
stad utelämnats. Taxeringsenheten har 
utgjort den primära enheten. Taxerings
enheter i sambruk har sammanförts till 
en brukningsenhet. Någon inskränkning 
med avseende på om åkerarealen varit 
brukad eller ej har icke skett. 

Tab. 17—21 redovisar brukare och 
medlemmar av hushåll, där någon bru
kare finnes. Tabellerna innehåller för
delning efter förvärvsverksamhet dels 
under veckan 2—8 oktober 1960, dels 
under de 12 månaderna närmast före 
folkräkningsveckan samt efter ålder och 
brukningsenhetens åker- och skogsareal. 

Personbilsinnehav. Vid folkräkningen 
inhämtades uppgifter om vilka personer 
som den 2 oktober 1960 hade personbil 
registrerad i sitt namn. Uppgifterna om
fattar även huvudsakligen i förvärvs
verksamhet använda personbilar med 
undantag för firmaregistrerade bilar och 
bilar i yrkesmässig trafik. Likaså ingår 
tillfälligt avregistrerade bilar. 

Tab. 22—26 lämnar fördelning efter 
kön, ålder, näringsgren och yrke för bil
ägarna. Uppgifter om privata hushåll 
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med bil har redovisats i delarna VII och 
IX av folkräkningsredogörelsen. 

Utrikes födda personer och utlän
ningar. Folkräkningen omfattar den be
folkning som mantalsskrivits i Sverige 
den 1 november 1960. Mantalsskrivning
en sker helt oberoende av vederbörande 
persons medborgarskap, varav följer att 
i den redovisade folkmängden ingår ut
länningar, som är bosatta och mantals
skrivna i Sverige. Däremot ingår icke 
utlänningar, som. tillfälligt vistas här i 
landet utan att bli mantalsskrivna, så
som tillfälliga arbetstagare, turister m. fl. 
Ej heller ingår svenska medborgare, som 
på grund av varaktig bosättning utom
lands icke är mantalsskrivna i Sverige. 

Klassificeringen efter födelseland och 
medborgarskap bygger på uppgifter i 
mantalslängderna. I princip upptages 
dock endast medborgarskap i nu själv
ständiga stater. Anmärkas bör, att de 
omfattande politisk-geografiska föränd
ringarna under senare tid icke i folk
bokföringen kunnat iakttagas i full ut
sträckning. 

I tab. 27—30 redovisas förvärvsarbe
tande utrikes födda personer efter kön, 
ålder, näringsgren, yrkesställning, yrke 
och födelseland. Tab. 31—33 innehåller 
uppgifter om utländska medborgare och 
statslösa efter kön, ålder, näringsgren, 
yrkesställning och medborgarskap. De
mografiska uppgifter om utrikes födda 
personer och utlänningar har publice
rats i del IV av folkräkningsredogörel
sen. 

Näringskaraktärs- och pendlingskarta. 
På grundval av materialet från folkräk
ningens andra etapp har vid folkräk
ningen i samråd med geografisk exper
tis utarbetats en karta, som bifogas den
na publikation. Kartan visar med olik
färgade ytor landsförsamlingarnas och 
städernas näringskaraktär i enlighet 
med dagbefolkningens näringsgrensför
delning. 

Den grundläggande indelningen efter 

näringskaraktär är en klassificering av 
landsförsamlingarna och städerna med 
hänsyn till jordbruksbefolkningens re
lativa andel. Landsförsamlingar (kyrko
bokföringsdistrikt) med minst 50 °/o av 
den förvärvsarbetande dagbefolkningen 
sysselsatt inom jordbruk, skogsbruk och 
fiske har efter brukningsenheternas me-
dianvärde för åkerarealen delats i tre 
typgrupper, jordbruksförsamlingar, små 
bruksförsamlingar och skogsförsamling 
ar m. fl. I den sistnämnda gruppen in
går bl. a. församlingar med övervägan
de dvärgbruk (mindre än 5 hektar åkeri 
ävensom vissa församlingar, där fisket 
intar en framträdande plats. Bland öv
riga landsförsamlingar och städer, be
träffande vilka karakteriseringen avser 
städerna i deras helhet, har med ut
gångspunkt från den förvärvsarbetande 
dagbefolkningens fördelning efter nä
ringsgren två huvudgrupper utskilts, 
nämligen församlingar av industrika
raktär och församlingar av serviceka
raktär. Den förra huvudgruppen upptar 
tre typgrupper — industriförsamlingar, 
industribetonade stadsnäringsförsamling
ar och industribetonade blandförsam-
lingar — och den senare likaledes tre 
typgrupper — serviceförsamlingar, ser-
vicebetonade stadsnäringsförsamlingar 
och servicebetonade biandförsamlingar. 

Kartan lämnar vidare uppgifter om 
nettoinpendling respektive nettoutpend-
ling per kommun i absoluta tal avrun
dade till jämna tiotal. Inpendlingsupp-
gifterna har tryckts i röd färg med plus
tecken och utpendlingsuppgifterna i blå 
färg med minustecken. 

Tätorternas geografiska utbredning och 
gränserna för län, kommun, församling 
och kyrkobokföringsdistrikt har inlagts 
med grå färg. Kommunnamn har utsatts 
på kartan; däremot har det ej varit möj
ligt att bereda utrymme för namn på 
församlingar och tätorter. 

Kartan har även framställts i en sär
skild upplaga, som upptar tryck endast 
på papperets ena sida. 
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Tab. 1. Förvärvsarbetande befolkning under året 2 okt. 1959—1 okt. 1960 jämfört med veckan 2—8 
okt. 1960 i kommuner 

Economically active population during the year Oct. 2, 1959—Oct. 1, 1960 compared with the week 
Oct. 2—8, 1960, in communes 

De skilda kolumnernas omfattning framgår av de under tabellens huvud redovisade kodsiffrorna, vilka hänför 
sig till det som bilaga 2 intagna yrkesschemat. 
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TAB. 1 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE B E F O L K N I N G UNDER ÅRET JÄMFÖRT MED VECKAN I KOMMUNER 
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Tab. 2. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (2-siffernivå) under året 2 okt. 1959—1 okt. 1960 

och efter kön, länsvis 
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Economically active population by occupation during the year Oct. 2. 1959—Oct. 1, 1960 and by sex, by 

county 
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TAB. 2 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER YRKE (2-SIFFERNIVÅ) UNDER ÅRET OCH EFTER KÖN, LÄNSVIS 
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Tab. 3. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (1-siffernivå) dels under veckan 2—8 okt. 1960, dels 

under året 2 okt. 1959—1 okt. 1960 och efter kön, länsvis 

Economically active population by occupation partly during the week Oct. 2—8, 1960 and partly 

during the year Oct. 2, 1959—Oct. 1, 1960 and by sex, by county 

Uppgifter för Stockholms stad. se tab. 4. — Kodbeteckningarna för yrke i förspalten har följande innebörd: 

0 = Tekniskt o. naturvetenskapligt arbete m. ni. 
1 = Administrativt arbete 
2 = kameralt oeh kontorstekniskt arltete 
."Ï = Kommersiellt arltete 
t = Lantbruks-, -kogs- oeh fiskeriarbete 
.> = Gruv- oeh stenbrvtningsarbetr 

6 = Transport- oeh kommunikationsarbete 
7—8 = Tillverkningsarbete 
90—94 = Servieearbete 
98 = Militärt arbete 
99 = Personer med ej identifierbara vrken 
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TAB. 3 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER YRKE (1-SIFFERNIVÅ) DELS UNDER VECKAN, DELS UNDER ÅRET OCH EFTER KÖN, 
LÄNSVIS 
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TAB. 3 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER YRKE (1-SIFFERNIVÅ) DELS UNDER VECKAN, DELS UNDER ÅRET OCH EFTER KÖN, 

LÄNSVIS 
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TAB. 3 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER YRKE (1-SIFFERNIVÅ) DELS UNDER VECKAN, DELS UNDER ÅRET OCH EFTER KÖN, 

LÄNSVIS 
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Tab. 4. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (1-siffernivå) dels under veckan 2—8 okt. 1960, dels 
under året 2 okt. 1959—1 okt. 1960 och efter kön i städer med minst 50000 invånare 

Economically active population by occupation partly during the week Oct. 2—8, 1960 and partly 
during the year Oct. 2, 1959—Oct. 1, 1960 and by sex, in towns with at least 50 000 inhabitants 

Kodbeteckningarna för yrke i förspalten har följande innebörd: 

0 = Tekniskt o. naturvetenskapligt arbete m. m. 
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 
90—94 = Servicearbete 
98 = Militärt arbete 
99 = Personer med ej identifierbara yrken 
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TAB. 4 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER YRKE (1-SIFFERNIVÅ) DELS UNDER VECKAN, DELS UNDER ÅRET OCH EFTER KÖN I 

STÄDER MED MINST 50 000 INVÅNARE 
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TAB. 4 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER YRKE (1-SIFFERNIVÅ) DELS UNDER VECKAN, DELS UNDER ÅRET OCH EFTER KÖN I 

STÄDER MED MINST 50 000 INVÅNARE 
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Tab. 5. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (2-siffernivå) samt ej förvärvsarbetande 

befolkning dels under veckan 2—8 okt. 1960, dels under året 2 okt. 1959—1 okt. 

1960 i hela riket 

Av yrken på 2-siffernivå har en del grupper av mindre storleksordning utelämnats 
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Economically active population by occupation and economically inactive population partly 

during the week Oct. 2—8, 1960, partly during the year Oct. 2, 1959—Oct. 1, 1960, 

in the whole country 
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TAB. 5 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER YRKE (2-SIFFERNIVÅ) SAMT EJ FÖRVÄRVSARBETANDE 
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BEFOLKNING DELS UNDER VECKAN, DELS UNDER ÅRET I HELA RIKET 
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TAB. 5 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER YRKE (2-SIFFERNIVÅ) SAMT EJ FÖRVÄRVSARBETANDE 
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BEFOLKNING DELS UNDER VECKAN, DELS UNDER ÅRET I HELA RIKET 
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Tab. 6. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (2-siffernivå) under året 2 okt. 1959—1 okt. 1960 

samt efter kön och ålder i hela riket 
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Economically active population by occupation during the year Oct. 2, 1959—Oct. 1, 1960 and by sex 

and age, in the whole country 
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Tab . 7. Personer med annat yrke eller annan sysselsättning under året 2 okt. 1959—I okt. 1960 än 
under veckan 2—8 okt. 1960 efter kön och ålder i hela riket, glesbebyggelse och tätbe-

byggelse 

Persons with different occupation or activity during the year Oct. 2, 1959—Oct. 1, 1960 than 

during the week Oct. 2—8, 1960 by sex and age, in the whole country, sparsely and densely 

populated areas 
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Tab. 8. Personer med annat yrke under året 2 okt. 1959—1 okt. 1960 än under veckan 2—8 okt. 1960 
efter näringsgren (begränsad 2-siffernivå) samt efter kön och ålder i hela riket 

Persons with different occupation during the year Oct. 2, 1959—Oct. 1, 1960 than during the 

week Oct. 2—8, 1960 by industry and by sex and age, in the whole country 



Tab. 9. Personer med annat yrke eller annan sysselsättning under året 2 okt. 1959—1 okt. 1960 än under veckan 2—8 okt. 1960 efter yrke 
(begränsad 2-siffernivå) eller sysselsättning samt efter kön och ålder i hela riket 

Persons with different occupation or activity during the year Oct. 2, 1959—Oct. 1, 1960 than during the week Oct. 2—8, 1960 by occupation 

or activity and by sex and age, in the whole country 38 
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Tab. 10. På jordbruksfastighet bosatt förvärvsarbetande och i jordbruk, skogsbruk m. m. sysselsatt 

befolkning samt ej förvärvsarbetande befolkning i kommuner år 1960 

Economically active population by industry and economically inactive population, living on 

farm real estates, in communes 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 
I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 
I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 

I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 
I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 

I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 
I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 
I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 

I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 
I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 
I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 

I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 
I KOMMUNER 



52 
TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 

I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 
I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 

I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 
I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 

I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 

I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 
I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 
I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 
I KOMMUNER 
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TAB. 10 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING 
I KOMMUNER 
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Tab. 11. På jordbruksfastighet bosatt förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (begränsad 

2-siffernivå) och kön samt ej förvärvsarbetande befolkning efter kön, länsvis, år 1960 

De skilda kolumnernas omfattning framgår av de under tabellens huvud redovisade kodsiffrorna, 
vilka hänför sig till det som bilaga I intagna näringsgrensschemat. 
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Economically active population by industry and sex and economically inactive population by sex, 

living on farm real estates, by county 
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Tab. 12. På jordbruksfastighet bosatt förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (begränsad 2-siffer-

nivå) samt ej förvärvsarbetande befolkning i naturliga jordbruksområden år 1960 

De skilda kolumnernas omfattning framgår av de under tabellens huvud redovisade kodsiffrorna, vilka hänför sig 
till det som bilaga 1 intagna näringsgrensschemat. 

Jordbruksområdenas omfattning framgår av folkräkningsredogörelsen, del IV, bilaga 2. 
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Economically active population by industry and economically inactive population,living on farm real 

estates, in natural farming areas 
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TAB. 12 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN (BEGRÄNSAD 2-SIFFERNIVÅ) 
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SAMT EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING I NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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Tab. 13. På jordbruksfastighet bosatt förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (begränsad 2-siffer-

nivå) samt ej förvärvsarbetande befolkning i arbetsmarknadsstyrelsens A-regioner år 1960 

De skilda kolumnernas omfattning framgår av de under tabellens huvud redovisade kodsiffrorna, vilka hänför sig 
till det som bilaga 1 intagna näringsgrensschemat. 

A-regionernas omfattning framgår av folkräkningsredogörelsen, del IV, bilaga 3. 
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Economically active population by industry and economically inactive population, living on farm real 

estates, in A-regions 
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TAB. 13 (forts.). PÅ JORDBRUKSFASTIGHET BOSATT FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN (BEGRÄNSAD 2-SIFFER-
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NIVÅ) SAMT EJ FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING I ARBETSMARKNADSSTYRELSENS A-REGIONER 



Tab. 14. På jordbruksfastighet bosatt befolkning efter sysselsättning, kön, ålder och civilstånd i hela riket år 1960 

Population, living on farm real estates, by type of activity, sex, age and marital status, in the whole country 72 
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Tab. 15. På jordbruksfastighet bosatt förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (begränsad 

2-siffernivå), kön och ålder i hela riket år 1960 

Economically active population, living on farm real estates, by industry, sex and age, in 

the whole country 
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Tab. 16. På jordbruksfastighet bosatt förvärvsarbetande befolkning efter yrke (begränsad 

2-siffernivå) under året 2 okt. 1959—1 okt. 1960 samt efter kön och civilstånd i 

hela riket 

Economically active population, living on farm real estates, by occupation during the 

year Oct. 2, 1959—Oct. 1, 1960 and by sex and marital status, in the whole country 
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Tab. 17. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande brukare enligt RLF:s jordbruksregister efter 

åkerareal och ålder i naturliga jordbruksområden år 1960 

Economically active and economically inactive farmers according to the National Farmers' 

Union's farm register, by arable acreage and age, in natural farming areas 

Tabellen omfattar brukningsenhetrr enligt RLF-registret med mera än 2 ha åker eller 10 ha skog. förutsatt att 

brukaren är fysisk person oeh mantalsskriven i den kommun där brukningsenheten är belägen. 
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TAB. 17 (forts.). BRUKARE ENLIGT RLF:S JORDBRUKSREGISTER EFTER ÅKERAREAL OCH ÅLDER I NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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TAB. 17 (forts.). BRUKARE ENLIGT RLF:S JORDBRUKSREGISTER EFTER ÅKERAREAL OCH ÅLDER I NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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TAB. 17 (forts.). BRUKARE ENLIGT RLF:S JORDBRUKSREGISTER EFTER ÅKERAREAL OCH ÅLDER I NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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TAB. 17 (forts.). BRUKARE ENLIGT RLF:S JORDBRUKSREGISTER EFTER ÅKERAREAL OCH ÅLDER I NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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TAB. 17 (forts.). BRUKARE ENLIGT RLF:S JORDBRUKSREGISTER EFTER ÅKERAREAL OCH ÅLDER I NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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TAB. 17 (forts.). BRUKARE ENLIGT RLF:S JORDBRUKSREGISTER EFTER ÅKERAREAL OCH ÅLDER I NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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TAB. 17 (forts.). BRUKARE ENLIGT RLF:S JORDBRUKSREGISTER EFTER ÅKERAREAL OCH ÅLDER I NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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Tab. 18. Hushållsmedlemmar till brukare enligt RLF:s jordbruksregister efter näringsgren (1-siffer-

nivå) samt efter åkerareal och kön i naturliga jordbruksområden år 1960 

Members of households of farmers according to the National Farmers' Union's farm register, 

by industry, arable acreage and sex, in natural farming areas 

Tabellen omfattar samtliga hushåHsmedlemmar (exkl. brukare) i hushåll, där brukare eniigt RLF-regi-tret finnes. 
Se vidare anm. till tab. 17. 
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TAB. 18 (forts.). HUSHÅLLSMEDLEMMAR TILL BRUKARE ENLIGT RLF:S JORDBRUKSREGISTER EFTER NÄRINGSGREN (1-SIFFERNIVÅ) 

SAMT EFTER ÅKERAREAL OCH KÖN I NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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TAB. 18 (forts.). HUSHÅLLSMEDLEMMAR TILL BRUKARE ENLIGT RLF:S JORDBRUKSREGISTER EFTER NÄRINGSGREN (1-SIFFERNIVÅ) 

SAMT EFTER ÅKERAREAL OCH KÖN I NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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TAB. 18 (forts.). HUSHÅLLSMEDLEMMAR TILL BRUKARE ENLIGT RLF:S JORDBRUKSREGISTER EFTER NÄRINGSGREN (1-SIFFERNIVÅ) 

SAMT EFTER ÅKERAREAL OCH KÖN I NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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TAB. 18 (forts.). HUSHÅLLSMEDLEMMAR TILL BRUKARE ENLIGT RLF:S JORDBRUKSREGISTER EFTER NÄRINGSGREN (1-SIFFERNIVÅ) 

SAMT EFTER ÅKERAREAL OCH KÖN I NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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TAB. 18 (forts.). HUSHÅLLSMEDLEMMAR TILL BRUKARE ENLIGT RLF:S JORDBRUKSREGISTER EFTER NÄRINGSGREN (1-SIFFERNIVÅ) 

SAMT EFTER ÅKERAREAL OCH KÖN I NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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TAB. 18 (forts.). HUSHÅLLSMEDLEMMAR TILL BRUKARE ENLIGT RLF:S JORDBRUKSREGISTER EFTER NÄRINGSGREN (1-SIFFERNIVÅ) 

SAMT EFTER ÅKERAREAL OCH KÖN I NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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TAB. 18 (forts.). HUSHÅLLSMEDLEMMAR TILL BRUKARE ENLIGT RLF:S JORDBRUKSREGISTER EFTER NÄRINGSGREN (1-SIFFERNIVÅ) 

SAMT EFTER ÅKERAREAL OCH KÖN I NATURLIGA JORDBRUKSOMRÅDEN 
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Tab. 19. Förvärvsarbetande brukare enligt RLF:s jordbruksregister efter näringsgren (1-siffernivå). 

åker- och skogsareal samt ålder i hela riket år 1960 

Economically active farmers according to the National Farmers' Union's farm register, by 

industry, arable and forest acreage and age, in the whole country 

I gruvdrift. till\rrkmn^m<hMri nt. m. inj:ar el-. gas- och vattenverk. i tj;in-tcr m. tn, ingår ej spet'ifitvrbar 

verksamhet. — Se vidar anm. till lab. 1 7. 
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TAB. 19 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BRUKARE ENLIGT RLF:S JORDBRUKSREGISTER EFTER NÄRINGSGREN (1-SIFFERNIVÅ), ÅKER- OCH 

SKOGSAREAL SAMT ÅLDER I HELA RIKET 
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Tab. 20. Brukare enligt RLF:s jordbruksregister efter yrke (1-siffernivå) under året 2 okt. 1959— 

1 okt. 1960, efter åker- och skogsareal samt ålder i hela riket 

Farmers according to the National Farmers' Union's farm register, by occupation during 

the year Oct. 2, 1959—Oct. 1, 1960 and by arable and forest acreage and age, in the 

whole country 

De skilda kolumnernas omfattning framgår av de under tabellens huvud redovisade kodsiffrorna, vilka 
hänför sig till det som bilaga 2 intagna yrkesshemat. — Se vidare anm. till tab. 17. 
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TAB. 20 (forts.). BRUKARE ENLIGT RLF:S JORDBRUKSREGISTER EFTER YRKE (1-SIFFERNIVÅ) UNDER ÅRET, EFTER ÅKER- OCH SKOGSAREAL 

SAMT ÅLDER I HELA RIKET 
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Tab. 21. Hushållsmedlemmar till brukare enligt RLF:s jordbruksregister efter yrke (1-siffernivå) under 

året 2 okt. 1959—1 okt. 1960 samt efter åker- och skogsareal, kön och ålder i hela riket 

Members of households of farmers according to the National Farmers' Union's farm register, by 

occupation during the year Oct. 2, 1959—Oct. 1, 1960 and by arable and forest acreage, sex and 

age, in the whole country 

De skilda kolumnernas omfattning framgår av de under tabellen- huvud redovisade kodsiffrorna, vilka hänför sig till 

det som bilaga 2 intagna yrkesschemat. — Se vidare anm. till tab. 17 och 18. 
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TAB. 21 (forts.). HUSHÅLLSMEDLEMMAR TILL BRUKARE ENLIGT RLF:S JORDBRUKSREGISTER EFTER YRKE (1-SIFFERNIVÅ) UNDER ÅRET SAMT EFTER 
ÅKER- OCH SKOGSAREAL, KÖN OCH ÅLDER I HELA RIKET 
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Tab. 22. Bilägare efter kön samt i relation till folkmängden i åldern 18 år och däröver i kom-

muner år 1960 

Private car owners by sex and in relation to the population of 18 years of age and over, 

in communes 
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TAB. 22 (forts.). ANTAL BILÄGARE I KOMMUNER 
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TAB. 22 (forts.). ANTAL BILÄGARE I KOMMUNER 
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TAB. 22 (forts.). ANTAL BILÄGARE I KOMMUNER 
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TAB. 22 (forts.). ANTAL BILÄGARE I KOMMUNER 
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TAB. 22 (forts.). ANTAL BILÄGARE I KOMMUNER 



103 

TAB. 22 (forts.). ANTAL BILÄGARE I KOMMUNER 
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TAB. 22 (forts.). ANTAL BILÄGARE I KOMMUNER 
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TAB. 22 (forts.). ANTAL BILÄGARE I KOMMUNER 
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TAB. 22 (forts.). ANTAL BILÄGARE I KOMMUNER 
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TAB. 22 (forts.). ANTAL BILÄGARE I KOMMUNER 
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TAB. 22 (forts.). ANTAL BILÄGARE I KOMMUNER 
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Tab. 23. Förvärvsarbetande bilägare efter näringsgren (1-siffernivå) samt ej förvärvs-

arbetande bilägare, länsvis och i städer med minst 50000 invånare, år 1960 

Economically active private car owners by industry and economically inactive 

private car owners, by county and in towns with at least 50 000 inhabitants 

I gruvdrift, tillverkningsindustri m. m. ingår el-, gas- och vattenverk, i tjänster m. m. ingår 
ej specificerbar verksamhet. 
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Tab. 24. Bilägare efter kön, ålder och civilstånd samt i relation till folkmängden i åldern 

18 å r och däröver i hela riket, glesbebyggelse och tätbebyggelse år 1960 

Private car owners by sex and marital status and in relation to the population 

of 18 years of age and over, in the whole country; sparsely and densely popu

lated areas 



Tab. 25. Förvärvsarbetande bilägare efter näringsgren (begränsad 2-siffernivå), yrkesställning, kön och ålder samt ej förvärvsarbetande 

bilägare efter kön och ålder i hela riket år 1960 

Economically active private car owners by industry, status, sex and age and economically inactive private car owners by sex and age, 

in the whole country 

111 
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Tab. 26. Förvärvsarbetande bilägare efter yrke (3-siffernivå) och kön i hela riket och i tätbe-

byggelse år 1960 

Economically active private car owners by occupation and sex, in the whole country and 

in densely populated areas 
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TAB. 26 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BILÄGARE EFTER YRKE (3-SIFFERNIVÅ) OCH KÖN I HELA RIKET OCH I TÄTBEBYGGELSE 
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TAB. 26 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BILÄGARE EFTER YRKE (3-SIFFERNIVÅ) OCH KÖN I HELA RIKET OCH I TÄTBEBYGGELSE 
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TAB. 26 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BILÄGARE EFTER YRKE (3-SIFFERNIVÅ) OCH KÖN I HELA RIKET OCH I TÄTBEBYGGELSE 
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TAB. 26 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BILÄGARE EFTER YRKE (3-SIFFERNIVÅ) OCH KÖN I HELA RIKET OCH I TÄTBEBYGGELSE 
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TAB. 26 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BILÄGARE EFTER YRKE (3-SIFFERNIVÅ) OCH KÖN I HELA RIKET OCH I TÄTBEBYGGELSE 
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Tab. 27. Förvärvsarbetande utrikes födda personer efter näringsgren (1-siffernivå), 

yrkesställning och kön samt ej förvärvsarbetande utrikes födda personer 

efter kön, länsvis och i städer med minst 50000 invånare 

I gruvdrift, tillverkningsindustri m. m. ingår el-, gas- och vattenverk, i tjänster m. m. ingår ej 
specifreerbar verksamhet. 
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Economically active persons born abroad by industry, status and sex and economically inactive 

persons born abroad by sex, by county and in towns with at least 50000 inhabitants 
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Tab. 28. Förvärvsarbetande utrikes födda personer efter näringsgren (begränsad 

2-siffernivå), kön och ålder i hela riket år 1960 



121 

Economically active persons born abroad by industry, sex and age, 

in the whole country 



Tab. 29. Förvärvsarbetande utrikes födda personer efter födelseland, näringsgren (1-siffernivå) och kön i hela riket år 1960 

Economically active persons born abroad by country of birth, industry and sex, in the whole country 

I gruvdrift, tillverkningsindustri m. m. ingår el-, gas- och vattenverk, i tjänster m. m. ingår ej specificerbar verksamhet. 

122 



123 

^Inklusiv» förutvarande E»tland, Lettland och Litauen 
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Tab. 30. Förvärvsarbetande utrikes födda personer efter yrke (3-siffernivå), kön och ålder 

i hela riket år 1960 

Economically active persons born abroad by occupation, sex and age, in the whole 

country 
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TAB. 30 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE UTRIKES FÖDDA PERSONER EFTER YRKE (3-SIFFERNIVÅ), KÖN OCH ÅLDER I HELA RIKET 
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TAB. 30 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE UTRIKES FÖDDA PERSONER EFTER YRKE (3-SIFFERNIVÅ), KÖN OCH ÅLDER I HELA RIKET 
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TAB. 30 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE UTRIKES FÖDDA PERSONER EFTER YRKE (3-SIFFERNIVÅ), KÖN OCH ÅLDER I HELA RIKET 
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TAB. 30 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE UTRIKES FÖDDA PERSONER EFTER YRKE (3-SIFFERNIVÅ), KÖN OCH ÅLDER I HELA RIKET 



129 

TAB. 30 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE UTRIKES FÖDDA PERSONER EFTER YRKE (3-SIFFERNIVÅ), KÖN OCH ÅLDER I HELA RIKET 
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Tab. 31. Förvärvsarbetande utlänningar efter näringsgren (1-siffernivå), yrkesställning 

och kön samt ej förvärvsarbetande utlänningar efter kön, länsvis och i städer 

med minst 50000 invånare 

I gruvdrift, tillverkningsindustri m. m. ingår el-, gas- och vattenverk, i tjänster m. m. ingår ej 
specificerbar verksamhet. 
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Economically active aliens by industry, status and sex and economically inactive aliens by sex, 

by county and in towns with at least 50 000 inhabitants 
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Tab. 32. Förvärvsarbetande utlänningar efter näringsgren (begränsad 2-siffernivå), 

kön och ålder i hela riket år 1960 
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Economically active aliens by industry, sex and age, in the whole country 



Tab. 33. Förvärvsarbetande utlänningar efter medborgarskap, näringsgren (1-siffernivå) och kön i hela riket år 1960 

Economically active aliens by citizenship, industry and sex, in the whole country 

I gruvdrift, tillverkningsindustri m. m. ingår el-, gas- och vattenverk, i tjänster m. m. ingår ej specificerbar verksamhet. 134 
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Bilaga 1 Näringsgrenskod 1960 

Schedule of industry 

0 . . jordbruk, skogsbruk, jakt 
och fiske 

0 1 . Jordbruk 

010 Egentligt jordbruk och boskapsskötsel 
011 Trädgårdsskötsel 
012 Renskötsel 
013 Pätsdjursskotsel 
014 Annan djurskötsel 
015 Veterinärverksamhet 
016 Annan hithörande verksamhet 
019 Ej specificerbart jordbruk 

02. Skogsbruk 

020 Skogsvård 
021 Skogsavverkning 
022 Flottning och virkesmätning 
023 Jakt och jaktvård 
029 Ej specificerbart skogsbruk 

03. Fiske 

030 Saltsjöftske 
031 Insjöfiske 
039 Ej specificerbart fiske 

1 . . Gruvdrift och mineralbrytning 
10. Gruvdr i f t och mineralbrytning 

100 Kolgruvor 
101 Järnmalmsgruvor 
102 Andra malmgruvor 
103 Råpetroleumverk 
104 Stenbrott 
105 Sand- och lertag 
106 Torvbrytning 
107 Annan brytning 
109 Ej specificerbar brytning 

2 . . — 3 . . Tillverkningsindustri 
20. Livsmedelsindustri 

200 Slakterier, charkuterier och kö t tkon-
servfabrtker 

201 Mejerier, mjölkkondenseringsfabriker 
och glasstillverkning 

202 Frukt- och grönsakskonservindustri 
203 Fiskberedningsanstalter och fiskkon

servfabriker 
204 Kvarnindustri 
205 Bagerier och konditor ivarut i l lverkning 
206 Sockerindustri 
207 Choklad- och konfektindustri 
208 Annan livsmedelsindustri 
209 Ej specificerbar livsmedelsindustri 

21. Dryckesvaru- och tobaksindustri 

210 Vin- och spri t industr i 
211 Bryggerier och maltt i l lverkning 
212 Läskedrycks- och mineralvattenfabr. 
213 Tobaksindustri 
219 Ej specificerbar dryckesvaru- och 

tobaksindustri 

22. Text i l industr i 

220 Ylleindustri 
221 Bomullsindustri 
222 Sidenvaverier 
223 Annan texti lvaruberedning 
224 Trikafabnker 
225 Repslagerier och bindgarnsfabriker 
226 Hemslöjd 
227 Annan text i l industr i 
229 Ej specificerbar text i l industr i 

23. Beklädnadsindustri 

230 Skoti l lverkning av läder och skinn 
231 Läst- och träskotit lverkning 
232 Skoreparation 
233 Konfektionsindustri 
234 Annan klädsömnad 
235 Päls-, skinnkläd- och handsktil lverkn. 
236 Hatt- och mösstillverkning 
237 Annan hithörande industri 
239 Ej specificerbar beklädnadsindustri 

24. Träindustr i 

240 Sågverk och hyvlerier 
241 Ti l lverkning av byggnadssnickerier 
242 Fanér- och plywoodfabriker 
243 Trähusfabriker 
244 Lådfabriker 
245 Tunnbinderier 
246 Korgindustri 
247 Annan träindustri 
248 Korkindustr i 
249 Ej specificerbar träindustri 

25. Möbel- och inredningsindustri 

250 Möbelt i l lverkning 
251 Möbelktädsel och tapetserarrörelse 
252 Annan hithörande industri 
259 Ej specificerbar möbel- och inrednings

industri 

26. Pappersindustri 

260 Träsliperier 
261 Cellutosafabriker 
262 Pappersbruk.och pappfabriker 
263 Träfiberplattefabriker 
264 Pappersemballageindustri 
265 Annan hithörande industri 
269 Ej specificerbar pappersindustri 

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

28. Läderindustri 

280 Garverier och annan täderberedning 
281 Skinnberedning samt pals- och skinn

varuti l lverkning 
282 Väsk- och reseffektfabriker 
283 Annan làdervarutrllverkning 
289 Ej specificerbar läderindustri 

30. Gummiindustr i 

300 Gummivarut i l lverkning 
301 Vulkaniseringsverkståder 
309 Ej specificerbar gummiindustri 

31. Kemisk industri 

310 Sprängämnesfabriker 
311 Plastfabriker 
312 Annan t i l lverkning av industriella grund-

kemikalier 
313 Ti l lverkning av vegetabiliska och ani-

maliska oJjor 

314 Färg- och fernissfabriker 
315 Läkemedelsfabriker 
316 Tvättmedels- och parfymfabriker 
317 Tändsticksfabriker 
318 Annan hithörande industri 
319 Ej specificerbar kemisk industri 

32. Kol - och mineraloljeindustri 

320 Petroleumraffinaderier och skifferolje-
verk 

321 Annan hithörande industri 
329 Ej specificerbar koi- och mineraloije-

industri 

33. Jord- och stenindustri 

330 Tegelbruk, kakei- och annan byggnads-
lerindustri 

331 Glasbruk 
332 Porslins- och iergodsfabriker 
333 Cementfabriker 
334 Cement- och lattbetongvarufabriker 
335 Gatstenshuggerier och stenforädting 
336 Kalk- och kr i tbruk 
337 Bränntorv- och torvströt i l lverkning 
338 Annan hithörande industri 
339 Ej specificerbar jord- och stenindustri 

34. Metal l industr i 

340 järn- och stålverk 
341 Tackjärns- och stalgjutener 
342 Andra metallverk 
343 Andra metallgjuterier 
344 Bleck- och piatvaruti l lverkning samt 

kopparslagerier 
345 järn- och stålmanufaktur 
346 Annan metallmanufaktur 
347 Galvanisering, förmckting, förtenning 

o. d. 
349 Ej specificerbar metallindustri 

35. Maskin- och e lektroindustr i 

350 Maskinindustri 
351 Radio- och TV-industri 
352 Annan elektroindustr i 
359 Ej specificerbar maskin- och elektromd. 

36. Transportmedelsindustri 

360 Skeppsvarv 
361 Båtbyggerier 
362 järnvägs- och sparvagsverkstader 
363 Bilfabriker 
364 Bilreparation 
365 Cykel- och motorcykelfabriker 
366 Cykel- och motorcykelreparation 
367 Flygplansfabriker 
368 Annan hithörande industri 
369 Ej specificerbar transportmedelsind. 

37. Diverse til lverkningsindustri 

370 Vetenskaplig och kirurgisk instrument-
t i l lverkning 

371 Optisk instrument- samt fotoartikels-
t i l lverkning 

372 Urt i l lverkning 
373 Guld-, silver» och nysilverindustri 
374 Musikinstrumentti l lverkning 
375 Sportart ikelt i l lverkning 
376 Leksakstill verkning 
377 Borstbinderier samt annan hår- och 

tagelindustri 
i- 378 Annan specificerad industri 

379 Ej specificerbar hithörande industri 

27. Grafisk industri, förlagsverksamhet 
m. m. 
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39. Ej spec i f i cerbar t i f t v e r k n i n g s i n d . 

399 Ej specificerbar t i l lverkningsindustr i 

4 . . Byggnads-och anläggnings
verksamhet 

40. Husbyggnadsve rksamhe t 

400 Husbyggnadsverksamhet 

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

410 Måleri 
411 Glasmästeri 
412 Byggnadsplàtslagert 
413 Rorlednmgsinsrallation 
414 Elektrisk installation 
415 Vag- och vattenbyggnad 
416 Annan hithörande verksamhet 
419 E| specificerbar hithörande verksamhet 

5. . El-, gas- och vattenverk m. m. 
50. El- , gas- och v a t t e n v e r k m . m . 

500 Elektriska kraftverk och elverk 
501 Gasverk 
502 Varmeverk 
503 Vattenverk 
504 Renhållningsverk 
509 E| specificerbar hithörande verksamhet 

6 Handel 
60. Pa r t i hande l m e d l i vsmede l o. d . 

600 Partihandel med färskvaror 
601 » >•> andra livsmedel 
602 Partihandel med vin, sprit, o ' , läske

drycker och tobaksvaror 
609 E] specificerbar partihandel med livsm. 

61 Pa r t i hande l u t o m m e d l i v smede l 
o. d . 

610 Partihandel med tex t i l -och beklädnads
varor 

611 Partihandel med bosattningsvaror m.m. 
612 ;> » byggnadsmaterial 
6! 3 » » bränsle och drivmedel 
614 » » maskiner, verktyg och 

instrument 
61 J Partihandel med transportmedel 
616 » >•> papper o. d. 
617 y. » kemisk-tekniska art. 
613 >; » andra varor och blan

dat sort iment 
619 Ei specificerbar partihandel 

62. De ta l j hande l m e d huvudsak l igen 
l i v smede l o. d . 

620 Livsmedelsaffärer 
621 Diverse-, länt- o''.ti skeppshandel 
622 Stand- och torghandel 
623 Vin- och spritaffarer 
624 Tobaksaffärer 
629 E[ specificerbar hithörande handel 

63. De ta l j hande l m e d t e x t i l - och be
k l ädnadsva ro r m . m . 

630 Konfektionsaffarer 
631 Manufakturaffärer 
632 Hatt-, möss- och modevaruaffärer 
633 Päls-, skinn-, handsk-, vask- och 

paraplyaffärer 
634 Skoaffärer 
639 Ej specificerbar hithörande handel 

64. Detaljh^« .del m e d b o s a t t n i n g s v a r o r 
m . m . 

640 Möbel-, matt- och kontorsmaskinaffärer 
641 Glas-, porslins- och bosättningsaffärer 
642 järn- och maskinaffarer 
643 Radio- och elaffarer 

644 Ur-, guldsmeds-, opt ik- och musikaffärer 
645 Fotoaffärer 
646 Konst- och antikvitetsaffärer 
647 Leksaksaffarer 
649 Ej specificerbar hithörande handel 

65. De ta l j hande l i n o m a n d r a b ranscher 

650 Bil- och motorcykelaffärer 
651 Cykel- och sportaffärer 
652 Bok- och pappershandel 
653 Blomsteraffärer 
654 Färghandel 
655 Parfym- och sjukvårdsaffärer 
656 Apotek 
657 Bensinstationer 
658 Andra specialaffärer 
659 Ej specificerbar hithörande handel 

66. D e t a l j h a n d e l m e d b landa t 
s o r t i m e n t m . m . 

660 Varuhus, basarer och enhetsprisaffarer 
661 Post- och telefonorderforetag 
662 Handel med begagnade varor 
663 Kioskhandel 
664 Kringföringshandel 
665 Annan handel med blandat sort iment 
669 Ej specificerbar detaljhandel (inräknat 

ej specificerbar handel) 

67. Bank - o c h f ö r s ä k r i n g s v e r k s a m h e t 

670 Riksbank och affärsbanker 
671 Sparbanker och sparkassor 
672 Annan kredit- och penningförmedling 
673 Försäkring utom sjukkassor 
674 Sjukkp^sor 
67? E[ specificerbar bank- och försäkrings-

verksamhet 

68. Fas t i ghe ts fö rva l t n ing m . m . 

680 Fastighetsförvaltning 
681 Fastighets- och hyresformedling 
689 Ej specificerbar hithörande verksamhet 

7. . Samfärdsel 

70. T r a n s p o r t 

700 järnvägstrafik 
701 Spårvägs- och busstrafik 
7C2 Personbilstrafik 
703 Annan landtransport 
704 Fjarrs|öfart 
705 Narsjöfart 
706 Luftfart 
709 E| specificerbar transport 

71 . V e r k s a m h e t i a n k n y t n i n g t i l l 
t r a n s p o r t 

710 l.ots- och fyrvasen 
711 Kanal- och hamnväsen 
712 Stuverirörelse 
713 Annan sjöfartrörelse 
714 Rese- och turistbyråer 
715 Spedition, skeppsmäkleri o. d. 
717 Lager- och magasinsrorelse 
719 Ej spectficerbar hithörande verksamhet 

72. Post och t e l e k o m m u n i k a t i o n e r 

720 Post 
721 Telegraf och telefon 
722 Radio och TV (utom utsändningslokaler) 
729 Ej specificerbar hithörande verksamhet 

8 . . Tjänster m. m. 
80. F ö r v a l t n i n g , e j annors tädes redov . 

800 Kungahus och hov 
801 Diplomati och konsulatväsen 
802 Rattsvisen (inräknat fångvård) 
803 Forsvarsvasen 
804 Polisväsen 

805 Tullväsen 
806 Brandväsen 
807 Annan statlig förvaltning 
808 Annan kommunal förvaltning 
809 Ej specificerbar hithörande verksamhet 

8 1 . U n d e r v i s n i n g 

810 Universitet och högskolor 
811 Läroverk, seminarier o. d. 
812 Folk- och försöksskolor 
813 Annan undervisning 
819 Ej specificerbar undervisning 

82. S j u k v å r d 

820 Sjukvård 

83. A n n a n o f fen t l i g v e r k s a m h e t 

830 Forskning och vetenskapliga inst i t . 
831 Svenska kyrkan 
832 Andra trossamfund 
834 Socialvård 
835 Fack- och näringsorganisationer 
836 Bibliotek och museer 
837 Annan hithörande verksamhet 
839 Ej specificerbar hithörande verksamhet 

84. U p p d r a g s v e r k s a m h e t 

840 Advokat- och annan juridisk verksamhet 
841 Bokförings- och revisionsverksamhet 
842 Patent-, ingenjörs- och arkitektbyråer 
843 Annons-, reklam- och marknadsunder-

sokningsbyraer 
844 Skriv-, duplicerings- och kopieringsby

råer 
845 Annan hithörande verksamhet 
849 Ej specificerbar hithörande verksamhet 

85. L i t t e r ä r , k o n s t n ä r l i g och r e k r e a 
t i o n s v e r k s a m h e t 

850 Skriftställen och annan l i t terär verk
samhet 

851 Bildande konst och musikkomposition 
852 Film- och biografverksamhet 
853 Teatrar 
854 Musik och sang (ej komposition) 
855 Grammofoninspelning 
856 Radio- och TV-utsändning 
857 Idrot t och gymnastik 
858 Annan hithörande verksamhet 
859 Ej specificerbar hithörande verksamhet 

86. H u s l i g t a r b e t e 

860 Huslig arbete i jordbrukarhushält 
861 i> » » andra hushåll 
869 » » » ej specificerbara hush. 

87. H o t e l l och res tau rang rö re l se 

870 Restauranger 
871 Kaféer och kondi tor ier 
872 Hotel l 
873 Pensionat och rumsuthyrning 
879 Ej specificerbar hithörande verksamhet 

88. H y g i e n och d i ve rse persont iga 
t j ä n s t e r 

880 Tvätt, strykning och färgning 
881 Friser- och skönhetssalonger 
882 Fotografiateliéer 
883 Badinrättningar 
884 Sotning 
885 Gotvboning, fönsterputsntng, desinfek

t ion o. d. 
886 Begravningsbyråer 
887 Annan hithörande verksamhet 
889 Ej specificerbar hithörande verksamhet 

9 Ej specificerbar verksamhet 
99. E j spec i f i cerbar v e r k s a m h e t 

999 Ej specificerbar verksamhet 
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Bilaga 2 Yrkeskod 1960 

Schedule of occupation 

0 . . Naturvetenskapligt, tekniskt 
samt socialvetenskapligt, 
humanistiskt och konstnärligt 
arbete 

00. Tekniskt arbete 

001 Ark i tekter , ingenjörer och tekniker 
med byggnads- och anlaggningstekniskt 
arbete 

002 Ingenjörer och tekniker med elkraft-
tekn. och teietekn. arbete 

003 Ingenjörer och tekniker med mekaniskt 
arbete 

004 Ingenjörer och tekniker med kerr.itekn. 
arbete 

005 Ingenjörer och tekniker med gruvtekn. 
och metallurgiskt arbete 

006 Ingenjörer och tekniker inom andra 
tekn. verksamhetsområden 

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

0 1 . K e m i s k t och fys ika l i sk t a rbe te 

011 Kemister 
012 Fysiker 
013 Geologer, meteorologer m. f l . 
019 Ej specificerbar uppgift 

02. B io l og i sk t a rbe te 

021 Veterinärer 
022 Biologer 
023 Jordbruks- och trädgårdsforskare/-radgi-

vare 
024 Skogsbruksforskare, skogsbruksrådgiv. 
029 Ej specificerbar uppgift 

03. Medicinskt arbete 

031 Läkare 
032 Tandläkare 
039 Ej specificerbar uppgift 

04. Hä lso- och s jukvå rdsa rbe te 

040 Siuksköterskor 
041 Barnmorskor 
042 Skötare inom mentalvàrd 
043 Sjukvårdsbiträden 
044 Tandsköterskor 
045 Röntgenbehandtingsbiträden, labora-

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

05. Pedagogiskt arbete 

050 Skolledare 
051 Universitets- och högskolelärare 
052 Lärare i läroämnen 
053 Klasslärare 
054 Lärare i övningsämnen 
055 Yrkeslärare 
056 Forskollärare 
057 Utbildningskonsulenter m. f l . 
058 Övrigt pedagogiskt arbete 
059 Ej specificerbar uppgift 

04. Religiöst arbete 

061 Präster och predikanter 
068 övrigt religiöst arbete 
069 Ej specificerbar uppgift 

07. Juridiskt arbete 

071 Domstolsjurister 
072 Åklagare och högre polistjänstemän 
073 Praktiserande jurister m. f l . 
074 Juridiska ombudsmän 
078 ö v r i g t juridiskt arbete 
079 Ej specificerbar uppgift 

08. L i t t e r ä r t och konstnärligt arbete 

081 Bildkonstnärer 
082 Formgivare 
083 Dekoratörer 
084 Författare 
085 Journalister, förlagsredaktörer 
086 Scenkonstnärer 
087 Musiker 
088 Övr ig t l i t terär t och konstnärligt arbete 
089 Ej specificerbar uppgift 

09. ö v r i g t t e k n i s k t , n a t u r v e t e n s k a p l i g t 
m . m . a r b e t e 

091 Revisions- och redovisningsexperter 
092 Sociattjänstemän 
093 Bibliotekarier, arkivarier, museitjänste-

män 
094 Ekonomer, statistiker 
095 Psykologer, personatman 
098 ö v r i g t hithörande arbete 
099 Ej specificerbar uppgift 

1 . . Administrativt arbete 
10. A l l m ä n t s a m h ä l i s a d m i n i s t r a t i v t 

a rbe te 

101 Allmänt samhällsadninistrativt arbete 

11 . F ö r e t a g s a d m i n i s t r a t i v t s a m t anna t 
t e k n i s k t och e k o n o m i s k t adm in i s 
t r a t i v t a rbe te 

111 Företagsledare 
118 Övriga foretagsadministratörer och ad

ministratörer för speciella funktioner 
(såväl enskild som statlig och kommunal 
tjänst) 

119 Ej specificerbar uppgift 

2 . . Kameralt och kontorstekniskt 
arbete 

20. Bokförings- och kassaarbete 

201 Bokförare och kontorskassörer 
203 Bankkassorer 
204 Butiks- och restaurangkassörer 
208 Inkasserare m. f l . 
209 Ej specificerbar uppgift 

29. Scenograf i - och mask insk r i vn ings -
s a m t anna t k o n t o r s a r b e t e 

290 Sekreterare, stenografer, maskin
skrivare 

291 Datamaskinoperatorer 
292 Banktjänsteman 
293 Resebyråtjänstemän 
294 Speditörer, skeppsklarerare m. f l , 
295 Förvaltare av fast och lös egendom 
296 Forsäkringstjänsteman 
297 Sjukkassetjänstemän 
298 Specialkontorister m. f l . 
299 Ej specificerbar uppgift 

3. . Kommersiellt arbete 
30. Par t i - och detalj handelsföretagare 

301 Grosshandlare 
302 Detaljhandlare 
309 Ej specificerbar uppgift 

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

311 Försäkringsförsäljare 
312 Egendoms- och vardepappersmäklare 
313 Reklammän 
318 Värderingsmän, auktionister 
319 Ej specificerbar uppgift 

32. Partiförsäljning genom kundbesök 
samt agenturarbete 

321 Handelsresande, agenter 

33. Ö v r i g t kommersie l l t arbete 

331 Inköpare, kontorsförsäljare 
332 Affärsförestandare 
333 ö v r i g affärspersonal 
334 Ambulerande försäljare 
338 Bensinförsaljare, demonstratörer m. fl. 
339 Ej specificerbar uppgift 

4. , Lantbruks-, skogs- och fiskeri
arbete 

40. Lantbruks-, skogs- och trädgårds-
ledning 

401 Lantbrukare, skogsbrukare och trad-
gärdsbrukare 

402 Lantbruksbefai 
403 Skogsbefäl 
404 Tradgårdsbefål 
405 Husdjursuppfödare 
406 Pilsdjursuppfödare 
407 Renägare 
409 Ej specificerbar uppgift 

4 1 . Jordbruks- och trädgårdsarbete, 
d j u r s k ö t s e l 

411 Lantarbetare 
412 Trädgårdsarbetare 
413 Husdjursskötare 
414 Palsdjursskotare 
415 Renskötare 
418 Övr ig t jordbruks- och trädgårdsarbete 

m. m. 
419 £j specificerbar uppgift 

42. Viltvård och jakt 
421 Viltvårdare och (ägare 

43. F i ske r ia rbe te 

431 Fiskare 
432 Fiskodlare 
439 Ej specificerbar uppgift 

44. Skogsarbete 

441 Skogs- och ftottningsarbetare 

5.. Gruv- och stenbrytningsarbete 
50. Gruv- och stenbrytningsarbete 
501 Gruvbrytare, bergsprangare m. f l . 
502 Brunnsborrare, di amant borra re 
503 Anrikningsarbetare 
504 Övriga gruv- och stenbrytningsarbetare 
509 Ej specificerbar uppgift 

6 . . Transport-och kommunika
tionsarbete 

£0. Sjöbefälsarbete 
601 Nautiskt befäl 
602 Lotsar 
603 Maskinbefäl 
609 Ej specificerbar uppgift 

6 1 . Däcks- och maskinmanskap 

611 Däcks-och maskinmanskap 

62. Flygarbete 

621 Flygförare, flygmaskinister ro. f l . 

43. Lokförare, järnvägs konduktörer, 
t raf ikbi träden samt vägtrafikarbete 

631 Lokförare, lokbiträden 
632 Järnvägskonduktörer, trafik biträden 
633 Motorfordonsförare, spärvagnsförare 
634 Kuskar 
635 Cykelbud m. f l . 
636 Buss- och spårvagnskonduktörer, spärr

vakter 
639 Ej specificerad uppgift 
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64. Traf ik ledning och traf ikarbetsled-
ning 

641 Hamntrafiktedare 
642 Flygtrafikledare, flygklarerare m. f l . 
643 Trafikbefäl vid järnväg 
644 Vägtrafik ledare 
649 Ej specificerbar uppgift 

65. Post- och telekommunikation 
651 Postassistenter, postexpedttörer m. f l . 
652 Teleassistenter m. f l . 
653 Telefonister (televerket) 
654 Kontorstelefonister 
655 Telegraf ex peditörer, radioexpeditorer 
659 Ej specificerbar uppgift 

66. Postait och annat budarbete 
661 Postiljoner 
662 Expeditionsvakter, kontorsbud m. f l . 
669 Ej specificerbar uppgift 

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

671 Fyrvakta re, sluss-, farj- och hamnvakter 
m. f l . 

678 Ban biträden i banvaktstjänst 

69. Ej specificerat t ransport- och k o m -
m u n i k a t jonsarbete 

699 Ej specificerat transport- och kommu
nikationsarbete 

7../S.. Tillverkningsarbete 
70. Tex t i l a rbe te 

701 Texti larbetare 

7 1 . Sömnadsarbete 

71î Skräddare, ateliésömmerskar m. f i . 
712 Körsnärer 
713 Modister och hattmakare 
714 Tapetserare 
715 Til lskärare m. fl. 
716 Konfektionssömmerskor 
718 ö v r i g t sömnadsarbete 
719 Ej specificerbar uppgift 

72. Sko- och läderarbete 
721 Skomakare 
722 Skoarbetare 
726 Sadelmakare. lädersöm m a re m. f l . 
729 Ej specificerbar uppgift 

73. Järnbruks'» metal lverks- smides-
och g juter iarbetare 

731 Hy t t - och metallugfisarbttare 
732 Härdare, glödgare m. f l . 
733 Varmvalsare, kalNatsare 
735 Smeder 
736 Gjuteriarbetare 
737 Tråddragare. rbrdragare 
738 ö v r i g t järnbruks-, metallverks-, smi-

des- och gjuteriarbete 
739 Ej specificerbar uppgift 

74. F inmekaniskt arbete 

741 Instrumentmaka re (finmekaniker) 
742 Urmakare 
743 Opt iker 
744 Tandtekniker 
745 Guld- och silversmeder 
749 Ej specificerbar uppgift 

75. Verkstads- och byggnads meta l l ar b. 

750 Verkstadsmekaniker (bänk- och maskin
arbetare) 

751 Montörer-mas kinuppsättare 
752 Maskin- och motorreparatörer 
753 Tunnplatslagare 

754 Rörledningsarbetare 
755 Svetsare, gasskärare 
756 Grovplitslagare och stålkonstruktions-

arbetare 
757 Metalliserare m, fl. 
758 ö v r i g t verkstads- och metallind.arb. 
759 Ej specificerbar uppgift 

76. Elektroarbete 
761 Installations-, drifts- och maskinelektr. 
764 Tele-, radio- och TV-reparatörer 
766 Telefonreparatörer-installatörer 
767 Linjearbetare 
768 Öv r ig t elektroarbete 
769 Ej specificerbar uppgift 

77. T r ä a r b e t e 

771 Byggnadsträarbetare 
772 Bänk- och maskinsnickare, möbelsnick. 

m. f l . 
774 Ram- och cirkelsågare, hyvlare m. fi. 
778 ö v r i g t träarbete 
779 Ej specificerbar uppgift 

78. Målnings- och lackeringsarbete 

781 Målare 
782 Lackerare 
789 Ej specificerbar uppgift 

79. M u r e r i - och betongarbete m . m . 

791 Murare, rappare, putsare 
792 Stenmontörer 
793 Byggnadsspecialarbetare, byggnads-

Î
;rovarbetare 
solerare 

795 Glasmästeriarbetare 
798 Övr ig t murer i - och betongarbete 
799 Ej specificerbar uppgift 

80. Grafiskt a rbete 

801 Typografer, l i tografer m. f l . 
806 Bakbinder iarbetare 
808 Övr ig t grafiskt arbete 
809 Ej specificerbar uppgift 

81 - Glas-, porslins-, keramik - och tegel-
a rbete 

811 Glashyttarbetare 
812 Formare (keramiska produkter) 
813 Ugnsskötare (glas och keramisk t i f lv.) 
814 Dekoratörer , glaserare (glas, porslin, 

keramik) 
818 ö v r i g t glas-, porslins-, keramik- och te

gelarbete 
819 Ej specificerbar uppgift 

82 . Livsmedel sarbete 

821 Kvarnarbetare 
822 Bagare och kondi torer 
823 Choklad och sötvaruarbetare 
824 Bryggeri-, vattenfabriks- och bränneri-

arbetare m. f l . 
825 Konservarbetare 
826 Slakteri- och charkuteriarbetare 
827 Mejeriarbetare 
828 ö v r i g t livsmedelsarbete 
829 Ej spectficerbar uppgift 

83. Kemiskt - och cet lu losateknisk t a rb . 

831 Kemiska processarbetare 
834 Trämasseslipare, cellulosaarbetare 
836 Pappers-, papp- och fiberptattarbetare 
838 Övr ig t kemiskt- och cellulosateknisk t 

arbete 
839 Ej specificerbar uppgift 

853 Garvare och skinnberedare 
854 Fotolaboratoriearbetare 
855 Musikinstrumentmakare 
856 Stenhuggeriarbetare 
857 Pappers- och emballagearbetare 
858 ö v r i g t t i l lverkningsarbete 

86. Grov- och diversearbete 

861 Grov- och diversearbetare 

87. Maskin- och motorskätsel 

871 Landmaskinister 
872 Kran- och traversförare 
873 Riggare 
874 Anläggnings maskinförare 
875 Truckförare, transportörskötare m. f l . 
876 Smörjare 
879 Ej specificerbar uppgift 

88. Paketerings och emballer!ngsarb. 
samt stuveri- , lager- och förradsarb. 

881 Paketerare och embailerare 
882 Stuveriarbetare samt andra lastnings-

och lossningsarbetare 
883 Lager- och förrådsarbetare 
888 Flyttkarlar m. f l . 
889 Ej specificerbar uppgift 

89. EJ specificerbart t i l lverkningsarbete 

899 Ej specificerbart t i l lverkningsarbete 

90.—94. Servicearbete 

90. C i v i l t bevaknings- och skyddsarbete 

901 Brandmän 
902 Poliser 
903 Tullbevakningspersonal 
904 Fångvårdare 
.908 ö v r i g t bevaknings- och skyddsarbete 
909 Ej specificerbar uppgift 

91 . Husl igt arb. , por t ie rarbete m. m. 

911 Ekonomiföreståndare 
912 Kockar och kallskänkor 
913 Köksbiträden 
914 Hembiträden och barnsköterskor 
915 Hemvirdar innor m. f l . 
916 Hotel l port ierer 
917 Pursers, traf ikvärdinnor m. f l . 
918 övrigt husligt arbete 
919 Ej specificerbar uppgift 

92. Serveringsarbete 

921 Hovmästare, servitörer 

84. Tobaksarbete 

841 Tobaksarbetare 

85- ö v r i g t t i l lverkningsarbete 

850 Korgmakeriarbetare 
851 Gummivaruarbetare 
852 Plastvaruarbetare 

93. Fastighetsskötsel, städning 

931 Fastighetsarbetare m. fl. 
932 Städare 
933 Skorstensfejare 
939 Ej specificerbar uppgift 

• 4 . ö v r i g t servicearbete 

941 Frisörer, skönhetsvårdare m. fl. 
942 Badpersonal 
943 Tvättare 
944 Pressare 
945 Sportledare, travtränare, jockeys m. fl. 
946 Fotografer 
947 Begravningsbyriförestindare m. fl. 
948 övrigt servicearbete 
949 Ej specificerbar uppgift 

98. Militärt arbete 
981 Militärt arbete 

99. Personer med ej identifier bara 
yrken eller med ej angiven 
yrkesttllhörtghet 

999 Personer med ej identifterbara yrken el. 
med ej angiven yrkestillhörighet 

U t k o m f r ån t rycket den 20 maj 1964 
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