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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. 
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F Ö R O R D 

Av redogörelsen för 1960 års folkräkning har förut publicerats tio 

volymer, varav de fem första behandlar folkräkningens demografiska 

del och de övriga befolkningens fördelning efter näringsgren, yrke, 

pendling m. m., hushållsstatistik samt vissa specialbearbetningar av 

jordbruksbefolkningen, bilägare, utrikes födda personer och utlän

ningar. Vidare har tillsammans med bostadsstyrelsen utgivits en 

sammanfattande redogörelse för 1960 års folk- och bostadsräk

nings uppläggning och utförande samt vid räkningen använda de

finitioner och framställda råtabeller. 

I föreliggande volym redovisas resultaten från urvalsundersökningar 

omfattande familje- och inkomststatistik samt statistik över den 

inrikes omflyttningen och växlingen av näringsgren mellan åren 

1950 och 1960. 

Undersökningarna har genomförts under ledning av byrådirektör 

Thure Lindh beträffande inkomststatistiken och byrådirektör Rudolf 

Sterte beträffande övriga undersökningar. För tab. A—C med kom

mentarer och bilaga 2 har pol. mag. Olle Sjöström svarat. 

Med föreliggande volym har resultatredovisningen från 1960 års 

folkräkning avslutats. 

Stockholm den 12 mars 1965 

INGVAR OHLSSON 

T U R E WIDSTAM 
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X I 

SUMMARY 

This publication contains results of 
certain work on the sample register of 
all persons born on the 15th of any 
month ( the population sample regis ter) , 
that was made in connection with the 
Census of the Population in 1950. This 
register has continuously been brought 
u p to date 1951—1960 and has been 
completed and bettered in certain re
spects in connection with the Census of 
the Populat ion in 1960. The results pre
sented here contain family and income 
statistics and statistics about internal 
migration and change of industry be
tween 1950 and 1960. 

A group of at least two persons, re
gistered within the same household, 
consisting, either of married persons liv
ing together with or without children 
under 16 years of age living at home 
or of an unmarr ied , previously marr ied 
or marr ied person not living with his or 
her spouse with child (ch i ld ren) under 
16 years of age l iving at home is classi
fied as a family. T h e husband in ex
isting marriages or the parent in other 
families is regarded as head of family. 
Persons born 1944 or earlier are classi
fied as adul ts . The family statistics give 
an account of families by composition, 
on November 1, 1960 and also throw a 
certain l ight upon the biological family 
composition. 

The income statistics, accounted for 
in this report , are based on a merging 
of the mater ial from the census of pop
ulation and the annua l income statistics. 
These statistics include all adult income 
receivers born on the 15th of any 
month . The figures on income refer 
to the total taxable annua l net income. 
Income under 1 200 k r is only included 
for marr ied persons taxed together. The 
results show certain deviations from the 
annua l income statistics, regarding mari

tal status, industry and economically ac
tive persons. These deviations can be 
explained by differences in reference 
periods and in classification. 

The work on internal migration main
ly contains a comparison of place of 
residence at the censuses of population 
in 1950 and in 1960 for persons, that 
where registered in the country on these 
occasions. Only migration between com
munes has been included. As a comple
ment to these statistics, certain informa
tion, concerning migration between den
sely and sparsely populated areas, has 
been included, but only when the mi
gration has been over commune bound
aries. 

The statistics on change of industry 
are in this report limited to a compa
rison of the population occupied in agri
cul ture etc. on one side and in non-
agricultural industries on the other side, 
according to the censuses of population 
in 1950 and in 1960. 

The population register mentioned 
above consists of all persons born on the 
15th of any month , that is about 1/30 
of the country 's population. The figure, 
obtained from work on this register, has 
throughout been multiplied with a fac
tor F to be able to receive enumerated 
figures regarding the total population. 
The quotient, between on one hand the 
total population in 1960 and on the 
other the sum of the number of mem
bers in the sample of families with 
head of family born on the 15th of any 
month and of persons not belonging to 
a household, was chosen as F . 
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Of course certain errors are caused 
by an enumerat ion of this kind. Dif-
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f eren t kinds of systematical errors are 
discussed in Statistical Reports 1964, 
ser. B: 16. As to the random errors the 
reader will be able to judge their size 
by help of tables A, B and C in the 
Swedish text. 
From table A (page 4°) the approxi
mate standard deviation S(x) for an 
estimated number (x) in the tables can 
be read. The figure at an imagined total 
census is expected to be within a con
fidence interval ±2 S(x) round the 
estimated number in 95 % of the cases. 
A relatively exact determination of S(x) 
can be made by interpolation. 

In a similar way table B (page 5°) 
shows the random errors which appear 
when estimation of percentages is made. 
The size of these errors depends partly 
on the size of the percentage ( P ) and 
partly on the size of the denominator 

in the estimate. By help of interpola
tion, relatively exact values of the stand
ard deviation can be received in this 
case too. 
By help of table C (page 6°) , confi
dence intervals can be estimated when 
median values of income in different 
classes have been given. The median 
value should, in 95 °/o of the cases, lie 
within such an interval in an imagined 
total census. For a certain number of 
persons (x) in the population register, 
on which a median value (Md) has 
been estimated, the lower limit of the 
interval is Md — f i • U and the upper 
limit Md -f f2 • Ö, where U is the dis
tance between the median and the lower 
quartile and Ö is the distance between 
the median and the upper quartile, 
whilst fi and ii have been taken from 
table C. 
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Inledning 

I planen för 1960 års folkräkning ingår 

vissa bearbetningar inom ramen för det 

vid 1950 års folkräkning upprät tade ur

valsregistret över samtliga personer födda 

den 15 i någon av årets månader (»befolk

ningsregistret»). Det ta register upptar 

sålunda c :a 1 /30 av hela befolkningen.Upp

gifterna rörande dessa personer har åren 

1951—60 fortlöpande aktualiserats i be

folkningsregistret. Bearbetningarna i an

slutning till 1960 års folkräkning har 

omfattat familje- och inkomststatistiken 

samt statistik över den inrikes omflytt

ningen och växlingen av näringsgren 

mellan åren 1950 och 1960. 

De bearbetade uppgifterna har hämta ts 

från dels 1960 års folkräknings material, 

dels den årliga inkomststatistiken avse

ende inkomst under beskattningsåret 

1960, dels urvalsregistrets s tamkortskarto-

tek och s. k. uppläggningskort, inne

hållande uppgifter från 1950 års folk

räkning. I samband med 1960 års folk

räkning har det varit möjligt a t t göra 

det ta register mer fullständigt genom att 

den tidigare hålkortsmassan över femton

defödda personer avstämts mot från 

folkräkningens magnetband utsökta per

soner med det ta födelsedatum. Mot

svarande urval i den årliga inkomststati

stiken, varifrån inkomstuppgifterna häm

tats , har samtidigt kunnat fullständigas 

och förbättras i vissa avseenden. 

Familjestatistik (tab. 1—18) 

Som familjeenhet har räknats en grupp 

om minst två personer mantalsskrivna 

inom samma hushåll och bestående an

tingen av samboende äkta makar med 

eller u tan hemmavarande barn under 16 

år eller av en ogift, förut gift eller gift ej 

samboende person med hemmava

rande barn under 16 år. Som familje

föreståndare har räknats mannen i bestå

ende äktenskap och föräldern i övriga fa

miljer. Till familjeenheten har hänförts 

familjeföreståndarens samtliga hemma

varande barn under 16 år (inräknat adop

tivbarn, fosterbarn och styvbarn). Som 

vuxna har räknats personer födda år 1944 

eller tidigare. 

De familjestatistiska tabellerna be

handlar i främsta rummet familjerna i 

ovan angiven bemärkelse efter samman

sättningen per den 1 november 1960. 

Därutöver har en bearbetning skett, 

som avser a t t belysa den biologiska fa

miljebildningen. Denna bearbetning, som 

är begränsad till kvinnor i vissa födelse-

och vigselårgångar, har erfordrat en helt 

separat preparering av vissa delar av ur

valsmaterialet. Sålunda har data för dels 

kvinnor födda åren 1921—1930, dels kvin

nor med annat födelseår, som ingått äk

tenskap åren 1951—60 och vid folkräk

ningstillfället alltjämt var gifta och sam

boende med maken listats i datamaskin. 

Med ledning av denna lista uppsöktes 

motsvarande presumtiv moder i stam-

kortskartoteket, varifrån vissa uppgifter 

om resp. fött barn (barnets födelseår — 

ifall barnet ej ingick i moderns familj en

ligt folkräkningen — samt ordningsnum

mer, legitimitet m. m.) noterades på 

listan. Denna användes som stansnings

underlag och det nya uppdateringsmate

rialet samkördes med erforderliga familje

data för bildandet av et t separat bestånds

material, varifrån tabellframställningen 

kunde ske. 
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Inkomststatistik ( tab. 19—34) 

Samkörningen med folkräkningens mate

rial har omfattat samtliga vuxna femton

defödda inkomsttagare i den årliga in

komststatist iken med undantag för under 

perioden 1 januari—1 november 1960 av

lidna och utflyttade personer, ej mantals

skrivna inkomsttagare samt e t t mindre 

antal ej identifierade inkomsttagare. 

Inkomstuppgifterna avser sammanräk

nad nettoinkomst, d. v. s. summan av in

komsttagarnas enligt förordningen om 

statlig inkomstskat t uppskat tade in

komster av skilda förvärvskällor, sedan 

avdrag gjorts för eventuellt underskott å 

förvärvskälla. Inkomster under 1 200 kr 

ingår ej annat än för person, som sam

taxerats . I den sammanräknade nettoin

komsten ingår endast inkomster, som är 

skattepliktiga, sålunda icke sjukkasseer

sättning, arbetslöshetsunderstöd, all

männa barnbidrag och olika slags social

understöd, och ej heller sådana inkomster 

som beskattas i annan ordning, såsom 

lotterivinster o. d. 

Resultaten företer av olika anledningar 

vissa avvikelser från den årliga inkomst

statistiken. Differenserna i fördelningen 

efter civilstånd torde huvudsakligen be

tingas av a t t registreringarna av civilstånd 

hänföres till olika t idpunkter , folkräk

ningens till den 1 november 1960 och den 

årliga inkomststatist ikens till tiden för 

upprä t tandet av s tommarna till inkomst

längd, nämligen april—juni 1960. 

Folkräkningens fördelning på förvärvs

arbetande och ej förvärvsarbetande sam

manfaller ej med den årliga inkomststat i

stikens uppdelning i yrkesverksamma och 

ej yrkesverksamma. Främst beror det ta 

på a t t vid folkräkningen till förvärvsar

betande räknats endast sådana personer, 

som under veckan 2—8 oktober 1960 

utfört inkomstgivande arbete omfattande 

minst halv normal arbetstid, j ämte sådana 

personer, som på grund av tillfälligt av

brot t , såsom sjukdom, semester o. d., ej 

arbetade under denna vecka. Vid jäm

förelse med den årliga inkomststatistiken 

bör observeras, a t t i motsvarande grupp 

inräknats personer, som under någon del 

av året haft inkomst av tjänst eller rörelse, 

oavsett om denna inkomst härrört från 

arbete omfattande mindre än halv nor

mal arbetstid. Beträffande klassificeringen 

efter näringsgren föreligger vissa olik

heter, beroende på a t t den årliga inkomst

statistiken ej såsom folkräkningen anslu

ter sig till ISIC:s klassificeringsschema. 

Inrikes omflyttning åren 1951—1960 

(tab. 35—45) 

Bearbetningen har begränsats till en j äm

förelse mellan bosättningsorterna vid de 

båda senaste folkräkningarna och har om

fat tat personer, som var mantalsskrivna i 

riket vid de båda folkräkningstillfällena. 

Någon redovisning av samtliga flyttningar 

som ägt rum under tioårsperioden kan så

lunda ej lämnas. Vid bearbetningen har 

översättning skett av 1950 års försam-

lingskod till 1960 års kommunkod. Endast 

flyttningar mellan kommuner har näm

ligen medtagits, under det a t t vid bearbet

ningen bortsetts från flyttningar inom en 

och samma kommun och församling eller 

mellan församlingar tillhörande samma 

kommun. Administrativa förändringar 

under tioårsperioden har beaktats endast 

i de fall, då förändringarna berört hela 

församlingar. 

Som komplement till statistiken över 

omflyttningen mellan kommunerna har 

vissa uppgifter rörande omflyttningen 
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mellan tä t - och glesbebyggelse redovisats. 

Eftersom förändringar i avgränsningen av 

tä tor terna mellan de båda räkningstill

fällena påverkat uppgifterna om bostads

ortens tätortstillbörighet och därigenom 

uppgifterna om den inomkommunala om

flyttningen, har i tabellerna redovisats 

uteslutande sådana uppgifter som anger 

flyttningar mellan tät- och glesbebyggelse 

över kommungräns. 

Näringsgrensväxling åren 1951—1960 

(tab. 46) 

Bearbetningen har omfattat en jämförelse 

mellan 1950 års folkräknings och 1960 års 

folkräknings uppgifter om näringsgrens-

tillhörighet i avsikt a t t kartlägga föränd

ringarna under tioårsperioden. Eftersom 

omläggning skett av näringsgrensklassi

ficeringen vid 1960 års folkräkning genom 

övergång till ISIC :s klassificeringsschema, 

har 1950 års koder justerats till koder en

ligt 1960 års kodschema. Vissa samman

slagningar av koder berörande både 1950 

års och 1960 års klassificering har dock 

måst göras. 

Jämförbarheten mellan resultaten från 

de båda folkräkningarna påverkas dock 

även av planenligt genomförda ändringar 

i kodningsprinciperna och kodningsme

toderna. Till följd härav har publiceringen 

av resultaten begränsats till en växling 

mellan jordbruk å ena sidan och övriga 

näringar å den andra. 

Jämförbarheten mellan resultaten av 

näringsgrensfördelningen vid de båda se

naste folkräkningarna kommenteras när

mare i bilaga 1. Såsom där framgår, är 

det främst beträffande tjänstemän inom 

industri och handel, där jämförbarheten 

mellan 1950 och 1960 icke föreligger. 

Uppräkningsförfarandet 

För a t t erhålla till totalbefolkning upp

räknade tal har valts at t multiplicera upp 

varje siffra med en faktor F, som är kvoten 

mellan hela folkmängden i riket enligt 

1960 års folkräkning och totala antalet 

familjemedlemmar i urvalet av familjer 

med den 15 födda familjeföreståndare 

samt personer ej ingående i familj : 
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Olika alternativa möjligheter at t göra en 

uppräkning till riksnivå diskuteras i 

bilaga 2. 

I det följande lämnas dessutom anvis

ningar för uppräkning med hjälp av be

räknade proportioner (procenttal) för 

olika undergrupper och kända värden för 

nämnarens storlek i proportionen, hämta

de från totalräkningen. E t t sådant upp

räkningsförfarande kan ge skattningar 

med avsevärt bät t re precision än ovan

nämnda uppräkningsförfarande med fak

torn F. 

Allmänt om skattningarnas tillförlitlighet 

De på grundval av urvalsbearbetningen 

erhållna talen har uppräknats till totalnivå 

och redovisats i tabellerna utan avrund-

ning. Såväl de enskilda värdena som 

summorna har uppräknats separat vid 

tabellframställningen, varav följer at t 

vissa differenser kan erhållas vid en sum

meringskontroll av tabelluppgifterna. 

I det följande presenteras ett antal 

tabeller, som ger läsaren möjlighet a t t för 

olika slag av skattningar bedöma de slump

mässiga felen. Dessa fel beror på at t siff

rorna är grundade på et t urval av befolk

ningen, och felen kan för skattningar 



4° 

med litet antal observationer vara relativt 

stora. 

En redogörelse för olika typer av syste

matiska fel i folkräkningen har lämnats i 

en kommentar av resultaten från folkräk

ningens kontrollundersökning, som publi

cerats i Statistiska meddelanden 1964 

serie B.'16. Kontrollundersökningen grun

dar sig på utförliga intervjuer omedelbart 

efter folkräkningsveckan i oktober 1960. 

För en diskussion av kvali teten i in

komststatistikens uppgifter hänvisas till 

SOS: Skattetaxeringarna samt fördel

ningen av inkomst och förmögenhet 

taxeringsåret 1961 sid. 23°. Det kan till

läggas, a t t ett mindre bortfall av inkomst

tagare ej kunnat kompletteras vid den 

ovan nämnda avstämningen med befolk

ningsregistret, men däremot har et t 

mindre antal felaktigt medtagna inkomst

tagare kunnat utgallras. Vidare är det 

uppräkningsförfarande som ti l lämpats för 

siffrorna i denna publikation mer exakt än 

det förfarande som utnyt t ja ts för den år

liga inkomststatist iken. 

Speciella svårigheter har förelegat a t t 

uppskat ta felen avseende näringsgrens-

växling med hänsyn till a t t olika kod

system och olika kodningsprinciper 

använts vid 1950 och 1960 års folkräk

ningar. Som ovan nämnts , har redovis

ningen därför begränsats till två mellan 

de båda räkningarna jämförbara grupper 

— jordbruk m. m. och övriga näringar. 

Se vidare härom bilaga 1. 

Vid bearbetningen för framställning av 

underlag för flyttningsstatistiken och 

statistiken över näringsgrensväxlingen 

registrerades e t t bortfall motsvarande 0,2 

procent av materialet. Bortfallet utgjor

des huvudsakligen av de kompletterings-

fall, som saknades i samband med upp

läggningen av stamkortsregistret men som 

införts i registret vid senare t idpunkt u t an 

a t t alla i föreliggande undersökning be

rörda da ta avseende år 1950 kunna t 

härledas. 

Slumpmässiga fel 

a. För antalssiffror i tabellerna 

De slumpmässiga felen för de skat tade 

antalssiffrorna (x) i tabellerna kan approx

imativt beräknas med hjälp av t ab . A 

med angivna standardavvikelser s(x). För 

en given skattning bestämmer antals

siffran hur stor standardavvikelsen blir. 

I ungefär 2 fall av 3 väntas siffran vid 

en tänkt to ta l räkning ligga i e t t konfi-

densintervall ± 1 s(x) omkring den skat

tade siffran och i 19 fall av 20 i et t inter

vall ± 2 s(x). Genom interpolering kan en 

relativt noggrann bestämning av s(x) 

göras. I tabellen publiceras även den 

relativa standardavvikelsen i procent av 

skattningens storlek. 

Exempel: I t ab . 2 är antalet familjer med 

manlig familjeföreståndare —24 år med 

2 barn under 16 år 5 556. Från tab . A 

erhålles genom interpolering, a t t s tan-

Tab. A. Standardavvikelser för antalaskatt-
ningar 

Antal Standard- I % av skattat 
avvikelse antal 
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dardavvikelsen är c:a 400 och relativa 

standardavvikelsen c:a 7,4 %. E t t konfi-

densintervall ± 800 eller ± 1 5 % om-

kring värdet 5 556 ger med approximativt 

95 % tillförlitlighet a t t värdet vid en 

total räkning ligger inom intervallet. 

För vissa antalsskattningar i tabellerna 

måste standardavvikelserna beräknas på 

speciellt sät t . Det ta framgår av not i be

rörda tabeller. 

b . För skattningar av procenttal 

Procenttalsskattningar kan beräknas från 

tabellerna i publikationen. 

Nämnarens och procenttalets storlek 

för en viss procenttalsskattning bestäm

mer hur stor standardavvikelsen blir, 

vilken kan erhållas från tab . B. En nog

grannare bestämning kan ske genom 

interpolering. 

I approximativt 2 fall av 3 ligger pro

centtalet vid en t änk t totalräkning inom 

ett intervall ± 1 s(P) omkring det skatta

de värdet och i approximativt 19 fall av 20 

inom et t intervall ± 2 s(P). 

Exempel: Procenttalet P kan skrivas 

där x och y är hämtade från tabellerna. 

Från t ab . 13 erhålles a t t antalet kvinnor 

vigda 1960—56 med 0 barn är 88 485 och 

totala antalet kvinnor vigda 1960—56 

236 461. Procenttalet 

har en standardavvikelse, som är approxi

mativt 0,6. E t t konfidensintervall med 

approximativt 95 % tillförlitlighet blir 

± 1,2 omkring det skattade P-värdet. 

c. Speciella tolalskaltningar med hjälp ar 

totala folkräkningens data 

Man kan med hjälp av ett beräknat pro-
x 

centtal P = — • 100 enligt föregående av-

Tab. B. Standardavvikelser s(P) för procenttalsskattningar 

1 I approximativt 19 fall av 20 ligger det »sanna» procenttalsvärdet under det övre talet resp. 
över det undre talet för de två procenttalen överst i kolumnen. 

2 — Folkräkningen år 1960 
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snit t b) erhålla en bä t t re skat tning av et t 

totalvärde pä riksnivå än i tabellerna, om 

man känner nämnarens storlek från total

räkningen. Antag, a t t nämnarens storlek 

är V enligt totalräkningen. Man erhåller 

då 

Standardavvikelsen för x' kan erhållas 

från tab . B ovan: 

Skattningen x kan bli avsevärt bät t re än 

skattningen x i tabellerna, d. v. s. ha 

mindre standardavvikelse. 

Exempel: I t ab . 13 blir procenttalet för 

gifta samboende kvinnor —24 år med 1 

barn i förhållande till samtliga kvinnor i 

klassen 

Från totala räkningen känner man det 

faktiska antalet i nämnaren, som är Y = 

99 025 (Folkräkningen 1960, del I I I , t ab . 

1, sid. 4). En bät t re totalskatlning för 

gruppen med 1 barn blir 

och standardavvikelsen blir 

Denna kan jämföras med s tandardav

vikelsen för skattningen x = 46 869, som 

ä r s ( ) = 1 170 (från tab . A). 

d. För medianvärden avseende inkomster i 

olika klasser 

Medianberäkningarna har utförts dels i 

datamaskin, dels genom manuella beräk

ningar i de fall, då hopslagning av rå-

tabellernas mera detaljerade redovisning 

skett . I viss utsträckning har en utför

ligare klassindelning inlagts i maskinen än 

den som tabulerats i råtabellerna. För a t t 

erhålla jämförbara median- och kvartil-

värden i de publicerade tabellerna har 

därför beräkningarna manuellt justerats i 

erforderlig grad. Värdena har sålunda 

genomgående (med undantag för t ab . 31) 

beräknats på grundval av den indel

ning i 17 klasser som redovisats i t ab . 19. 

Beräkningarna är grundade på inkomst

tagarnas fördelning; personer utan in

komst har sålunda ej tillåtits påverka 

värdena. 

Median- och kvarti lvärden som faller i 

de öppna klasserna under 3 000 kr och 

över 50 000 kr har i regel ej angivits u tan 

ersatts med två punkter . Maskinellt be

räknade värden av storleken 1 200—2 999 

kr har dock redovisats, då den i maskinen 

internt inlagda öppna klassen utgöres av 

inkomsttagare med mindre än 1 200 kr 

inkomst. 

För grupper med en frekvens av mindre 

än 500 inkomsttagare har median- och 

kvarti lvärden icke redovisats u tan ersatts 

med två punkter . 

För de medianvärden som presenteras 

kan konfidensintervall beräknas med 

hjälp av t ab . C. Dessa intervall innebär, 

a t t medianvärdet vid en total räkning i 

approximativt 19 fall av 20 skulle ligga in

nanför intervallet. För at t erhålla et t så

dant intervall erfordras vissa beräkningar 

med hjälp av avstånden från medianen 

till undre resp. övre kvarti lvärdet. 

Med et t givet medianvärde erhåller man 

från tab . C relativa avståndet fx till undre 

kvart i lvärdet resp. ƒ„ till övre kvartil-

värdet genom at t gå in i tabellen för an-
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Tab. C. Relativtal för beräkning av konfidensin-
tervall (approx. 95 %) för medianvärden 

talet personer i klassen. Konfidensinter-

vallets undre gräns blir 

där Md är medianvärdet och V avståndet 

därifrån till undre kvarti lvärdet. 

Den övre gränsen för konfidensinter-

v alle t blir 

där 0 är avståndet till övre kvartilvärdet 

från medianen. 

Exempel: Enligt tab. 19 är medianin

komsten för förvärvsarbetande män 67 år 

och äldre 9 171 och antalet inkomsttagare 

63 661. Detta ger med hjälp av tab . C 

approximativt 

Avståndet från medianvärdet till undre 

kvartilvärdet är 

och motsvarande avstånd till övre kvar

tilvärdet 

Detta ger det approximativa konfidens-

intervallet 
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Bilaga 1 

PRINCIPER FÖR NÄRINGSGRENSKLASSIFICERING 

1.1 Inledning 

Vid bedömningen av till vilken närings
gren en viss aktivitet (bland annat en 
individs arbetsuppgift) skall hänföras i 
statistiken är främst följande tre alter
nativ aktuella. Aktiviteten, som förut
sattes ingå som en del i verksamheten 
vid ett verksamhetsställe (eller arbets
ställe), kan klassificeras efter funktio
nen, efter den näringsgrenskod som 
åsatts verksamhetsstället (arbetsstället 
eller i vissa fall del därav) eller efter 
den näringsgrenskod som åsatts det 
företag till vilket verksamheten hör. 
Med företag avses här inte enbart före
tag med privatekonomiskt funktionssätt 
utan även de enheter med analogt funk
tionssätt som den statliga och kommu
nala sektorn kan indelas i. 

Klassificering efter funktionen kan 
inte annat än i mycket begränsad ut
sträckning genomföras i en statistik där 
företag eller del därav står som uppgifts-
lämnare. Klassificering efter företag är 
lämplig för viss analys och stundom den 
enda användbara, exempelvis för kredit-
marknadsstatistik. Den är emellertid — 
i de fall ett företag består av flera verk
samhetsställen (arbetsställen) eller bedri
ver verksamhet inom flera branscher — 
alltför grov för exempelvis regional ana
lys eller produktionsanalys. Man har 
därför präglat och sökt i statistiken sär
skilja sådana begrepp som arbetsställe, 
verksamhetsställe och element. 

Beroende på konsumentbehov och 

redovisningsmöjligheter kan ett val före
ligga mellan olika slag av redovisnings
enheter. Inom industristatistiken.exem
pelvis kan vissa data såsom varuproduk
tionen redovisas långt uppdelad, medan 
t. ex. tjänstemännens sysselsättning är 
svårare att dela upp. Inom folkräk
ningarna, i vilka uppgifter inhämtas 
från den enskilde individen dels om 
hans yrke, dels om det företag där han 
arbetar, kan klassificering av aktiviteten 
ske i första hand efter verksamhetsstäl
lets branschkod. Vissa möjligheter kan 
dock föreligga att med ledning av upp
gifterna om yrke i stället genomföra 
klassificeringen efter verksamhetsart, 
dvs. att dela upp aktiviteten vid verk
samhetsstället i olika element. 

För klassificering av ekonomisk verk
samhet finns utarbetad en internationell 
standard, International Standard In
dustrial Classification of AU Economie 
Activities (ISIC), som rekommenderas 
av FN:s ekonomiska och sociala råd. 
ISIC är ett näringsgrensschema, som är 
avsett för klassificering av enheter av 
typ arbetsställe eller verksamhetsställe. 

1.2 Enhetsbegreppet enligt ISIC 

Enligt ISIC definieras den enhet som 
skall klassificeras idealiskt som en eko
nomisk enhet som under en enda ägande 
eller kontrollerande enhet är verksam 
inom ett enda eller ett dominerande 
slag av ekonomisk verksamhet vid en 
enda lokalt avgränsad enhet. Denna re-
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gel anses dock i praktiken vara svår att 
upprätthålla varför ISIC definierar en
heten i operationella termer på följande 
sätt: enheten är den kombination av 
verksamheter och resurser som under en 
enda ägande eller kontrollerande enhet 
är inriktad på produktion av en så 
homogen grupp av varor och tjänster 
som möjligt och som i allmänhet bedrivs 
lokalt avgränsad men ibland kan vara 
geografiskt utspridd. För denna enhet 
skall vidare särskilda uppgifter kunna 
lämnas bl. a. om produktionen av varor 
och tjänster och om råvaror, arbets
kraft etc. 

Enheten kan bestå av ett antal opera
tionella underordnade enheter — hjälp
enheter eller tekniska enheter. Med 
hjälpverksamhet avses sådan verksam
het som helt eller huvudsakligen är in
riktad på att förse enheten med vissa 
varor och tjänster, som i allmänhet inte 
marknadsföres utan ingår i de varor och 
tjänster som f ramställes eller tillhanda-
hålles av enheten. Som exempel på hjälp
verksamhet kan nämnas administration, 
lager och nederlag, garage, reparations
verkstäder och elektriska kraftstationer. 
Den aktivitet som bedrives i form av 
hjälpverksamhet är ej branschbestäm-
mande. Klassificeringen sker sålunda i 
stället med ledning av den primära 
verksamheten hos den tekniska enheten. 
Tekniska enheter är delar av enheten 
som är direkt engagerade i produktio
nen av den grupp av varor (tjänster) 
som tillhandahålles av den enhet man 
vill klassificera eller som är engagerade 
i något tidigare stadium av produktio
nen. De tekniska enheterna kan alltså 
vara horisontellt eller vertikalt integre
rade i en enhet. 

ISIC är icke avsedd för klassificering 
av data för hjälpverksamhet eller för 
tekniska enheter. Om ett visst slags 
hjälpfunktioner i allmänhet utföres av 
enheter som uppfyller villkoren för de
finitionen av sådana enheter som skall 
klassificeras enligt ISIC, kan dock de 
enheter inom vilka hjälpfunktionen be
drives, behandlas som helt separata en
heter och klassificeras i enlighet där
med. 

Det kan dessutom vara lämpligt att 
behandla även andra slag av hjälpenhe
ter såsom självständiga statistiska enhe
ter, dvs. enheter för vilka data samlas 
in, även om de inte har alla karak-
täristika som skulle kunna göra dem 
till separata enheter i ISIC:s mening. 
Detta kan vara fallet när en stor hjälp-
enhet betjänar mer än en primärenhet 
eller är belägen på en annan plats än 
den primärenhet den är hjälpenhet åt. 
I sådana fall skall dock hjälpenheten 
klassificeras på samma sätt i ISIC som 
den eller de primärenheter för vilka 
den huvudsakligen arbetar. Detta ute
sluter emellertid inte att dessa som själv
ständiga statistiska enheter betraktade 
hjälpenheter även kan få en supplemen
tär klassificering som beror på deras 
egen typ av verksamhet. 

1.3 Tillämpning av ISIC i framtida 
svensk näringsstatistik 

ISIC har varken som näringsgrenssche
ma eller som klassificeringsprincip hit
tills konsekvent tillämpats i den svenska 
näringsstatistiken. De näringsgrenssche
ma som tillämpats i olika statistikgre
nar, såsom industristatistik, folkräk
ningar etc. har dock i viss utsträckning 
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varit möjliga att aggregera till branscher 
enligt 1SIC. De klassificeringsprinciper 
som ISIC bygger på har inte genom
gående tillämpats främst beroende på 
att en systematisk information för detta 
ändamål saknats. De register som an
vänts har varit olikartat uppbyggda och 
till sitt innehåll varierat från statistik
gren till statistikgren. 

I och med uppbyggnaden av ett 
centralt företagsregister skapas fr. o. m. 
mitten av 1960-talet möjligheter för en 
systematisk och hela näringslivet om
fattande övergång till ISIC. Enheterna 
inom företagsregistret är av tre slag, 
vilka är hierarkiskt ordnade: 

a. Företag 
b. Verksamhetsställe, dvs. lokalt av

skild enhet, bedrivande ett eller flera 
slag av verksamheter 

c. Element, dvs. inom ett verksamhets
ställe bedriven verksamhetsart 

Som en verksamhetsstället komplette
rande enhet avses dessutom i registret 
skola förekomma: 

d. Arbetsställe, en enhet med större 
branschrenhet än verksamhetsstället 
och för vilken finns en uppgifts-
lämnarkapacitet 

Avsikten på nuvarande planerings
stadium, då företagsregistret befinner 
sig under uppbyggnad, är att i statistik, 
i vilken enskilda individer skall klassi
ficeras efter näringsgrenstillhörighet, så
som folkräkningar, verksamhetsstället i 
princip skall vara den enhet som be
stämmer individens branschtillhörighet. 
För individen finns det möjligheter att 
inhämta uppgifter om verksamhetsstäl
let, den lokalt avgränsade enheten, dvs. 
ur betsplatsen, medan det däremot ställer 

sig svårare att få information om vilken 
verksamhetsart inom verksamhetsstället 
individen ägnar sig åt. 

När det däremot gäller uppgifter som 
inhämtas från företag och som avser 
företag eller delar av företag har det an
setts nödvändigt att arbeta med en en
het som ur näringsgrenssynpunkt är 
mer homogen än verksamhetsstället, en 
enhet med större branschrenhet. Denna 
enhet som i princip är underordnad 
verksamhetsstället benämnes arbetsställe 
och kan bestå av ett eller flera element 
inom verksamhetsstället. I de flesta fall 
bedrives endast en verksamhet inom 
verksamhetsstället och arbetsstället är 
då identiskt med verksamhetsstället. En 
förutsättning för bildandet av en arbets
ställeenhet är att det finns en uppgifts-
lämnarkapacitet beträffande uppgifter 
över produktion, förbrukning etc. I vissa 
fall kan emellertid kravet på uppgifts-
lämnarkapacitet medföra att arbetsstäl
let blir en verksamhetsstället överord
nad enhet. Det kan t. ex. vara aktuellt 
i sådana fall där ett företag bedriver 
verksamhet inom en och samma bransch 
på flera ställen inom en kommun. Där
vid kan hela verksamheten inom kom
munen betraktas som ett arbetsställe 
med hänsyn till att uppgiftslämnarkapa-
citeten är begränsad till denna enhet 
men verksamheten bedrives vid flera 
verksamhetsställen. 

I princip ansluter sig den svenska 
tillämpningen av ISIC till ISIC:s regler 
för behandling av hjälpverksamhet. 
Vissa aktiviteter har dock ansetts vara 
lämpliga att betrakta icke som hjälp
verksamhet utan som primär verksam
het, dvs. branschbestämmande aktivitet. 
Hit har bl. a. förts reparationer för 
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andra lokalt fristående enheter samt 
interna reparationer av större storleks
ordning och vidare sådan detaljförsälj
ning, som avser egna tillverkningspro
dukter. Ett industriföretags normala 
försäljning av sin produktion betraktas 
däremot i allmänhet som hjälpverk
samhet. 

Av det som ovan sagts framgår att 
det förhållandet att man i statistik som 
avser individer, t. ex. folkräkningar, 
kommer att tillämpa en annan enhet än 
i statistik, som bygger på uppgifter från 
företag, medför att någon fullständig 
samordning i näringsgrenshänseende 
mellan de två slagen av statistik icke 
heller i fortsättningen uppnås. Då emel
lertid avsikten är att i det centrala före
tagsregistret skall finnas information 
om både verksamhetsställen och arbets
ställen, kan man få en kvantitativ upp
fattning om differensen mellan de fall 
där det ena eller andra slaget av enhet 
tillämpas. 

De beteckningar på olika slag av en
heter som använts i det föregående 
kommer att tillämpas även i de följande 
avsnitten, även om terminologin vid 
genomförandet av de aktuella folkräk
ningarna var en annan. 

1.4 Klassificeringsprinciperna vid 
1950 års folkräkning 

Det klassificeringsschema, som användes 
för näringsgrensgrupperingen vid 1950 
års och närmast föregående folkräk
ningar, skilde sig i vissa avseenden från 
IS1C. Vid 1950 års folkräkning utarbe
tades dock sammandragstabeller1), i 
vilka en omgruppering enligt ISIC 
genomfördes. 

Huvudprincipen för näringsgrens
klassificeringen vid dessa folkräkningar 
var att näringskaraktären vid arbetsstäl
let som regel skulle vara avgörande för 
klassificeringen. De sysselsatta vid ar
betsställen med två eller flera verksam
hetsarter delades dock upp på de olika 
verksamhetsarterna därest dessa var av 
sidoordnad karaktär. Med sidoordnad 
verksamhet avsågs successiva och inbör
des likvärdiga stadier i produktion och 
distribution, som i industristatistiken i 
regel utskildes som särskilda arbets
ställen. Någon uppdelning gjordes där
emot icke på verksamhetsarter av under
ordnad karaktär, som utgjorde delar av 
produktionsprocessen eller som kunde 
betraktas som hjälpverksamhet. 

En konsekvent tillämpning av de an
givna klassificeringsprinciperna vid det 
praktiska genomförandet förutsatte till
gång till entydiga uppgifter om nä
ringskaraktären hos företagen och deras 
särskilda verksamhetsarter. Med ut
gångspunkt från den enskilde uppgifts-
lämnarens uppgift om namn m. m. å 
det företag, i vilket han var verksam, 
identifierades företaget i förefintliga 
register m. m. och åsattes vederbörande 
näringsgrenskod, varvid uppgiften om 
yrke gav viss ledning. På grundval av 
primärmaterialet till industristatistiken 
upprättades ett register över arbetsstäl
len inom industrin, där kodningssvårig
heterna är störst, upptagande arbets
ställena kommunvis i alfabetisk ordning 
efter namnet och med uppgift om kod. 
som angav sidoordnad verksamhet. I 
övrigt utnyttjades kalendrar och andra 
uppslagsböcker för kodningen, och i 

1) 1950 års folkräkning, del VI. tab. 20 och 21. 
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viss utsträckning inhämtades upplys
ningarna hos vederbörande företag. 

Genom de på så sätt vidtagna åtgär
derna mötte det i allmänhet icke någon 
större svårighet att uppdela arbetar
stammen vid ett kombinerat företag på 
de olika arbetsställena. Annorlunda 
ställde det sig i fråga om tjänstemanna
personal, eftersom denna personal ofta 
är gemensam för ett företags olika verk
samhetsarter. Någon annan utväg stod 
därvid icke till buds än att låta redo
visningen av denna personal ingå inom 
den gren, som på grund av tillgängliga 
uppgifter kunde anses vara den mest 
framträdande. Bedömningen härav kun
de i fråga om industrin ske från för
hållandevis säkra utgångspunkter med 
ledning av industristatistiken och i det 
upprättade företagsregistret gjordes an
teckning härom. Mera vanskligt var 
ställningstagandet i sådana fall, då ett 
större företag, samtidigt som det drev 
industriell verksamhet, även hade en 
omfattande försäljningsrörelse icke 
blott avseende de egna tillverkningspro
dukterna utan också inköpta varor. Av
görandet i dylikt fall, om handel skulle 
betraktas som sidoordnad verksamhet, 
överlämnades i viss utsträckning åt före
tagets egen ledning att träffa, och den 
personal, som icke kunde uppdelas, fick 
ingå under den huvudgrupp, företaget i 
övervägande grad ansågs tillhöra. 

Liknande synpunkter anlades vid 
gränsdragningen mellan industri och 
handel beträffande vissa kategorier av 
blandade företag, nämligen bageri, slak
teri, skrädderi, urmakeri, hattillverk
ning och därmed jämförlig verksamhet 
i förening med försäljningsrörelse. Så
som allmän regel gällde att i den mån 

ett företag inrymde verksamhetsarter 
tillhörande olika huvudgrupper, dessa 
grenar räknades som sidoordnade, åt
minstone om de var av någorlunda be
tydenhet, och att i anslutning härtill 
personalen, så långt det tillgängliga ma
terialet medgav, uppdelades på resp. 
huvudgrupper. 

1.5 Klassificeringsprinciperna vid 
1960 års folkräkning 

I det föregående har redogjorts för de 
principer som efter företagsregistrets till
komst kommer att bli vägledande for 
näringsgrensklassificeringen i svensk 
näringsstatistik. Beträffande individ
statistik har därvid påtalats de svårig
heter som föreligger att utföra en klassi
ficering såväl efter verksamhetsart som 
efter arbetsställe och att verksamhets
stället därför avses bli den enhet som 
bestämmer individens branschtillhörig
het. Denna huvudprincip genomfördes 
redan vid 1960 års folkräkning. I en
lighet med definitionen av verksamhets
ställe har därvid den huvudsakliga verk
samhetsarten vid ett verksamhetsställe 
fått bestämma branschkoden för hela 
den anställda personalen. Som exempel 
härpå kan nämnas, att t. ex. försälj
ningspersonalen vid ett kombinerat bil
reparations- och bilhandelsföretag med 
övervägande delen av personalen syssel
satt med bilreparationsarbete förts till 
industrin, och detsamma har fallet varit 
med både försäljnings- och serverings
personalen vid kombinerad bageri- och 
konditorirörelse; personalen i ett in
dustriföretag med kombinerad tryckeri-
och bokbinderirörelse har räknats till 
tryckeri, därest sistnämnda verksamhet 
varit den huvudsakliga. 
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Uppdelningen på näringsgrenarna till
verkningsindustri m. m., handel och 
tjänster m. m. har varit starkt beroende 
av innehållet och kvaliteten i de i för
väg upprättade register över företag, som 
vid 1960 års folkräkning legat till 
grund för kodningen efter näringsgren. 
Industriregistret byggde huvudsakligen 
på uppgifter från industristatistiken och 
den branschbestämmande enheten kom 
därför i viss utsträckning att utgöras av 
arbetsstället i stället för verksamhets
stället. Från industri- och handels
registren, som upprättats helt friståen
de från varandra, kunde uppgift in
hämtas om huvudsaklig industri- eller 
handelsbransch; däremot kunde av 
registren icke avgöras, huruvida ett 
företags huvudsakliga verksamhet var 
industri eller handel. De på folk- och 
bostadsräkningsblanketterna lämnade 
yrkesuppgifterna liksom uppgifterna 
om det egna företagets eller arbetsgiva
rens huvudsakliga verksamhet vid verk
samhetsstället utnyttjades vid närings
grenskodningen endast i de fall då 
ifrågavarande företag ej kunde återfin
nas i registren. Dessas kvalitet och om
fattning blev därigenom av avgörande 
betydelse. Industriregistret innehöll inga 
adressuppgifter, och därigenom sakna
des möjlighet att i de fall företag hade 
flera verksamhetsställen inom en kom
mun avgöra vilket speciellt verksam
hetsställe näringsgrenskoden i registret 
avsåg. Genom att handelsregistret om
fattade endast ett urval av företag kun
de detta i en del fall medföra, att före
tag med både tillverkning och försälj
ning kom att återfinnas endast i in
dustriregistret även i de fall då handeln 
utgjorde den huvudsakliga verksam

heten eller då försäljning ägde rum vid 
ett fristående verksamhetsställe. Detta 
har lett till att försäljningspersonal i 
viss omfattning hänförts till närings
grenen tillverkningsindustri m. m. i 
1960 års folkräkning utöver vad till-
lämpningen av principen om huvudsak
lig verksamhet vid verksamhetsstället 
medfört. Härav berörs främst livs
medels- och transportmedelsindustrier
na; inom den förra gruppen återfinnes 
företag av typen bageri och konditori 
med försäljning och servering, inom 
den senare kombinerade bilförsäljnings-
och bilreparationsföretag. 

1.6 Jämförbarheten i näringsgrens
klassificeringen mellan 1950 och 1960 
års folkräkningar 

Vid planläggningen av 1960 års folk
räkning tillsattes en arbetsgrupp för 
yrkesfrågor, i vilken företrädare för vik
tiga konsumentgrupper ingick. Efter in
gående överväganden inom arbetsgrup
pen fattades beslut om att anpassa nä
ringsgrensklassificeringen till ISIC:s 
grupperingsschema samt att låta verk
samhetsstället i princip bli bransch
bestämmande enhet. Motiveringen var 
att man därigenom skulle få bättre jäm
förbarhet i framtiden såväl med annan 
svensk som med utländsk statistik. Att 
en övergång till dessa klassificerings
principer skulle medföra vissa svårig
heter att uppnå jämförbarhet med före
gående folkräkningar kunde därvid för
utses. Jämförbarheten med 1950 års räk
ning påverkas dels av omflyttning i 
näringsgrensschemat av vissa grupper, 
dels av ändringar i kodningsprinciperna 
och kodningsmetoderna. 
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Skiljaktigheterna i näringsgrenssche
mat nödvändiggör en viss omräkning av 
resultaten från 1950 års folkräkning. 
Ett omräkningsschema för huvudgrup
per (1-siffernivå) har publicerats som 
bilaga i del VI av redogörelsen för 1960 
års folkräkning. Motsvarande schema 
för 3-siffernivån ingår som bilaga i redo
görelsen för 1960 års folk- och bostads
räknings uppläggning och utförande. 

Kodningsprinciperna vid 1950 och 
1960 års folkräkningar företer enligt 
beskrivningen i de två närmast före
gående avsnitten vissa skiljaktigheter. 
Den huvudsakligaste skillnaden är att 
den företagsenhet, som varit bransch-
bestämmande, i viss utsträckning defi
nierats olika vid de båda räkningarna. 
Vid 1950 års folkräkning delades arbets
stället upp på huvudsaklig och sido-
ordnad verksamhet och man erhöll där
igenom i viss mån en branschbestämning 
på basis av de skilda verksamhetsarterna 
eller elementen vid arbetsstället. Vid 
1960 års folkräkning har däremot, som 
nämnts, det lokalt avgränsade verksam
hetsstället i princip behandlats som en 
enda enhet, varvid den huvudsakliga 
verksamheten fått bli branschbestäm-
mande för samtliga vid verksamhets
stället sysselsatta. 

Vid såväl 1950 som 1960 års folk
räkningar var dock möjligheterna att på 
ett enhetligt sätt tillämpa de nämnda 
huvudprinciperna begränsade genom 
att fullständiga register över företagen 
saknades. Vid dessa räkningar var det 
icke möjligt att täcka hela näringslivet 
i de uppgjorda hjälpregistren utan man 
var huvudsakligen hänvisad till den in
formation om industriföretagen, som 
kunde erhållas från industristatistiken. 

Som följd av ofullständiga register mås
te tilläggsregler uppställas för närings
grenskodningen, som i viss mån inne
bar en avvikelse från huvudprinciperna. 
De betydande resursinsatser som erford
ras för den nu pågående uppläggningen 
av ett centralt företagsregister visar svå
righeten att i samband med folkräk
ningar lägga upp tillförlitliga register. 

Genom tillkomsten av det nuvarande 
företagsregistret har en bättre grund 
skapats för att i kommande folkräk
ningar genomföra en mera enhetlig kod
ning. Omläggningar och andra föränd
ringar i detta register mellan två folk
räkningar kan hållas under kontroll. 
Registret ger ett underlag för undersök
ningar av förskjutningar i bransch
grupperingen. Uppläggningen av regist
ret innefattar dock många svårigheter 
och ett fullt slutjusterat företagsregister 
kan icke föreligga till 1965 utan först 
till 1970 års räkning. En viss bristande 
jämförbarhet i näringsgrensklassifice
ringen vid 1960, 1965 och 1970 års 
folkräkningar kan därför icke uteslutas 
men målsättningen är att dels sträva 
efter så god jämförbarhet som möjligt, 
dels att söka uppskatta ev. förskjut
ningar. 

Ovannämnda skillnader i kodnings
principerna vid 1950 och 1960 års folk
räkningar har främst påverkat klassifi
ceringen inom näringsgrenarna tillverk
ningsindustri m. m., handel och tjänster 
m. m. men kan ha berört även övriga 
näringsgrenar. Bruttoskillnaderna av 
olikartat kodade individer kan därvid ha 
tagit ut varandra men torde delvis kvar
stå som nettoskillnader och påverkar 
jämförbarheten med 1950. Någon möj
lighet att med tillfredsställande säker-
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het kvantitativt mäta vare sig brutto-
eller nettoskillnader har icke förelegat 
med hänsyn till svårigheten att rekon
struera 1950 års kodningsmetoder och 
att aktualisera det då använda företags
registret. 

Genom jämförelse med industrista
tistikens siffror över utvecklingen under 
1950-talet kan man dock konstatera, att 
ökningen i antalet industrianställda är 
högre enligt folkräkningarna än enligt 
industristatistiken. I nedanstående tablå 
visas utvecklingen dels enligt industri
statistiken ( I ) och dels enligt folkräk
ningarna ( F R ) . Det bör därvid obser
veras att industristatistiken icke omfat
tar arbetsställen med mindre än 5 an
ställda samt att vissa definitionsskillna
der föreligger gentemot folkräkningen, 
bl. a. i avseende på principerna för av-
gränsning av tjänstemän gentemot ar
betare. 

Det bör understrykas att de uppvisade 
differenserna i tablån icke får betraktas 
som ett bearbetningsfel i 1960 års folk
räkning, vad gäller beståndet vid denna 
tidpunkt. De framkomna resultaten har 
erhållits som en följd av den medvetna 
övergång till verksamhetsstället som 
branschbestämmande enhet, varom be
slut fattades vid planeringen av räk
ningen efter ingående diskussioner med 
konsumenterna. Som förut nämnts kom
mer denna princip att tillämpas vid 

framtida individstatistik. Beståndsredo
visningen 1960 torde därför i stort sett 
kunna anses vara riktig; dock orsakas 
som förut nämnts en mindre del av för
skjutningen mellan handel och industri 
av ofullständigt handelsregister och 
denna felaktighet kan antas komma att 
medföra en motsatt förskjutning vid 
1965 års folkräkning. 

Det är sålunda endast vid tidsjäm
förelser med föregående folkräkningar, 
som man har anledning försöka göra en 
korrigering av 1960 års resultat — någ
ra korrigeringar av 1950 års resultat 
kan nämligen så här långt efteråt icke 
genomföras. Den beskrivna kodnings
principen om huvudsaklig verksamhet 
vid verksamhetsstället har medfört, att 
ett avsevärt antal handelsanställda och 
andra yrkesgrupper vid kombinerade 
industri- och handelsföretag, som 1950 
hänförts till handel, vid 1960 års folk
räkning tillförts tillverkningsindustrin. 
Då ifrågavarande yrkesgrupper huvud
sakligen tillhör tjänstemannayrkena blir 
folkräkningens överskattning av de in-
dustrianställdas ökning under 1950-
talet koncentrerad till tjänstemännen. 
Hur stor överskattningen är kan endast 
mycket ungefärligt uppskattas. Av 
tab. 26 i del IX av folkräkningsredo
görelsen framgår, att inemot 45 000 
personer med kommersiellt arbete 1960 
hänförts till näringsgrenen tillverk-

1) Talen korrigerade med hänsyn till omläggning 1954 
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ningsindustri m. m. Av däri ingående 
yrkesgrupper fördes dock betydande 
grupper även 1950 till industrin, bl. a. 
handelsresande och agenter vid industri
företag (8 700). Uppskattningsvis kan 
därför inemot 30 000 handelstjänstemän 
ha blivit olikartat kodade. Härtill kom
mer dock andra yrkesgrupper knutna 
till verksamhetsarten handel vid kom
binerade industri- och handelsföretag, 
såsom kontorspersonal, personer med 
administrativt arbete m. fl. Hur stor del 
av dessa grupper, som blivit olikartat 
kodade vid de båda folkräkningarna, 
kan icke uppskattas med ledning av den 
nämnda tabellen i del IX. Stickprovsvis 
företagna undersökningar (se nedan) 
ger dock vid handen, att antalet skulle 
kunna uppgå till inemot 20 000 perso
ner. Sannolikt kan sålunda antas, att 
40 000—50 000 tjänstemän, som blivit 
hänförda till industrin 1960, skulle ha 
kodats under huvudgruppen handel, 
därest 1950 års kodningsprinciper till-
lämpats oförändrade. Skillnaden mellan 
industristatistiken och folkräkningarna 
i fråga om ökningen av antalet industri
arbetare är icke särskilt påtaglig. I viss 
mån torde dock även denna kategori ha 
påverkats av olikartade kodningsprinci
per, varigenom ökningstakten överskat
tats i folkräkningarna. Storleken härav 
kan uppskattningsvis röra sig om 10 000 
arbetare. 

Av vad ovan sagts om skillnaden i 
kodningsprinciperna 1950 och 1960 tor
de framgå, att en omkodning av mate
rial från 1960 års räkning i full överens
stämmelse med 1950 års regler icke 
varit möjlig att genomföra. Orsaken 

härtill är främst avsaknaden av upp
gift om sidoordnad verksamhet i 1960 
års industriregister. Någon komplette
ring av registret på denna punkt har 
icke varit möjlig att utföra med rimlig 
arbetsinsats. Då förskjutningarna emel
lertid kan tänkas vara koncentrerade 
till en överflyttning från handel till 
industri, har det ansetts mest angeläget 
att försöka belysa omfattningen härav. 
Vid folkräkningen har därför i detta 
syfte utförts en undersökning av ett 
mindre urval av blankettmaterialet, 
från vilken undersökning de huvudsak
ligaste resultaten framläggs nedan. 

För ett urval av hushåll omfattande 
ca 1 % av befolkningen (vart tredje 
hushåll uttogs systematiskt ur det ur
valsmaterial, som tidigare kommit till 
användning för förtursbearbetning av 
resultat från folkräkningen1 ) ) har räk
ningsblanketterna genomgåtts i avseen
de på alla personer som enligt uppgifter
na på blanketten om företagets namn 
och/eller företagets huvudsakliga verk
samhet arbetat inom handelsföretag 
eller vid försäljningsavdelningar inom 
industriföretag. Därvid har jämförelse 
skett med den åsatta näringsgrenskoden; 
därest industribransch, inkl. byggnads-
och anläggningsverksamhet, kodats har 
rättelse skett till handelsbransch såvida 
icke detta uppenbart varit i strid med 
principerna vid 1950 års kodning. Den 
använda metoden är givetvis diskutabel, 
då den innebär att man godtar uppgifts-
lämnarnas egen klassning på industri 
eller handel. Under rådande förutsätt
ningar har dock detta förfaringssätt an
setts vara den metod, som ger den 

) En redogörelse för urvalsmetod och estimationsformler för detta klusterurval har lämnats 
i Statistisk tidskrift 1962: 5 
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bästa anslutningen till 1950 års kod
ning, även om man därigenom givetvis 
icke erhåller önskad grad av jämför
barhet. 

Undersökningens resultat är behäfta
de med stor osäkerhet på grund av svå
righeten att rekonstruera 1950 års kod
ningsmetoder. Det bör vidare understry
kas, att undersökningen belyser en enda 
bruttoström i totalräkningen, nämligen 
bruttoöverflyttningen från handel till 
industri, medan förskjutningar industri 
—handel och mellan andra näringsgre
nar, t. ex. tjänster — handel och in
dustri — samfärdsel, ej kunnat beaktas 

vid bearbetningen. De här framlagda 
omräknade talen är sålunda icke att be
trakta som ett med 1950 jämförbart 
bestånd utan endast som resultat av den 
här undersökta delen av förskjut
ningarna. 

Bearbetningen har resulterat i att den 
i totalräkningen åsatta koden för in
dustribransch ändrats till handels
bransch för ca 750 personer i det under
sökta materialet. Uppvägning till riks
nivå ger ca 59 000 personer. 

I tablån ovan framlägges huvud
resultaten av undersökningen. I motsats 
till den tidigare tablån å sid. 15° ingår 

) Utöver överflyttningen på grund av omkodningen har 4 100 personer inom textilindustrin 
( tillskärare, som ej är tjänstemän) överflyttats till arbetare 
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även byggnadsverksamhet samt el-, gas-
och vattenverk. Även företagare ingår. 

Som förut nämnts berör överflytt
ningen huvudsakligen tjänstemannasi
dan, vilket närmare framgår av tablån 
nederst på sid. 17°, där företagarna ute
slutits. 

Huvudparten av de vid undersök
ningen till handeln överflyttade ut-
göres av personer med kommersiellt 
arbete men även andra yrkesgrupper är 
företrädda som visas nedan. 

Under efterkrigsperioden har en be
tydande omvandling av näringslivet ägt 
rum. Denna är en mycket komplicerad 
företeelse. En jämförelse mellan de data 
som erhålles vid två på varandra följan
de folkräkningar ger i fråga om befolk
ningens fördelning efter näringsgren en 
bild av resultatet av olika, ofta i mot
satt riktning verkande faktorer. Utveck
lingen påverkas därvid även av organisa
toriska förändringar inom näringslivet, 
som kan ge upphov till olikartad 
branschgruppering. Rationaliserings
strävandena inom företagen tar i ökad 
omfattning sikte på tillverkning av läng
re serier för att därmed öka konkurrens
kraften. Bildandet av de europeiska han
delsblocken är i detta sammanhang en 
pådrivande faktor. Andra incitament 
till branschrationaliseringar är ökade 

möjligheter till forsknings- och utveck
lingsarbete, nedbringande av transport-
och försäljningskostnader m. m. Dylika 
strävanden till branschrationalisering 
tar sig bl. a. uttryck i sammanslagning 
av företag eller i samarbetsavtal om pro
duktkoncentration och specialisering. 
Detta kan medföra att företag som vid 
ett visst arbetsställe tidigare haft en på 
två eller flera verksamhetsarter splitt
rad produktion, efter omorganisationen 
helt inriktar produktionen vid detta 
arbetsställe på en enda verksamhetsart, 
medan tillverkningen av biprodukterna 
överföres till annat arbetsställe. Dylika 
företagsåtgärder medför sålunda en 
ökad branschrenhet och kan före och 
efter omorganisationen ge upphov till 
olikartad klassificering av en del av de 
anställda. Andra företagsåtgärder kan 
syfta till att bredda produktionen och 
medför då, att nya arbetsställen med 
blandad tillverkning uppstår. Orsaken 
härtill kan exempelvis vara avsättnings
svårigheter för den ursprungligen till
verkade produkten. Den vertikala integ
rationen inom näringslivet kan på sam
ma sätt ge upphov till blandade företag 
genom att produktionen utvidgas bak
åt mot råvaruproduktionsledet och/eller 
framåt mot en mera långtgående föräd
ling av produkterna. Av exempel på 
utvidgningar mot mera blandade före
tag, som påverkar näringsgrensklassi
ficeringens huvudgruppering, kan näm
nas det fall, då ett industriföretag från 
att tidigare ha utnyttjat en transport
firma skaffar sig egna lastbilar för sina 
transporter. Ett annat exempel är in
dustriföretaget, som anställer egna bygg
nads- och anläggningsarbetare för om
byggnadsarbeten. 
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Rationaliseringen av försäljningssi
dan inom företagen förtjänar i detta 
sammanhang särskild uppmärksamhet. 
I ökad omfattning torde försäljningen 
samordnas mellan företag med likartade 
eller kompletterande tillverkningar ge
nom bildande av särskilda försäljnings
bolag eller på annat sätt. Vid bransch-
kodifieringen resulterar detta i en ök
ning av antalet sysselsatta inom närings
grenen handel, även om den reella effek
ten av rationaliseringen kanske medfört 
en minskning av den berörda anställ
ningskadern. 

Servicenäringarnas arbetsfält har 
vidgats icke minst genom teknikens ut
veckling. Film, radio och television har 
skapat nya funktioner framför allt inom 
servicenäringarna. Dessas tillväxt får 
vidare till väsentlig del ses mot bak
grunden av den överföring som ägt rum 
av arbetsuppgifter till nämnda näringar 
från andra. Bagerier och konditorier, 
tvättinrättningar, produktion av och 
handel med färdiglagad mat. textilhan
deln, främst handeln med textilkonfek
tion, är verksamhetsområden som be
rörts av dessa förändringar. Å andra si
dan har en överföring av arbetsuppgifter 
till tillverkningsindustrin ägt rum ge
nom paketering av ett stort antal varor. 
Det bör även nämnas, att en betydande 
rationalisering ägt rum inom en del av 
detaljhandeln, främst livsmedelshan
deln, genom uppkomsten av snabbköps
butiker. 

De ovan anförda exemplen vill visa, 
att även med identiska kodningsprinci
per vid två folkräkningar siffrorna än

dock kommer att förutom den reella ut
vecklingen även avspegla förändringar 
av organisatorisk natur. Näringsgrens
klassificeringen torde sålunda icke vara 
särskilt väl lämpad för belysning av ut
vecklingen inom näringslivet, om man 
därmed menar förändringen inom olika 
verksamhetsarter. Från konsumenthåll 
torde intresse föreligga för fördelningar 
med utgångspunkt såväl från verksam
hetsställets huvudsakliga verksamhet 
som från verksamhetsarten. Förstnämn
da konsumentbehov tillgodoses genom 
näringsgrensklassificeringen, medan där
emot fördelning efter verksamhetsart 
sker med yrkesklassificeringen. De båda 
variablerna kompletterar varandra och 
betjänar olika konsumentinriktningar. 
Korstabellering mellan näringsgren och 
yrke ger dessutom viss information om 
sambandet mellan verksamhetsställe och 
verksamhetsart. 

Sammanfattningsvis kan sålunda 
konstateras, att verksamhetsstället ut
gör den branschbestämmande enheten 
fr. o. m. 1960 års folkräkning. Konsu
menter som i stället har intresse för för
delning efter verksamhetsart hänvisas 
till redovisningarna av yrkesfördel
ningen. Genom övergången till nämnda 
kodningsprinciper har jämförbarheten 
med 1950 års räkning försämrats. För
skjutningarna är koncentrerade till en 
överflyttning av tjänstemän från han
del till industri, främst berörande livs
medels- och transportmedelsindustrier
na. Genom tillkomsten av företagsregist
ret ökar möjligheterna till bättre jäm
förbarhet i kommande folkräkningar. 
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Bilaga 2 

TEORETISKA MOTIVERINGAR FÖR BERÄKNINGAR AV STANDARD

AVVIKELSER OCH KONFIDENSINTERVALL 

Len teoretiska bakgrunden till de i text

avsnittet publicerade tabellerna med stan

dardavvikelser och konfidensintervaJl re

dovisas i denna bilaga. Under punkt 1 

diskuteras den urvalsmekanism som urval 

av personer födda den 15 utgör. Vidare 

diskuteras olika sätt att göra uppräk

ningar till riksnivå från antalssiffror för 

urvalet av den 15 födda personer. Slut

ligen under punkt 2 redovisas härled

ningar av de formler som ligger till grund 

för beräkningarna av standardavvikelser 

och konfidensintervall. 

1. Teoretiska antaganden och olika upp

räkningsförfaranden 

1.1 Urval av personer födda den 15 i en 

månad som urvalsmekanism. 

Ur teoretisk synpunkt är urvalet av den 

15 födda ej ett sannolikhetsurval utan ett 

subjektivt urval av en grupp personer 

födda ett lämpligt datum. Betraktar man 

emellertid en födelse för en godtycklig 

individ vid en tidpunkt långt före födel

sen kan man tillåta sig följande antagan

den: 

a. att sannolikheten för händelsen födsel 

den 15 är lika för varje individ 

b. att dessa händelser är sannolikhets-

teoretiskt oberoende, bortsett från fler-

födslar. 

De jämförelser mellan siffror för personer 

födda den 15 och kända totala siffror en

ligt folkräkningen har inte vederlagt hypo

tesen att dessa antaganden är approxi

mativt giltiga. 

Beträffande skattningar av sannolik

heten n för händelsen född den 15 kan en 

grov sådan erhållas genom att dividera 

antalet dagar med 15-datum med totala 

antalet dagar. 

Något mer exakt blir en skattning där in

verterade värdet av antalet dagar varje 

månad I för februari - I vägs med vik-
\ 28,25/ 

ter proportionellt mot antalet födslar 

under varje månad. 

En ännu bättre skattning av sannolik

heten torde erhållas genom division av 

samtliga den 15 födda personer med den 

totala folkmängden i riket. Den största 

reservationen mot en sådan skattning är 

möjligheten till systematiska fel vid ut-

sökningen av de den 15 födda. Denna 

skattningsmetod ger 

1.2 Det valda uppräkningsförfarandet 

och några alternativ. 

Ett ur teoretisk synpunkt tilltalande ge

mensamt uppräkningsförfarande är att 

multiplicera varje antal för grupper av 

personer födda den 15 med kvoten mellan 

den totala folkmängden enligt totalräk

ningen och totala antalet personer födda 

den 15. Skrives antalet i en sådan grupp 
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xlb och totala antalet den 15 födda per

soner «is samt totala antalet i folkräk

ningen N blir den uppräknade skattningen 

Motsvarande uppräkningsförfarande kan 

tänkas gälla familjer om N betecknar 

totala antalet familjer i riket, nl5 antalet 

familjer med familjeförestandare födda 

den 15 samt xl5 antalet familjer i en under

grupp av urvalet. 

För uppräknade skattningar av antalet 

personer eller familjer blir den skat tade 

variansen (med under punkt 1.1 gjorda 

antaganden) 

och för relativt n15 små grupper xSB approx

imativt 

Emellertid har en annan uppräknings

faktor valts, nämligen kvoten mellan to

tala antalet personer i folkräkningen och 

totala antalet personer i familjer med 

familjeföreståndare födda den 15 + ur

valet av ensamstående ej ingående i familj. 

Det ta förfarande torde för flertalet skatt

ningar vara obetydligt mindre exakt och 

det är teoretiskt något mer komplicerat 

genom a t t ett urval av kluster ingår i 

nämnaren. Folkräkningen har ändå valt 

det ta uppräkningsförfarande på grund av 

önskemålet a t t uppnå överensstämmelse 

med folkräkningens totalsiffra för antal 

personer i riket. 

Beteckningarna N och n15 skall i fortsätt

ningen användas för tälj are resp. nämnare 

i denna kvot och den uppräknade skatt

ningen benämnes x, d. v. s. 

I fortsättningen skall vidare beteckning
en N u f n « l 

arna t = — och ƒ = - — = - — användas. 
"is N F 

2. Härledning av kalkylformler 

2.1 Formler för uppräknade tal (x) 

För den i föregående avsnitt redovisade 

skattningen 

är den teoretiska relativa variansen approx

imativt 

där V2 (xn) och V- (n15) är relativa varian

ser och Q korrelationskoefficienten mellan 

15 och re15
 l). 

Man torde kunna anta a t t Q ej annat än i 

undantagsfall är ett negativt tal, d. v. s. 

a t t relativa variansen för skattningen x 

är maximalt summan av första och andra 

termerna. Å andra sidan torde den tredje 

termen i många fall vara ett så stort nega

t ivt ta l a t t relativa variansen för x är 

mindre än enbart den första termen. 

Alltså gäller under dessa förutsättningar 

V{xu)-A < V{x)<V(xu) + V(nu) 

där J är ett mindre positivt tal ( < V2 (xu)). 

Med hjälp av kända data för urvalet av 

familjer och personer ej ingående i familj 

kan termen V2 (n15) skattas till 

3 — Folkräkningen år 1960 
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d. v. s. ett i detta sammanhang mycket 
litet tal. Därför har beräkningarna av 
standardavvikelser för uppräknade tal 
x endast grundats på termen V- ( ] 5 ) , som 
kan skrivas 

med de tidigare redovisade förutsättning
arna (avsnitt 1.1), där X är totalvärdet i 
populationen (som antages vara känd). 
Denna teoretiska varians kan skattas med 

För att skatta variansen s2 (x) multipli
ceras med x2, d. v. s. 

Beräkningarna för tab. A grundar sig på 
formeln för den skattade standardav
vikelsen s (x) 

2.2 Formler för procenttalsskattningar 

Låt x och y vara två uppräknade skatt
ningar och x en undergrupp av y. En pro
centtalsskattning erhålles genom 

Med tidigare gjorda antaganden (punkt 
1.1) blir den skattade variansen för P 

Y är totala antalet i folkräkningen mot
svarande yis och standardavvikelsen 

Från korrektionstermen har 

bortsetts vid beräkningarna. 
Skattas ett totalvärde med hjälp av ett 
procenttal genom ett eventuellt känt 
värde Y från totalräkningen för täljaren 
J u enligt 

blir den skattade standardavvikelsen för P 

Vidare har P antagits vara approximativt 
normalfördelat utom för små värden på 
nämnaren. För dessa har en anpassning 
till Poisson-fördelningen resp. en arcsinus-
transformering av P utnyttjats. Se t. ex. 
(2), sid. 262 ƒ och 293/ . 

2.3 Beräkningsmetod vid skattning av 
konfidensintervall för medianvärden 

Konfidensintervall för medianen i ett ur
val som kan betraktas som ett obundet 
slumpmässigt urval kan bestämmas ge
nom percentiler avseende det urval för 
vilket medianen gäller. Med hjälp av 
tabell 12.1 sid. 362 i (2) kan exempelvis 
följande tabell ställas upp med gränser, 
inom vilka medianen ligger i approxima
tivt 19 fall av 20. 
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För a t t på et t generellt sätt kunna ange 

percent ihwden för e t t konfidensintervall 

har sambandet mellan percentiler och 

relativt avstånd till undre resp. övre kvar-

tilvärdet från medianvärdet studerats em

piriskt i e t t diagram av nedanstående typ . 

Relativt avstånd till undre (övre) kvartil-

värde 

I et t sådant diagram har en kurva anpas

sats för hand. Därefter har tab . C kunnat 

konstrueras genom at t storleken på me-

diangruppen gett percentiler och dessa i 

sin tur med hjälp av diagrammet värden 

på ƒ, och ƒ, . 

Lit teratur : 

1. Hansen—Hurwitz—Madow : Sample 

Survey Methods and Theory. Vol. I I , 
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Tab. 1. Familjer efter familjetyp och barnantal i hela riket samt i tätbebyggelse år 1960 

Families by type of family and by number of children, in the whole country and in densely 
populated areas 

1 Siffrorna i denna kolumn för personer ingående i familj har samma relativa s tandardavvikelse som mot
svarande siffror i kolumn 1 : Antal familjer. Standardavvikelsen kan erhållas genom multiplieering av 
det aktuella anta le t i kolumnen med den relativa s tandardavvikelsen. 
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Tab. 2. Familjer efter familjeföreståndarens kön, ålder och civilstånd samt antal barn under 
16 år och under skolåldern (0—6 år) i hela riket samt i tätbebyggelse år 1960 

Families by sex, age and marital status of head of family and by number of children under 16 
years of age and under school age (0—6 years of age), in the whole country and in densely 
populated areas 
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TAB. 2 (forts.). FAMILJER EFTER FAMILJEFÖRESTÅNDARENS KÖN, ÅLDER OCH CIVILSTÅND 
SAMT ANTAL BARN UNDER 16 ÅR OCH UNDER SKOLÅLDERN I HELA RIKET SAMT I TÄT
BEBYGGELSE 



6 

Tab. 3. Familjer efter familjeföreståndarens kön, ålder och civilstånd samt efter yngsta 
barnets ålder i hela riket år 1960 



7 

Families by sex, age and marital status of head of family and by age of the youngest child, 
in the whole country 
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Tab. 4. Familjer efter familjeföreståndarens kön, ålder, civilstånd och förvärvsverksam
het samt efter antal barn under 16 år och under skolåldern (0—6 år) i hela riket samt 
i tätbebyggelse år 1960 
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Families by sex, age, marital status and economic activity of head of family and by number 
of children under 16 years of age and under school age (0—6 years of age), in the whole 
country and in densely populated areas 
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Tab. 5. Familjer med förvärvsarbetande familjeföreståndare efter dennes kön, ålder, 
yrke (2-siffernivå) och yrkesställning i hela riket år 1960 

Families with economically active head of family by sex, age, occupation and status of 

head of family, in the whole country 

Vissa yrkesgrupper av mindre storleksordning har utelämnats 
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TAB. 5 (forts.). FAMILJER MED FÖRVÄRVSARBETANDE FAMILJEFÖRESTÅNDARE 
EFTER DENNES KÖN, ÅLDER, YRKE OCH YRKESSTÄLLNING I HELA RIKET 
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Tab. 6. Familjer med förvärvsarbetande familjeföreståndare efter dennes kön, yrke (2-siffernivå) 
och yrkesställning samt efter antal barn under 16 år och under skolåldern (0—6 år) i hela 
riket år 1960 

Families with economically active head of family by sex, occupation and status of head of family and 
by number of children under 16 years of age and under school age (0—6 years of age), in the whole 
country 

Vissa yrkesgrupper av mindre storleksordning har utelämnats 
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TAB. 6 (forts.). FAMILJER MED FÖRVÄRVSARBETANDE FAMILJEFÖRESTÄNDARE EFTER DENNES 
KÖN, YRKE OCH YRKESSTÄLLNING SAMT EFTER ANTAL BARN UNDER 16 ÄR OCH UNDER SKOL
LDERN I HELA RIKET 

4 — Folkräkningen år 1960 
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Tab. 7. Bestående äktenskap efter vigselår, antal barn under 16 år och under skolåldern (0—6 år ) i hela riket samt i 
tätbebyggelse år 1960 

Marriages by year of marriage, number of children under 16 years of age and under school age (0—6 years of age), in the 
whole country and in densely populated areas 
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1 Inräknat okänt vigselar. 
2 Siffrorna i denna kolumn har samma relativa standardavvikelse som motsvarande siffror i kolumnen till vänster multiplicerad med faktorn 
1,1. Standardavvikelsen erhålles genom multiplicering av antalet i kolumnen med den relativa standardavvikelsen. 
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Tab. 8. Bestående äktenskap efter makarnas ålder i hela riket år 1960 
Marriages by age of husband and of wife, in the whole country 
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Tab. 9. Bestående äktenskap efter makarnas förvärvsverksamhet samt antal barn under 
16 år och under skolåldern (0—6 år) i hela riket och i tätbebyggelse år 1960 

Marriages by economic activity of husband and of wife and by number of children under 
16 years of age and under school age (0—6 years of age), in the whole country and in 
densely populated areas 

1 Siffrorna i denna kolumn har samma relativa standardavvikelse som motsvarande siffror i kolumnen 
till vänster multiplicerad med faktorn 1,2. Standardavvikelsen erhålles genom multipHcering av an
talet i kolumnen med den relativa standardavvikelsen. 
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Tab. 10. Bestående äktenskap med barn efter hustruns ålder, makarnas förvärvs
verksamhet och yngsta barnets ålder i hela riket år 1960 
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Marriages with children, by age of wife, economic activity of husband and of wife 
and by age of the youngest child, in the whole country 



Tab. 11. Bestående äktenskap efter makarnas vigselår, yrke (1-siffernivå) och yrkesställning i hela riket år 1960 

Marriages by year of marriage, occupation and status of husband and of wife, in the whole country 

20 



1 In räkna t personer med okänt vigselar. 
2 Siffrorna i denna rad har samma relativa standardavvikelse som motsvarande siffror i raden ovanför multiplicerad med faktorn 1,1, Standard
avvikelsen kan erhållas genom multiplicering av antalet i raden med den relativa standardavvikelsen. 

21 



TAB. 11 (forts.). BESTÅENDE ÄKTENSKAP EFTER MAKARNAS VIGSELÅR, YRKE OCH YRKESSTÅLLNING I HELA RIKET 
22 



1 In räknat personer med okänt vigselar. 
2 Siffrorna i denna rad har samma relativa s tandardavvikelse som motsvarande siffror i raden ovanför multiplicerad med faktorn 1.1. Standard
avvikelsen kan erhållas genom multiplicering av antalet i raden med den relativa standardavvikelsen. 
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TAB. 11 (forts.). BESTÅENDE ÄKTENSKAP EFTER MAKARNAS VIGSELÅR, YRKE OCH YRKESSSTÄLLNING I HELA RIKET 
24 



1 In räkna t personer med okänt vigselar. 
2 Siffrorna i denna rad har samma relativa s tandardavvikelse som motsvarande siffror i raden ovanför multiplicerad med faktorn 1,1. Standard
avvikelsen kan erhållas genom multiplieering av antalet i raden med den relativa standardavvikelsen. 
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TAB. 11 (forts.). BESTÅENDE ÄKTENSKAP EFTER MAKARNAS VIGSELÅR, YRKE OCH YRKESSTÄLLNING I HELA RIKET 

26 



1 In räkna t personer med okänt vigselar. 
2 Siffrorna i denna rad har samma relativa standardavvikelse som motsvarande siffror i raden ovanför multiplicerad med faktorn 1,1. Standard
avvikelsen kan erhållas genom multiplicering av antalet i raden med den relativa standardavvikelsen. 
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Tab. 12. Bestående äktenskap ingångna 1951 eller senare efter vigselår, äktenskapets 
ordningsnummer, hustruns vigselålder samt antal barn och dessas födelseår i hela riket 
år 1960 

Uppgifterna baseras på en specialbearbetning av data rörande kvinnor födda den 15, som lever i bestå
ende äktenskap ingångna 1951 eller senare (se den inledande textavdelningen). Som barn räknas här 
dels hemmavarande barn (adoptivbarn, fosterbarn och styvbarn ej inräknade) under 16 år i respektive 
familj enligt folkräkningarna 1950 och i960, dels dödfödda, avlidna och icke hemmavarande barn, som 
dessa kvinnor fött under perioden 1 januari 1951—1 november 1960. 

1 Se not 2 till tab. 7. 
2 Före vigseln avser här före vigseldagen; vid omgifte fore dagen för senaste vigseln. 
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Marriages performed in 1951 or later by year of marriage, number of marriage, age of wife 
when married and by number of children and their years of birth, in the whole country 

5 — Folkräkningen or 1960 
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TAB. 12 (forts.). BESTÅENDE ÄKTENSKAP INGÅNGNA 1951 ELLER SENARE EFTER VIGSEL-
OCH DESSAS FÖDELSEÅR I HELA RIKET 

1 Se not 2 till tab. 7. 
- Före vigseln avser här före vigseldagen; vid omgifte före dagen för senaste vigseln. 
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ÅR, ÄKTENSKAPETS ORDNINGSNUMMER, HUSTRUNS VIGSELÅLDER SAMT ANTAL BARN 
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TAB. 12 (forts.). BESTÅENDE ÄKTENSKAP INGÅNGNA 1951 ELLER SENARE EFTER VIGSEL-
OCH DESSAS FÖDELSEÅR I HELA RIKET 

1 Se not 2 till tab. 7. 
2 Före vigseln avser här före vigseldagen; vid omgifte före dagen för senaste vigseln. 
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ÅR, ÄKTENSKAPETS ORDNINGSNUMMER, HUSTRUNS VIGSELÅLDER SAMT ANTAL BARN 
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Tab. 13. Gifta samboende kvinnor efter ålder, vigselår och antal barn under 16 år i hela 
riket år 1960 

Married women living with their husbands, by age, year of marriage and by number of 
children under 16 years of age, in the whole country 

1 Se not 1 till tab. 9. 
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Tab. 14. Förvärvsarbetande gifta samboende kvinnor efter egen ålder och yngsta barnets 
ålder samt efter antal barn under 16 år i hela riket år 1960 

Economically active married women living with their husbands, by their own age, by age of 
the youngest child and by number of children under 16 years of age, in the whole country 

1 Antal förvärvsarbetande i procent av samtliga gifta samboende kvinnor i motsvarande grupp. 



36 

Tab. 15. Förvärvsarbetande ensamstående kvinnor efter egen ålder och yngsta barnets 
ålder samt efter antal barn under 16 år i hela riket år 1960 

Economically active women (excl. married women living with their husbands) by their own 
age, by age of the youngest child and by number of children under 16 years of age, in the 
whole country 

1 Antal förvärvsarbetande i procent av samtliga ensamstående kvinnor i motsvarande grupp. 
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Tab. 16. Förvärvsarbetande kvinnor efter yrke (2-siffernivå) samt efter antal barn under 
16 år och under skolåldern (0—6 år) i hela riket 
Economically active women by occupation and by number of children under 16 years of age and 
under school age (0—6 years of age), in the whole country 
Vissa yrken av mindre storleksordning har utelämnats 
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Tab. 17. Kvinnor födda 1921—1930 efter ålder och civilstånd, antal födda barn samt dessas 
födelseår i hela riket år 1960 

Women born 1921—1930 by age and marital status, number of children born and their year of 

birth, in the whole country 

Uppgifterna baseras på en speeialbearbetning av data rörande kvinnor födda den 15 åren 1921—1930 (se den 
inledande textavdelningen). Som barn räknas här dels hemmavarande barn (adoptivbarn, fosterbarn och styv
barn ej inräknade) under 16 år i respektive familj enligt folkräkningarna 1950 och 1960, dels dödfödda, avlidna 
och icke hemmavarande barn, som dessa kvinnor fött under perioden 1 januari 1951 — 1 november 1960. 

Se not på nästa sida. 
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TAB. 17 (forts.). KVINNOR FÖDDA 1921—1930 EFTER ÅLDER OCH CIVILSTÅND, ANTAL FÖDDA 
BARN SAMT DESSAS FÖDELSEÅR I HELA RIKET 

1 Siffrorna i denna rad har samma relativa standardavvikelse som motsvarande siffror i raden närmast ovanför 
multiplicerad med faktorn 1,1. Standardavvikelsen erhålles genom multiplicering av antalet i raden med 
den relativa standardavvikelsen. 
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Tab. 18. I familjer ingående barn under 16 år efter ålder och efter familjeföre-

ståndarens kön och civilstånd samt föräldrarnas förvärvsverksamhet i hela riket 

år 1960 

1 Siffrorna i denna rad har samma relativa standardavvikelse som motsvarande siffror i raden 
under multiplicerad med faktorn 1,2. Standardavvikelsen erhålles genom multiplicering av an
talet i raden med den relativa standardavvikelsen. 
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Children under 16 years of age belonging to families by age, and by sex and marital 
status of head of family and by economic activity of parents, in the whole country 
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Tab. 19. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande vuxen befolkning efter kön, ålder och 
inkomst i hela riket år 1960 
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Economically active and economically inactive adult population, by sex, age and income, in the 
whole country 
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TAB. 19 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE VUXEN BEFOLKNING 
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EFTER KÖN, ÅLDER OCH INKOMST I HELA RIKET 

6 — Folkräkningen år 1960 
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Tab. 20. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande vuxen befolkning efter kön, civilstånd 
och inkomst inom gles- och tätbebyggelse samt hela riket år 1960 
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Economically active and economically inactive adult population, by sex, marital status and in
come, in sparsely and densely populated areas and in the whole country 
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TAB. 20 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE OCH EJ FÖRVÄRVSARBETANDE VUXEN BEFOLKNING 
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EFTER KÖN, CIVILSTÅND OCH INKOMST INOM GLES- OCH TÄTBEBYGGELSE SAMT HELA RIKET 
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Tab. 21. Förvärvsarbetande vuxen befolkning efter kön, näringsgren (1-siffernivå), yrkes
ställning och inkomst i hela riket år 1960 
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Economically active adult population, by sex, industry, status and income, in the whole country 
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TAB. 21 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE VUXEN BEFOLKNING EFTER KÖN, NÄRINGSGREN 



53 

(1-SIFFERNIVÅ), YRKESSTÄLLNING OCH INKOMST I HELA RIKET 
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Tab. 22. Antal inkomsttagare samt median- och kvartilinkomst efter kön, ålder, näringsgren 
(1-siffernivå) och yrkesställning i hela riket år 1960 
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Number of economically active income earners and size of median and quartile income, by sex, 
age, industry and status, in the whole country 



Tab. 23. Antal inkomsttagare samt median- och kvartilinkomst efter kön, näringsgren (1-siffernivå) och yrkesställning 
inom gles- och tätbebyggelse år 1960 
Number of economically active income earners and size of median and quartile income, by sex, industry and status, in sparsely 
and densely populated areas 

56 
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Tab. 24. Antal inkomsttagare samt median- och kvartilinkomst efter kön och näringsgren 
(2-siffernivå) i hela riket år 1960 

Number of economically active income earners and size of median and quartile income, by sex 
and industry, in the whole country 
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Tab. 25. Antal inkomsttagare efter näringsgren (1-siffernivå) och yrkesställning enligt dels 
folkräkningens och dels den årliga inkomststatistikens gruppering i hela riket år 1960 
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Number of economically active income earners, by industry and status, partly by classification of 
the census of the population and partly by classification of the annual income statistics, in 
the whole country 



Tab. 26. Antal inkomsttagare samt median- och kvartilinkomst efter kön, ålder och yrke (begränsad 2-siffernivå jämte 
större 3-siffergrupper) i hela riket år 1960 

Number of economically active income earners and size of median and quartile income, by sex, age and occupation, in the whole 
country 
Endast yrkesgrupper med minst 500 inkomsttagare har redovisats 

60 
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TAB. 26 (forts.). ANTAL INKOMSTTAGARE SAMT MEDIAN- OCH KVARTILINKOMST EFTER KÖN, ÅLDER OCH YRKE I HELA RIKET 
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TAB. 26 (forts.). ANTAL INKOMSTTAGARE SAMT MEDIAN- OCH KVARTILINKOMST EFTER KÖN, ÅLDER OCH YRKE I HELA RIKET 
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TAB. 26 (forts.). ANTAL INKOMSTTAGARE SAMT MEDIAN- OCH KVARTILINKOMST EFTER KÖN, ÅLDER OCH YRKE I HELA RIKET 
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TAB. 26 (forts.). ANTAL INKOMSTTAGARE SAMT MEDIAN- OCH KVARTILINKOMST EFTER KÖN. ÅLDER OCH YRKE I HELA RIKET 
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TAB. 26 (forts.). ANTAL INKOMSTTAGARE SAMT MEDIAN-OCH KVARTILINKOMST EFTER KÖN, ÅLDER OCH YRKE I HELA RIKET 
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TAB. 26 (forts.). ANTAL INKOMSTTAGARE SAMT MEDIAN- OCH KVARTILINKOMST EFTER KÖN, ÅLDER OCH YRKE I HELA RIKET 
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Tab. 27. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande samboende äkta makar efter dels 
mannens och dels kvinnans inkomst i hela riket år 1960 



75 

Economically active and economically inactive married persons living together, by income of the 
husband and the wife respectively, in the whole country 
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Tab. 28. Samboende äkta makar efter dels mannens och dels kvinnans näringsgren (begränsad 
1-siffernivå) och inkomst i hela riket år 1960 



77 

Married persons living together, by industry and income of the husband and the wife respectively, 
in the whole country 

8 — Folkräkningen år 1960 
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TAB. 28 (forts.). SAMBOENDE ÄKTA MAKAR EFTER DELS MANNENS OCH DELS KVINNANS 
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NÄRINGSGREN (BEGRÄNSAD 1-SIFFERNIVÅ) OCH INKOMST I HELA RIKET 
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Tab. 29 . Antal inkomsttagare samt median- och kvartilinkomst efter familjetyp och antal 

barn under 16 år i hela riket samt därav tätbebyggelse år 1960 

Number of economically active income earners and size of median and quartile income, by type 

of family and by number of children under 16 years of age, in the whole country and in densely 

populated areas 

1 För gifta samboende makar som samtaxeras avser uppgifterna den gemensamma inkomsten. Makar som 
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TAB. 29 (forts.). ANTAL INKOMSTTAGARE SAMT MEDIAN- OCH KVARTILINKOMST EFTER FAMIL
JETYP OCH ANTAL BARN UNDER 16 ÅR I HELA RIKET SAMT DÄRAV TÄTBEBYGGELSE 

ingått äktenskap under 1960 har särredovisats, då de ej samtaxerats för detta år. 
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Tab. 30. Antal mödrar (till barn under 16 år) med inkomst samt median- och kvartilinkomst 
efter moderns civilstånd och yngsta barnets ålder i hela riket samt därav tätbebyggelse år 1960 

Number of mothers (with children under 16 years of age) with income and size of median and 
quartile income, by marital status of the mother and by age of the youngest child, in the whole 
country and in densely populated areas 

1 Se not till tab. 29. 
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Tab. 31. Antal förvärvsarbetande inkomsttagare samt median- och kvartilinkomst efter viss 
utbildning (begränsad 2-siffernivå) och ålder i hela riket år 1960 

Number of economically active income earners and size of median and quartile income, by certain 
kinds of education and by age, in the whole country 
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Tab. 32. Antal förvärvsarbetande inkomsttagare samt median- och kvartilinkomst efter kön, ålder och socio-ekonomisk grupp i hela riket 
år 1960 

Number of economically active income earners and size of median and quartile income, by sex, age and socio-economic group, in the whole country 
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1 Inräknat personer med ej identifierbara yrken 
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Tab. 33. Antal inkomsttagare samt median- och kvartilinkomst för utländska medborgare 
efter kön, näringsgren (1-siffernivå) och yrkesställning i hela riket år 1960 

Number of economically active foreign income earners and size of median and quartile income, 
by sex, industry and status, in the whole country 
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Tab. 34. Antal inkomsttagare samt median- och kvartilinkomst för svenska medborgare födda 
i utlandet efter kön, näringsgren (1-siffernivå) och yrkesställning i hela riket år 1960 

Number of economically active income earners born abroad and size of median and quartile in
come, by sex, industry and status, in the whole country 



88 Tab. 35. Befolkning efter kön och bosättningslän åren 1950 och 1960 

Population, by sex and county of residence, in 1950 and in 1960 
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90 TAB. 35 (forts.). BEFOLKNING EFTER KÖN OCH BOSÄTTNINGSLÄN ÅREN 1950 OCH 1960 
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Tab. 36. Flyttning mellan kommuner, länsvis, åren 1951—1960 

Migration between communes, by county, 1951—1960 
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Tab. 37. Flyttning från tät- och glesbebyggelse, länsvis, åren 1951—1960 
Migration from densely and sparsely populated areas, by county, 1951—1960 
Tabellen omfattar endast sådan flyttning mellan tä t - och glesbebyggelse som även innebär flyttning mellan 
kommuner 

9 — Folkräkningen år 1960 



94 
Tab. 38. Flyttning från tät- och glesbebyggelse efter de flyttandes kön och ålder åren 1951—1960 
Migration from densely and sparsely populated areas, by sex and age of the migrants, 1951—1960 
Tabellen omfattar endast sådan flyttning mellan tät- och glesbebyggelse som även innebär flyttning mellan kommuner. 
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Tab. 39. Inflyttade till tätorter i olika storleksgrupper och till glesbebyggelse efter försam-
lingstyp åren 1951—1960 
Migrants to densely populated areas of different sizes and to sparsely populated areas, by type 
of parish, 1951—1960 
Beträffande innebörden av begreppet församlingstyp, se Folkräkningen den 1 november 1960 del VI , sid. 6. 
Se anm. t ab . 38. 
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Tab. 40. Inflyttade till tätorter i olika storleksgrupper och till glesbebyggelse efter försam-
lingstyp samt efter de flyttandes kön och ålder åren 1951—1960 

Tabellen omfattar sådan flyttning mellan tät- och glesbebyggelse som innebär flyttning mellan kommuner. 
Beträffande innebörden av begreppet församlingstyp, se Folkräkningen den 1 november 1960 del VI, sid. 6. 
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Migrants to densely populated areas of different sizes and to sparsely populated areas, by type 
of parish and by sex and age of the migrants, 1951—1960 



98 Tab. 41. Inflyttade till olika län samt flyttade inom respektive län åren 1951—1960 efter kön och ålder 

Migrants by county, 1951—1960, by sex and age 
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Tab. 42. Kvarboende samt flyttade åren 1951—1960 efter kön, ålder och civilstånd inom tät-
och glesbebyggelse 
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Population remaining in the commune and migrants to the commune, 1951—1960, by sex, age 
and marital status, in densely and sparsely populated areas 
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TAB. 42 (forts.). KVARBOENDE SAMT FLYTTADE ÅREN 1951—1960 EFTER KÖN, ÅLDER OCH 
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CIVILSTÅND INOM TÄT- OCH GLESBEBYGGELSE 
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Tab. 43. Kvarboende samt flyttade åren 1951—1960 efter förvärvsverksamhet, kön och ålder 

Population remaining in the commune and migrants to the commune, 1951—1960, by type 
of activity, sex and age 
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Tab. 44. Kvarboende samt flyttade åren 1951—1960 efter kön och yrkesställning 

Population remaining in the commune and migrants to the commune,1951—1960, by sexand status 
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Tab. 45. Kvarboende samt flyttade åren 1951—1960 efter näringsgren (jordbruk m. m. och 
stadsnäringar), kön och yrkesställning 

Population remaining in the commune and migrants to the commune, 1951—1960, by industry 
(agriculture etc. and non-agricultural industries), sex and status 
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Tab. 46. Befolkning efter näringsgren (jordbruk m. m. och stadsnäringar) åren 1950 och 1960 samt efter kön och ålder 

Population by industry (agriculture etc. and non-agricultural industries), 1950 and 1960, and by sex and age 



Utkom från trycket den 20 augusti 1965 
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