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Förord 

Preface 

Statistiska centralbyrån utarbetar sedan år 1954 i enlig
het med Kungl Maj:ts brev den 10 september 1954 
statistik över tjänstemän inom statlig och statsunder
stödd verksamhet (statstjänstemannastatistiken). 

I samband med 1969 års statistik företogs en genom
gripande omläggning av statistiken. Den tidigare stats
tjänstemannastatistiken samordnades med Statens avtals
verks avtalsstatistik. De viktigaste förändringarna för 
den officiella statistikens del var 

a) Populationen utvidgades med icke löneplansplace-
rad personal med mindre än halvtidstjänstgöring. 

b) Varje tjänsteman redovisades på varje tjänst från 
vilken vederbörande uppbar lön. 

c) Statistiken över nyanställda och avgångna ut
vidgades till att omfatta även icke-löneplansplace-
rad personal. 

d ) Den bearbetningstekniska uppdelningen i en stat
lig och en statsunderstödd del. som bearbetades 
vid olika tidpunkter, slopades. I flertalet tabeller 
kvarstår dock denna uppdelning. 

e) Ett antal nya variabler — avtal, tjänstgöringens 
omfattning, fasta och övriga lönetillägg, avdrag — 
infördes. Vidare har införandet av befattnings
nomenklatur i statistiken påbörjats. 

f) Produktionstiden har förkortats. Avsikten är att 
detta så småningom även skall ge utslag beträf
fande publiceringstidpunkterna. 

Från och med år 1969 byter denna publikation namn 
(tidigare Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd 
verksamhet). Dessutom uppdelas den i två delar. Text
avdelningen i del 1 har starkt begränsats medan en ut
förligare text kommer att ingå i del 2, som dessutom 
kommer att omfatta tabeller över utbildning och tjänste
benämning, flerårstabeller. tabeller över av staten ut
betalda lönesummor, över statlig städningspersonal m m 
samt över personal vid allmänna försäkringskassor (som 
fr o m 1969 behandlas separat). 

Föreliggande berättelse har utarbetats av byrådirektör 
Jan Magnell. 

Stockholm i juli 1971 

INGVAR OHLSSON 

Thure Lindh 
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a) Full-time employees: General 
Civil Service and the Defence 
Organization 
b) Full-time employees: 
State-subsidized activities 
c) Part-time employees: General 
Civil Service and the Defence 
Organization 
d) Part-time employees: 
State-subsidized activities 
40. Government employees etc in 
salary schemes A and U (lower 
part), who have advanced only 
by salary step during 1968/69, 
by salary step, by extent of 
employment and by sex 

Appendices 

1. Form M 
2. Form N 
3. Form K 
4. Form S 
5. Magnetic tape layout 
6. Instructions for forms M, N 
and S 
7. Code for salary scheme and 
type of appointment 
8. Code for supplementary allow
ances 
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Swedish-English 
Vocabulary 

affärsverken state business enter
prises 

allmänna civilför
valtningen 

General Civil Service 

anställningsform type of appointment 
antal number 
arbetsförmedlingen the public employ

ment offices 
arbetsmarknadsverket The Labour Market 

Administration 
arvode fee, remuneration 
avgångna resignations 

besiktningsveterinär-
organisationen 

The Meat-inspecting 
Veterinary 
Organization 

civilmilitär civil-military 

deltid part-time 
domstolsväsendet the courts of law 
domänverket The Swedish Forest 

Service 
därav of which, by 

ej loneplansplacerade persons not in receipt 
of a schemed salary 

extra extra 
extra ordinarie semi-established 

fackskolor continuation schools 
fast lön fixed salary 
folkhögskolor people's colleges 
fångvårdsanstalter prisons 
förskoleseminarier training colleges for 

nursery-school 
teachers 

försvaret The Defence Organiza

tion 

försvarets fabriksverk The National Defence 
Factories 

försvarets materielverk The Materiel Ad
ministration of the 
Armed Forces 

försvarsväsendet The Defence Organiza
tion 

genomsnittsbelopp mean amount 
gymnasier general secondary 

schools 

heltid full-time 
huvudtitel subdivision of the 

National budget 

icke löneplansplacerade persons not in receipt 
of schemed salary 

inklusive included 

kommun municipality 
kriminalvården The Prisons Administra

tion 
kronofogdemyndigheter bailiff authorities 
kvinnor (Kv) females, women 
kyrkomusiker church organist 

lantbruksnämnder county agricultural 
boards 

lantbruksskolor schools of agriculture 
Iantmäteristaten The Regional Land 

Suivey Organization 
lokala polisorganisa

tionen 
The Local Police 

Organization 

lokala skattemyndig
heter 

local tax authorities 

lots- och fyrväsendet The Local Pilotage and 
Lighthouse Admi
nistration 

luftfartsverket The National Civil 
Aviation Administra
tion 

län county 
länsarkitektsorganisa

tionen 
The County Architect 

Organization 
länsbostadsnämnder county housing boards 
länsnykterhetsnämnder county temperance 

boards 
läns- och distrikts-

åklagarmyndigheter 
county and district 

public prosecutor 
authorities 
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länsskolnämnder county education 
boards 

länsstyrelserna the county administra
tions 

lärarhögskolor teachers colleges 
lönegrad salary grade 
lönegrupp salary group 
löneklass salary step 
löneplan salary scheme 
lönetillägg salary-supplements 

militär military 
minst halvtid at least half standard 

hours of work 
myndighet authority 
månadslön monthly salary 
män (M) males, men 

nyanställda new appointments 

obligatoriska skol
väsendet 

the public primary 
education 

och and 
omskolningskurser retraining courses 
ordinarie established 
ortsgrupp cost-of-living zone 

polisväsendet The Police Service 
postverket The Post Office Ad

ministration 
präster clergymen 

riksbanken The Central Bank of 
Sweden 

riksdagen och dess verk The Parliament and 
its agencies 

samtliga total, all 
skogsvårdsstyrelserna the county forestry 

boards 
skoldirektörer directors of education 
statens järnvägar The Swedish State Rail

ways 
statens skolor för syn-

och hörselskadade 
the state schools for 

visually and auditori-
ally handicapped 

statens vattenfallsverk The National Power 
Administration 

statlig verksamhet government(al) activity 

statens vägverk The National Road 
Administration 

statsunderstödd verk
samhet 

state-subsidized activity 

summa sum, total 
särskolor schools for handicapped 

children 

teknisk högskola institute of technology 
televerket The National Tele

communications Ad
ministration 

tillägg salary-supplements 
tjänstemän (salaried) employees 
totalt total 
tullstaten The Local Customs 

Organization 

under halvtid less than half standard 
hours of work 

underrätterna the lower courts 
ungdomsvårdsskolor public schools concer

ning welfare of child
ren and youths 

universitet university 

veterinärstaten The Veterinary Service 
vägförvaltningar regional road admi

nistrations 

yrkesskolor vocational schools 

ålder age 

övriga others 
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Summary 

This publication presents results from the survey 

of salaried government employees and salaried 

employees in state-subsidized activities. The tables 

in this first pa r t of the publication concern the 

situation on 1st of October, 1969. The second part 

of the publ icat ion will contain tables related to 

professional t ra in ing and degrees and to type of 

employment , comparisons with previous years and 

results of the surveys of public insurance offices, 

of government expendi ture on wages and salaries 

and of cleaning personnel in government service. 

The survey was carried out of the National Central 

Bureau of Statistics in co-operation with the Natio

nal Swedish Collective Bargaining Office. 

The population 

AH salaried employees ( in the following and in 

the tables called employees) who, on the 1st of 

October, 1969, were employed at any authori ty or 

insti tution concerned, are included. Persons on 

leave of abscence are included unless they were 

employed at some other authori ty or inst i tut ion 

covered of this survey. Time-rate employees at 

some authori t ies have not been included owing to 

misinterpretat ion of the instructions. Owing to 

a technical mis take in the data processing has 

about 1 % of the population been lost. 

Variables 

Of the data included in the pr imary material are 

the following ones related to the tables in this 

part: authori ty , cost-of-living zone, number in the 

population register (year , mon th , and day of bir th, 

identification n u m b e r ) , municipal i ty , extent of 

employment , type of appointment , salary scheme, 

salary grade, salary step, month ly salary (for emp

loyees outside the salary schemes) , salary supple

ments , salary deductions and code for changes. 

There were three cost-of-living zones in 1969 

numbered 3 , 4 och 5. Salaries were lowest in zone 

3 and highest in zone 5 (see table A page 1 9 ) . 

The age of each employee was calculated as the 

reporting year minus the year of bi r th . The muni

cipality referred to the place of working of the 

employee (not to the place of l i v ing) . The extent 

of employment was measured as the relation bet

ween the actual scheduled time for each employee 

and full-time employment . 

The state salary system that came into force on 

1st July, 1957, contained in 1969 eight salary 

schemes, A, B, C, U, SKB, D, P and E. Salary 

scheme A covered employees r ank ing lower than 

assistant head of division, while salary scheme B 

included employees to rank with an assistant head 

of division and salary scheme C h igher employees. 

Educational employees were to be found in salary 

scheme U and mainly chief physicians in salary 

scheme SKB. Salary scheme D referred to district 

veterinary officers, salary scheme P to county medi

cal officers still in governmental service and salary 

scheme E to certain low ranks in the armed forces. 

Salary scheme A contained 30 salary grades and 

33 salary steps. Each salary grade normally con

tained four salary steps. The lowest step had the 

same number as the grade, the next step had the 

same number as the following grade etc. The sala

ries were also related to the cost-of-living zones. 

Salary schemes B, C and SKB contained 7, 8 and 

1 salary grades respectively, with only one step 

for each grade and with the salary not related to 

the cost-of-living zones. Salary scheme U consisted 

of two parts . The lower one, with 22 salary grades 

and 25 salary steps, had the same composition as 

salary scheme A. The upper part with the salary 

grades 26—31 functioned like salary schemes B, C 

and SKB. Salary scheme D had 1 salary grade, 

4 salary groups and 5 salary steps with the salary 

due to both the group and the step. Salary scheme 

P had in the same way 1 salary grade, 2 salary 

groups and 1 salary step. Salary scheme E consisted 

of two parts , A och B. Both included 1 salary grade 

and 4 salary steps. The salaries of part B were 

furthermore related to the cost-of-living zones. 

The 1969 salaries of the various salary schemes 

are given in tables A, B, C and D (pages 1 9 — 2 0 ) . 

The salary supplements are divided into two 

parts , fixed supplements and other supplements . 

Fixed supplements were collected for the whole 

population but other supplements only for about 

two-thirds of the populat ion. Even the collecting of 
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salary deductions were confined to the two-thirds 
of the population. 

The internal code for change was used to point 
out new appointments, resignations, advance
ments etc. 

Data collecting 
Some authorities sent their information on their 
employees on magnetic tapes. The recording on 
magnetic tapes comprise all variables. This part of 
the population consists chiefly of the two greatest 
state business enterprises, the Defence Organization, 
most of the educational employees in state-subsi
dized activities, the Police Service, the state de
partements, the Labour Market Administration, the 
bailiff authorities, and the Tax Charge District 
Organization. Most of the authorities, comprising 
about one-fourth of the population, sent their in
formation on forms supplied by the National 
Central Bureau of Statistics. For the employees of 
these authorities were certain variables not record
ed. The National Telecommunications Administra
tion sent magnetic tape with the same limitations 
as the forms. 

Symboler använda 
i tabellerna 
Explanations of 
symbols 

» Upprepning Repetition 
— Intet finns att redovisa Magnitude nil 

0 Mindre än 0,5 av enheten Magnitude less than half of 
unit employed 

.. Uppgift ej tillgänglig eller alltför 
osäker för att anges 

Data not available 

. Uppgift kan ej förekomma Category not applicable 

I denna berättelse 
In this publication 

M Män Males 
Kv Kvinnor Females 
Employees Salaried employees 
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Statstjänstemän 1969 

Government employees 1969 

1. Inledning 

Statstjänstemannastatistiken, som utarbe
tats av SCB sedan 1954, har f r o m 1969 
lagts om i vissa väsentliga avseenden. Sta
tistiken har sammanslagits med Statens av
talsverks (SAV) s k oktoberundersökning 
(som var en mer detaljerad undersökning 
baserad på ett tiondelsurval). Den samman
slagna statistikens syfte är att ge avtals
statistik på grundval av totalundersökning 
samtidigt som den officiella statistiken har 
tillförts vissa lönestatistiska variabler. De 
viktigaste förändringarna gentemot den ti
digare officiella statistiken rör populatio-
nen (se avsnitt 2 ) , variablerna (se avsnitt 
4) och bearbetningen (se avsnitt 5 ) . 

Texten i denna första del rörande 1969 
års undersökning kommer endast att be
röra väsentligare ändringar i uppläggning, 
definitioner och bearbetning sedan före
gående år samt de kommentarer som där
utöver kan vara påkallade beträffande 
denna dels tabeller. 

2. Population 

I statistiken skulle ingå all den 1 oktober 
1969 anställd tjänstemannapersonal i stat
lig tjänst och i den statsunderstödda verk
samhet som omnämns i allmänna avlönings
avtalet för statliga och vissa andra tjänste
män ( A S T ) , bilaga A. Vem som är att 

anse som statstjänsteman eller motsvarande 
framgår av bilaga 6 (punkt C ) . 

De viktigaste skillnaderna i populatio-
nen jämfört med tidigare år är 

a) Alla icke löneplansplacerade tjänste
män ingår. Tidigare var tjänstemän 
tillhörande denna kategori medtagna 
endast om deras tjänstgöring upp
gick till minst halvtid. 

b) Tjänstemän, som faktiskt utövade 
mer än en tjänst eller delar av olika 
tjänster, redovisas på samtliga tjäns
ter vederbörande utövade. Tidigare 
kunde en och samma tjänsteman 
endast redovisas på ett ställe. 

c) Personal vid de allmänna försäk
ringskassorna ingår ej längre i denna 
statistik utan kommer att redovisas 
separat (i del 2 av denna publi
kation). 

Den faktiska populationen uppvisade vissa 
avvikelser från ovannämnda beskrivning. 

a) Ungefär en fjärdedel av materialet 
erhölls via Lärarregistret (se nedan under 
avsnitt 4 ) . En lärare redovisas där vid 
varje skolenhet vid vilken vederbörande 
tjänstgör även då det är fråga om en och 
samma tjänst. För att undvika den över
skattning detta skulle leda till har stats
tjänstemannastatistiken summerat ihop de 
olika deltjänsterna så att varje från Lärar
registret redovisad person endast förekom
mer en gång i det från Lärarregistret leve
rerade materialet. Förfarandet leder i sin 
tur till en viss underskattning (t ex när en 
lärare tjänstgör i mer än en kommun) men 
denna har bedömts vara mindre än den 
hotande överskattningen. 

b) Gränsen mellan anställd och upp
dragstagare är ibland oerhört svår att dra 
( i en del fall kan en tjänsteman i vissa 
delar av sin verksamhet vara anställd och 
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i andra uppdragstagare, i andra fall kan en 
och samma syssla ombesörjas av både an
ställd personal och av uppdragstagare). 
Kvantitativt torde problemet dock vara av 
ringa storleksordning. 

c ) Vissa myndigheter har inte ansett sin 
timanställda personal vara statstjänstemän 
då formellt anställningsbevis i allmänhet ej 
utfärdas för denna kategori. Bortfallet på 
grund härav kan uppgå till 10 000 personer 
(icke löneplansplacerad personal). 

d ) Ett komplicerat tekniskt fel i den 
maskinella bearbetningen vars orsaker och 
verkan endast efter lång tid kunnat ut
redas någorlunda, har medfört att (upp
skattningsvis) 1 %, d v s mellan 3 500 och 
4 000 tjänstemän fallit bort under bearbet
ningen. Bortfallet kan antas vara slump
mässigt fördelat beträffande alla variabler 
utom åldern där bortfallet är något större 
i högre åldrar än i lägre. 

För tjänstledig personal gällde liksom 
tidigare att denna i allmänhet skulle redo
visas. Tjänsteman som var tjänstledig för 
att upprätthålla annan tjänst skulle dock 
redovisas endast på den sistnämnda tjäns
ten. Partiellt tjänstledig tjänsteman redo
visades endast på den del av tjänsten som 
utövades. Helt tjänstledig tjänsteman, som 
enligt ovan skulle medtas, redovisades på 
så stor del av tjänsten som utövades vid 
tjänstledighetens ikraftträdande. 

3. Variabler 

De i statstjänstemannastatistiken 1969 in
gående variablerna var 

a ) Myndighetskod 

b) Ortsgrupp 

c ) Avtalskod (redovisas ej i denna del) 
d ) Namn 

e) Personnummer 

f) Kommunkod 

g) Utbildningskod (ej i denna del) 
h ) Tjänstebenämning (ej i denna del) 
i ) Befattningsnomenklaturkod (redo

visas för närvarande ej) 
j ) Tjänstgöringens omfattning 
k ) Anställningsår (ej i denna del) 
1) Löneplan och anställningsform 
m ) Lönegrad 
n ) Löneklass 

o) Överenskommen månadslön 
p ) Fasta lönetillägg 
q ) Övriga lönetillägg 
r ) Avdrag 
s) Ändringskod 
t ) Avgångsorsak (redovisas ej) 
u ) Fjolårets löneplan, lönegrad, löne

klass 

Myndighetskoden, som kan vara upp till 
9-siffrig, är en inom statstjänstemanna
statistiken intern kod med varierande de
taljrikedom. Kommunkoden är, förutom 
vissa tillägg rörande utomlandsstationering 
och okänd stationering, liktydig med SCBs 
officiella kod. Kommunangivelsen liksom 
angivelsen av ortsgrupp avser tjänsteman
nens stationeringsort, d v s den ort efter vil
ken vederbörande uppbär lön m m. I fler
talet fall överensstämmer stationeringsorten 
med tjänstgöringsorten. Tjänstgöringens 

omfattning anges med 1 decimal men redo
visas i tabellerna i allmänhet endast som 
heltid och deltid — deltiden ibland upp
delad i minst halvtid och under halvtid. 
Tjänstgöringens omfattning avser den fak
tiska tjänstgöringen (med bortseende från 
A- och B-avdrag), således ej anställningens 
omfattning. 

Omfattning som på grund av tjänstens 
karaktär ej kan beräknas skall ha angivits 
till 0,0. För helt tjänstledig personal medC-
avdrag tillämpas en särregel (se bilaga 6 ) . 
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De löneplaner och anställningsformer 

som kan förekomma framgår av bilaga 7. 
Löneplanernas konstruktion med avseende 
på lönegrader och löneklasser samt de se-
nares månadsbelopp beskrivs i avsnitt 6. 
Lönegraden skulle avse den eller de tjäns
ter tjänstemannen utövade vid redovis
ningstillfället. För tjänsteman, som var 
tjänstledig utan att utöva annan tjänst, an
gavs dock vederbörandes lönegrad på den 
tjänst från vilken han/hon var tjänstledig. 
Löneklassen skulle avse den löneklass efter 
vilken tjänstemannen uppburit eller ägt 
uppbära lön, d v s i allmänhet den löneklass 
i vilken tjänstemannen var placerad. Över

enskommen månadslön redovisas endast för 
personal vars lön ej utgick efter löneklass, 
dvs icke löneplansplacerad personal. Må
nadslönen skulle avse oktober månad, men 
i de fall lönen ej kunnat beräknas på för
hand har septemberlönen redovisats. Vad 
som menas med fasta och övriga lönetillägg 

framgår av bilaga 8. Med avdrag avses samt
liga löneavdrag utom skatteavdrag. Löne
tilläggen uppgavs var för sig medan av
dragen angavs summariskt. Fasta lönetill-
lägg, som redovisades för samtliga tjänste
män, rörde oktober månad. Uppgifter om 
övriga lönetillägg och avdrag kunde av 
tidsskäl endast inhämtas för myndigheter, 
vilka lämnade uppgifter till SCB på mag
netband. Dock kunde ej heller Televerket 
lämna sådana uppgifter. De uppgifter som 
lämnades var de i samband med oktober
lönen utbetalade, d v s de var i regel upp
lupna under september månad. 

I samköming med fjolårsmaterialet 

framtas ändringskoden, som bl a visar 

huruvida tjänstemannen nyanställts, av

gått eller befordrats. Med nyanställning 

menas att tjänstemannen återfinns i årets 

men ej i fjolårets material. För en avgången 

tjänsteman är förhållandet det motsatta. 
Med befordran menas i detta sammanhang 
uppflyttning till högre lönegrad. I ovan
nämnda samköming framtas för befordrade 
tjänstemän fjolårets löneplan, lönegrad och 
löneklass för beräkning av uppflyttningens 
storlek. Icke löneplansplacerade tjänste
män ingick tidigare inte i den statistik som 
utgick från ändringskoden. Från och med 
1969 ingår denna kategori evad gäller ny
anställning och avgång. 

4. Insamling 

Myndigheterna kunde redovisa sitt material 
antingen på blanketter eller på magnet
band. De flesta myndigheterna, omfattande 
ca en fjärdedel av tjänstemännen, tillställ
des en lista, blankett M (bilaga 1 ) , upp
tagande fjolårets material. Listan aktuali
serades samt kompletterades med myndig
hetens nyanställda tjänstemän på blan
kett N (bilaga 2 ) . För varje myndighet 
lämnades också en sammandragsblankett, 
blankett S (bilaga 4 ) . Vissa S-blanketter 
omfattade dock mer än en myndighet, 
vilket kunde vara fallet när en myndig
het handhade redovisningen för flera myn
digheter. 

För flertalet universitet användes ett 
något annorlunda förfarande. Genom uni
versitetskanslersämbetets försorg utlistades 
från universitetens löneband förefintligt 
material på av SCB tillhandahållna tomma 
M-listor. Återstående variabler komplette
rades därefter manuellt av respektive uni
versitet. 

För ungefär 3 /4 av personalen lämnades 
uppgifterna på magnetband enligt den lay
out som återfinns i bilaga 5. Magnetbands-
Iämnarna utgjordes av Postverket, Statens 

2 — Statstjänstemän 1969 Del 1 
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järnvägar, Televerket och Lunds universi
tet som redovisade sina respektive myndig
heter, av Försvarets civilförvaltning ( F C F ) 
för av till FCFs avlöningssystem anslutna 
myndigheter samt av det s k Lärarregistret 
för kommunalt anställda lärare och lärare 
vid folkskoleseminarier, lärarhögskolor, 
folkhögskolor och omskolningskurser. För 
den personal som ej återfanns på magnet
banden lämnades uppgifter på blankett K 
(bilaga 3 ) . Som tidigare nämnts kunde 
Televerket endast lämna uppgifter om de 
variabler som redovisades av blankettläm-
nande myndigheter. 

Samtliga uppgiftslämnare tillställdes an
visningar (enligt bilaga 6 eller motsvaran
de) och kodförteckningar för utbildnings
kod, för avtalskod, för löneplan och an
ställningsform (bilaga 7 ) , för kommunkod 
och för lönetilläggskod (bilaga 8 ) . 

5. Bearbetning 

Det insamlade blankettmaterialet grans
kades och kodades manuellt samt stan
sades upp på hålkort, som sedan konver
terades till magnetband. Den maskinella 
bearbetningen inleddes för såväl detta ma
terial som för bandmaterialet med ett an
tal summakontroller, mer omfattande för 
bandmaterialet, enär detta ju icke kunnat 
granskas manuellt. Varje record granskades 
därefter, dels varje variabel för sig med 
kontroll av att variabeln kunde förekomma 
för ifrågavarande record och att värdet höll 
sig inom bestämda gränser eller förekom i 
kodregister, dels sambandet mellan olika 
variabler enligt i samråd med SAV upp
gjorda kriterier. Nästa steg var att dublett
kontrollera materialet (med personnumret 
som identifikationsbegrepp). Såväl vid den 

manuella granskningen som vid ställnings
taganden till de i den maskinella gransk
ningen påvisade problemen förekom så 
långt det var möjligt livliga kontakter med 
uppgiftslämnarna. 

Sedan materialet granskats och rättats 
samkördes det mot föregående års material 
för att få fram nyanställning, avgång och 
befordran m m. Slutligen företogs ett antal 
omkodningar och uppskjutna rättelser samt 
påläggning av vissa texter. 

6. Löneplaner m m 

Under 1969 uppgick antalet statliga löne
planer till åtta, nämligen A, B, C, D, E, P, 
SKB och U. Huvuddelen av tjänstemännen 
hänförs till löneplan A, som har 30 löne
grader och 33 löneklasser. Varje lönegrad 
omfattar fyra löneklasser, varav den lägsta 
har samma nummer som lönegraden. I 
vissa fall kan lön utgå efter högre löneklass 
än enligt ovan angivna regel. Löneklass-
lönerna är dessutom differentierade efter 
ortsgrupp. Högre tjänstemän återfinns på 
löneplanerna B och C med 7 respektive 8 
lönegrader. Varje lönegrad på dessa löne
planer har endast en, ef ter ortsgrupp odiffe
rentierad, löneklass. Löneplanerna D, E 
och P omfattar distriktsveterinärer, vissa 
meniga vid försvaret respektive i statlig 
tjänst kvarstående provinsialläkare. Löne
plan D har 1 lönegrad indelad i 5 löne
grupper och 4 löneklasser. Löneplan P har 
1 lönegrad delad i 2 lönegrupper och 1 
löneklass. Löneplan E består av 2 avdel
ningar. A och B med vardera 1 lönegrad 
och 4 löneklasser. Lönerna på avdelning B 
är differentierade efter ortsgrupp. Löne
plan SKB, på vilken återfinns högre läkar-
personal hade 1969 endast 1 lönegrad och 
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Tabell A. Månadslöner 1969 på löneplanerna 
A och U (nedre delen) 

Tabell B. Månadslöner 1969 på löneplanerna 
B, SKB, C och U(övre delen) 

1 löneklass. Löneplan U tillämpas inom 
undervisningsväsendet för lärar- och fors-
karpersonal m fl. Nedre delen av löneplan 
U omfattande lönegraderna 1—22 och 
löneklasserna 1—25 har samma konstruk
tion som löneplan A, medan den övre delen 
med lönegraderna och löneklasserna 2 6 — 
31 är konstruerad på samma sätt som löne
planerna B och C. 

Månadslönebeloppen för löneplanerna A 
och U (nedre delen) framgår av tabell A, 

för löneplanerna B, C, SKB och U (övre 

Tabell C. Månadslöner 1969 
på löneplanerna D och P 
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Tabell D. Månadslöner 1969 på löneplan E 

delen) av tabell B, för löneplanerna D och 
P av tabell C och för löneplan E av tabell D. 

Tjänstemän, som ej är hänförliga till 
någon löneplan, ingår i gruppen icke-löne-
plansplacerade tjänstemän, som huvudsak
ligen består av arvodister och kontrakts-
anställda. Tjänstemän med lön efter löne
klass utan lönegradsplacering återfinns på 
respektive löneplaner. 

7. Tabellkommentarer 

Tabell 1. ( a ) Löneplanerna D, E och P 

hör hemma under jordbruksdepartementet, 

försvarsdepartementet respektive social

departementet, (b ) Försvars-, kommunika

tions-, finans-, jordbruks- och civildeparte

menten berördes av de båda departements

reformerna 1969. Industridepartementet 

inrättades den 1 januari 1969. Departe

mentens förändringar rör skillnaderna i 

underställd personal den 1 okt 1968 och 

1969 utan hänsyn till organisationsföränd

ringar. Särredovisade myndigheters föränd

ringar är redovisade oberoende av departe

mentstillhörighet, (c) En del av ökningar

na är skenbara på grund av att icke löne-

plansplacerad personal med mindre än 

halvtidstjänstgöring ingick 1969 men ej 

1968. ( d ) Skillnaderna mellan nyanställda 

och avgångna överensstämmer ej exakt 

med förändringarna i beståndet mellan 

1968 och 1969 på grund av att nyanställ
ning och avgång gäller populationen som 
helhet. Flyttning från en myndighet till 
en annan påverkar således förändringssiff
rorna men ej siffrorna för nyanställning 
och avgång. Det under avsnitt 2 nämnda 
tekniska felet torde även ha medfört en 
överskattning av antalet nyanställda. Spe
ciellt siffrorna avseende obligatoriska skol
väsendet respektive gymnasier och fack
skolor är överskattade. För Lunds univer
sitet gäller att Lunds tekniska högskola 
uppgick i universitetet den 1 juli 1969. De 
höga siffrorna för Postverket beror på att 
för den icke löneplansplacerade personalen 
lämnade postverket före 1969 endast fär
diga tabeller. I och med att individual-
uppgifter lämnades 1969 blev denna per
sonal »tekniskt nyanställd». 

Tabell 2. ( a ) Summan av däravposterna 
för löneplanerna A och U överensstämmer 
i vissa fall inte med den redovisade upp
giften för respektive löneplan. Differensen 
utgörs av »endast löneklassplacerad perso
nal», d v s personal utan lönegradsplacering 
men med lön efter löneklass, (b ) Siffrorna 
för Akademiska sjukhuset rör endast läkar-
personal. ( c ) Siffrorna för Karolinska sjuk
sköterskeskolan m m rör endast kvarstående 
statlig personal, ( d ) Siffrorna för obliga
toriska skolväsendet, kommunala real- och 
flickskolor, gymnasier och fackskolor, yr
kesskolor, folkhögskolor, lantbruks- och 
lanthushållsskolor, särskolor samt omskol
ningskurser rör endast lärarpersonal. 

Tabell 3. Lönegrad 00 avser personal utan 

lönegradsplacering men med lön efter löne

klass (endast löneklassplacerad personal). 

Tabell 4. Om lönegrad 00 se ovan tabell 3. 

Vikariatslöneförordnanden är redovisade 

som extra. 
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Tabell 6. Åldern är beräknad som redovis
ningsår minus födelseår. 

Tabell 7. Populationen utgörs av de tjänste
män som i tabell 3 betecknats med löne
grad 00. 

Tabell 8. Om lönegrad 00 se ovan tabell 3. 
DT = deltidstjänstgörande tjänstemän. Po
lisväsendet omfattar rikspolisstyrelsen, po
lisskolan, statens kriminaltekniska labora
torium och lokala polisorganisationen, dom
stolsväsendet omfattar högsta domstolen 
med nedre justitierevisionen. hovrätterna, 
domsagorna, rådhusrätterna, hyresnämn
derna och vattendomstolarna, kriminalvår
den omfattar kriminalvårdsstyrelsen, fång
vårdsanstalterna, skyddskonsulentorganisa
tionen och allmänna häktena medan arbets
marknadsverket omfattar arbetsmarknads
styrelsen, arbetsförmedlingen och arbets
marknadsstyrelsens arbetsföretag. 

Tabell 9, 10 och 11. Om vikariatslöneför-
ordnanden och beräkning av ålder se ovan 
tabell 4 respektive 6. Koderna för anställ
ningsform finns översatta i bilaga 7. Samt
liga tjänstemän på löneplan E är män. 

Tabell 12. Se ovan tabell 3 . 

Tabell 13. Om lönegrad 00 och vikariats-

löneförordnanden se ovan tabell 3 respek

tive 4. 

Tabell 15. Se ovan tabell 6. 

Tabell 16. Populationen utgörs av de 

tjänstemän som i tabell 12 betecknats med 

lönegrad 00. 

Tabell 17. Om lönegrad 00 och DT se ovan 

tabell 3 respektive 8. 

Tabell 19. Om beräkning av ålder se ovan 

tabell 6. Med fast lön menas löneklasslön/ 

överenskommen månadslön plus fasta löne

tillägg. Medellönen avser det aritmetiska 
medelvärdet. 

Tabell 20. ( a ) I den s k SAV-populationen 
ingår ej tjänstemän vid riksdagen och dess 
verk. poststationsföreståndare och länt- och 
Iådbrevbärare vid postverket, telegram
bärare, budbärare, reservtelegrafexpeditö-
rer och reservtelegrafister vid televerket 
samt tjänstemän uppbärande statlig eller 
kommunal pension, (b) Populationen i 
dcltabell P» utgörs av den del av SAV-popu
lationen för vilken fullständiga löneuppgif
ter lämnats, dvs den del av SAV-popu
lationen för vilken uppgifter lämnats på 
magnetband (exkl televerket), (c) Genom
snittsbeloppen avser det aritmetiska medel
värdet. 

Tabell 21. Om beräkning av ålder se ovan 

tabell 6. 

Tabell 22. ( a ) Med försvaret avses samtliga 
under försvarsdepartementet lydande myn
digheter tillhörande allmänna civilförvalt
ningen och försvarsväsendet (se förspalten 
till tabell 2 ) . (b) FFV = försvarets fabriks
verk. 

Tabell 23. 24 och 25. ( a ) Den regionala 
fördelningen grundar sig på vederbörande 
tjänstemans stationeringsort. I en del fall 
har p g a missuppfattning mantalsskriv
ningsorten angetts. (b) Om fast lön i tab 
25 se ovan tab 19. 

Tabell 26. Siffrorna för de uppräknade 
kommunerna anger det totala antalet 
tjänstemän stationerade i de olika kommu
nerna. För respektive kommun har endast 
vissa myndigheter redovisats (i regel myn
digheter med mer än 200 tjänstemän inom 
kommunen) . 
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Tabell 27. Om lönegrad 00 och vikariats-

löneförordnanden se ovan tabell 3 respek

tive 4. 

Tabell 28 och 29. Om beräkning av ålder 

och om koder för anställningsform se ovan 

tabell 6 respektive 9, 10 och 11. 

Tabell 30. Om lönegrad 00 och vikariats-

löneförordnanden se ovan tabell 3 respek

tive 4. 

Tabell 31. ( a ) Om beräkning av ålder se 

ovan tabell 6. (b ) Om populationen se ovan 

tabell l :d (postverket). 

Tabell 32. ( a ) Uppgifterna för de avgång
na tjänstemännen hänför sig (utom beträf
fande ålder och avgångsorsak) till före
gående år (1968) . Uppdelning efter hel
tids- och deltidstjänstgöring kan inte göras 
då tjänstgöringens omfattning inte ingick 
i 1968 års statistik, (b ) Om lönegrad 00 
se ovan tabell 3 . 

Tabell 33. Se ovan tabell 32:a. 

Tabell 34. Se ovan tabell 32. 

Tabell 35. Se ovan tabell 32:a samt om be

räkning av ålder ovan tabell 6. 

Tabell 36, 37, 38, 39. Tjänstemän med en

bart löneklassplacering 1969 ingår e j . För 

personal med lönegradsplacering 1969 och 

endast löneklassplacering 1968 har 1969 

års lönegrad jämförts med 1968 års löne

klass för att beräkna om befordran förelegat. 

Tabell 40. I tabellen ingår tjänstemän som 
utan att erhålla befordran fått löneklass-
uppflyttning, dvs dels tjänstemän som fått 
löneklass- men ej lönegradsuppflyttning, 
dels enbart löneklassplacerade tjänstemän 
som blivit löneklassuppflyttade. 
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Diagram 1. Statstjänstemän m fI inom olika verksamhetsområden fördelade 
efter kön den 1 oktober 1969 

Government employees etc in various fields of activity, by sex 
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Diagram 2. Statstjänstemän m f I fördelade efter kön och t jänstgöringens om-
fa t tn ing den 1 oktober 1969 

Government employees etc, by sex and by extent of employment 



25 

Diagram 3. Statstjänstemän m fl fördelade efter kön och löneplan den 1 
oktober 1969 

Government employees etc, by sex and by salary scheme 
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Diagram 4. Heltidstjänstgörande statstjänstemän m fl inom olika verksam
hetsområden fördelade efter kön och fast månadslön den 1 oktober 1969 

a) Allmänna civilförvaltningen och försvarsväsendet 

b) Affärsverken 
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Full-t ime government employees etc in various fields of activity, by sex and by fixed 
monthly salary 

c) Statsunderstödd verksamhet 

d) Samtliga 





TABELLER 
TABLES 
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Tabell 1. Statstjänstemän m fl fördelade efter huvudtitel och vissa myndigheter, 
kön, tjänstgöringens omfattning och löneplan den 1 oktober 1969 samt för
ändringar 1968/69 
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Government employees etc, by ministry and certain authorities, by sex, by extent of em
ployment and by salary scheme, 1st of October, 1969, and changes 1968/69 
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3 — Statstjänstemän 1969 Del 1 
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Tabell 2. Statstjänstemän m fl fördelade efter myndighet, löneplan, kön och 
tjänstgöringens omfattning den 1 oktober 1969 

1MH = minst halvtid; UH = under halvtid. 
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Government employees etc, by authority, by salary scheme, by sex and by extent of em
ployment 
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1 Se not på tabellens första sida. 
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1 Se not på tabellens första sida. 
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1 Se not på tabellens första sida. 
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1 Se not på tabel lens förs ta sida. 
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1 Se no t på t a b e l l e n s första s i d a . 
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1 Se not på tabellens första sida. 
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1 Se not på tabellens första sida. 
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4 — Statstjänstemän 1969 Del 1 
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1 Se not på tabel lens fö r s t a s ida. 
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1 Se not på tabellens första sida. 
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1 Se not på tabellens första sida. 
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1 Se not på tabellens första sida. 
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1 Se not på tabellens första sida. 
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Tabell 3. Statst jänstemän m f l på löneplan A fördelade 
efter lönegrad, or tsgrupp och kön den 1 oktober 1969 

a) Heltidstjänstgörande 

Government employees etc in salary scheme A, by salary grade, 
by cost-of-living zone and by sex 

a) Full-time employees 



6
1
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b) Deltidstjänstgörande b) Part-time employees 
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c) Samtliga c) All employees 5 —
 Statstjänstem

än 
1969 

D
el 1 
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Tabell 4. Statst jänstemän m f l på löneplan A fördelade 
efter lönegrad, anstäl ln ingsform och kön den 1 oktober 
1969 

a) Heltidstjänstgörande 

Government employees etc in salary scheme A, by salary grade, 
by type of appointment and by sex 

a) Full-time employees 
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68 
b) Deltidstjänstgörande b) Part-time employees 
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Tabell 5. Statstjänstemän m fl på löneplan A fördelade 
efter löneklass, ortsgrupp och kön den 1 oktober 1969 
a) Heltidstjänstgörande 

Government employees etc in salary scheme A, by salary step, by 
cost-of-living zone and by sex 

a) Full-time employees 
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b) Deltidstjänstgörande b) Part-time employees 
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c) Samtliga c) All employees 
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Tabell 6. Statstjänstemän m fl med heltidstjänstgöring på 
löneplan A fördelade efter löneklass, kön och ålder den 
1 oktober 1969 

a) Allmänna civilförvaltningen och försvarsväsendet 

Full-time government employees etc in salary scheme A, by salary 
step, by sex and by age 

a) General Civil Service and the Defence Organization 
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b) Affärsverken b) State business enterprises 
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c) Statsunderstödd verksamhet c) State-subsidized activities 
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d) Samtliga d) All employees 
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Tabell 7. Statstjänstemän m fl på löneplan A (enbart 
löneklassplacerade) fördelade efter löneklass, ortsgrupp 
och kön den 1 oktober 1969 
a) Heltidstjänstgörande 

Government employees etc in salary scheme A (with salary step 
only), by salary step, by cost-of-living zone and by sex 

a) Full-time employees 
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6 —
 Statstjänstem

än 
1969 

D
el 1 
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b) Deltidstjänstgörande b) Part-time employees 
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Tabell 8. Statst jänstemän m f l v id vissa myndigheter på 
löneplan A fördelade efter lönegrad, kön och t jänstgör ing-
ens omfattning den 1 oktober 1969 

Government employees etc in certain authorities, in salary scheme 
A, by salary grade, by sex and by extent of employment 
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Tabell 9. Statstjänstemän m fl på löneplan B fördelade efter lönegrad, kön, 
tjänstgöringens omfattning, anställningsform och ålder den 1 oktober 1969 

Government employees etc in salary scheme B, by salary grade, by sex, by extent of em
ployment, by type of appointment and by age 

A) ALLMÄNNA CIVILFÖRVALTNINGEN INKL CIVILMILITÄRER 

B) MILITÄRER 

C) AFFÄRSVERKEN 

D) STATSUNDERSTÖDD VERKSAMHET 

E) SAMTLIGA 
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Tabell 10. Statstjänstemän m fI på löneplan C fördelade efter lönegrad, kön, 
tjänstgöringens omfattning, anställningsform och ålder den 1 oktober 1969 

Government employees etc in salary scheme C, by salary grade, by sex, by extent of em
ployment, by type of appointment and by age 

A) ALLMÄNNA CIVILFÖRVALTNINGEN INKL CIVILMILITÄRER 

B) MILITÄRER 

C) AFFÄRSVERKEN 

D) STATSUNDERSTÖDD VERKSAMHET 
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E) SAMTLIGA 

Tabell 11. Statstjänstemän m fl på löneplanerna SKB, D, P och E den 1 oktober 
1969 

Government employees etc in salary schemes SKB, D, P and E 

A) LÖNEPLAN SKB 

B) LÖNEPLAN D 

C) LÖNEPLAN P D) LÖNEPLAN E 
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Tabell 12. Statstjänstemän m fl på löneplan U (nedre delen) 
fördelade efter lönegrad, ortsgrupp och kön den 1 oktober 
1969 

a) Heltidstjänstgörande 

Government employees etc in salary scheme U (lower part), by 
salary grade, by cost-of-living zone and by sex 

a) Full-time employees 
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b) Deltidstjänstgörande b) Part-time employees 
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c) Samtliga c) All employees 
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Tabell 13. Statstjänstemän m fl på löneplan U fördelade efter lönegrad, anställ
ningsform och kön den 1 oktober 1969 

Government employees etc in salary scheme U, by salary grade, by type of appointment 
and by sex 

a) Heltidstjänstgörande 
a) Full-time employees 
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b) Deltidstjänstgörande 
b) Part-time employees 
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7 — Statstjänstemän 1969 Del 1 
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Tabell 14. Statstjänstemän m fl på löneplan U (nedre 
delen) fördelade efter löneklass, ortsgrupp och kön den 
1 oktober 1969 
a) Heltidstjänstgörande 

Government employees etc in salary scheme U (lower part), by 
salary step, by cost-of-living zone and by sex 

a) Full-time employees 
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b) Deltidstjänstgörande b) Part-time employees 
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c) Samtliga c) All employees 
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Tabell 15. Statstjänstemän m fl med heltidstjänstgöring 
på löneplan U fördelade efter löneklass, kön och ålder den 
1 oktober 1969 
a) Allmänna civilförvaltningen och försvarsväsendet 

Full-time government employees etc in salary scheme U, by salary 
step, by sex and by age 

a) General Civil Service and the Defence Organization 
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b) Statsunderstödd verksamhet b) State-subsidized activities 
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c) Samtliga c) All employees 
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Tabell 16. Statstjänstemän m fI på löneplan U (enbart löneklassplacerade) 
fördelade efter löneklass, ortsgrupp och kön den 1 oktober 1969 

Government employees etc in salary scheme U (with salary step only), by salary step, by 

cost-of-living zone and by sex 

a) Heltidstjänstgörande 

a) Full-time employees 
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b) Deltidstjänstgörande 

b) Part-time employees 
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Tabell 17. Statst jänstemän m f l vid vissa myndigheter på 
löneplan U fördelade efter lönegrad, kön och tjänstgöring
ens omfattning den 1 oktober 1969 

Government employees etc in certain authorities, in salary scheme 
U, by salary grade, by sex and by extent of employment 
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Tabell 18. Statstjänstemän m f l , icke löneplansplacerade, 
fördelade efter månadslön, tjänstgöringens omfattning 
och kön den 1 oktober 1969 

a) Allmänna civilförvaltningen och försvarsväsendet 

Government employees etc, not in receipt of a schemed salary, 
by monthly salary, by extent of employment and by sex 

a) General Civil Service and the Defence Organization 
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b) Affärsverken b) State business enterprises 
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c) Statsunderstödd verksamhet c) State-subsidized activities 

8 —
 Statstjänstem

än 
1969 

D
el I 
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d) Samtliga d) All employees 
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Tabell 19. Statstjänstemän m fI med heltidstjänstgöring 
fördelade efter fast lön, kön och ålder den 1 oktober 1969 

a) Allmänna civilförvaltningen och försvarsväsendet 

Full-time government employees etc, by fixed salary, by sex and 
by age 

a) General Civil Service and the Defence Organization 
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b) Affärsverken b) State business enterprises 
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c) Statsunderstödd verksamhet c) State-subsidized activities 
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d) Samtliga d) All employees 
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Tabell 20. Vissa lönetillägg för statstjänstemän m fl med heltidstjänstgöring, 
september/oktober 1969 

Certain salary-supplements for full-time government employees etc 

ANM. SAMTLIGA HELTIDSTJÄNSTGÖRANDE UPPGICK TILL 328610 

A) FASTA TILLÄGG (OKTOBER 1969). POPULATIONSUNDERLAG 325941 (SAV-POPULATION1) 
A) FIXED SUPPLEMENTS 

B) ÖVRIGA TILLÄGG (SEPTEMBER 1969). POPULATIONSUNDERLAG 
222166 (SAV-POPULATION MED FULLSTÄNDIGA LÖNEUPPGIFTER1) 

B) OTHER SUPPLEMENTS 

C) ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR SEPT/OKT 1969. POPULATIONSUNDERLAG 325941 (SAV-POPULATION1) 
C) OTHER REMUNERATIONS 

1 Se "Tabellkommentarer" i texten . 
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Tabell 21 . Statstjänstemän m fl fördelade efter ålder, tjänstgöringens omfatt
ning och kön den 1 oktober 1969 

Government employees etc, by age, by extent of employment and by sex 
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Tabell 22. Statstjänstemän m fl vid vissa regionala myn
digheter fördelade efter län m m den 1 oktober 1969 

Government employees etc in certain regional authorities, by 
county etc 



122 



123 



124 

Tabell 23. Statstjänstemän fördelade efter län, kommun, 
löneplan m m och kön den 1 oktober 1969 

Government employees, by county, by municipality, by salary 
scheme etc and by sex 
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Tabell 24. Tjänstemän inom statsunderstödd verksamhet 
fördelade efter län, kommun, löneplan m m och kön den 
1 oktober 1969 

Employees in state-subsidized activities, by county, by munici
pality, by salary scheme etc and by sex 
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Tabell 25. Statst jänstemän m f l fördelade efter län, kommun, t jänstgöringens 
omfattning, fast lön och kön den 1 oktober 1969 



187 

Government employees etc, by county, by municipality, by extent of employment, by fixed 
salary and by sex 
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13 — Statstjänstemän 1969 Del 1 
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14 — Statstjänstemän 1969 Del 1 
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15 — Statstjänstemän 1969 Del 1 
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Tabell 26. Statstjänstemän m fl inom vissa kommuner fördelade efter större 
myndigheter den 1 oktober 1969 

Government employees etc in certain municipalities, by larger authorities 
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Tabell 27. Statstjänstemän m fl på löneplan A, nyanställda 
under redovisningsåret 1968/69, fördelade efter lönegrad, 
anställningsform och kön den 1 oktober 1969 

a) Heltidstjänstgörande 

Government employees etc in salary scheme A, appointed during 
1968/69, by salary grade, by type of appointment and by sex 

a) Full-time employees 
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b) Deltidstjänstgörande b) Part-time employees 
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Tabell 28. Statstjänstemän m fl på löneplanerna B och SKB, nyanställda under 
redovisningsåret 1968/69, fördelade efter lönegrad, kön, tjänstgöringens om
fattning, anställningsform och ålder den 1 oktober 1969 

Government employees etc in salary schemes B and SKB, appointed during 1968/69, by 
salary grade, by sex, by extent of employment, by type of appointment and by age 

A ) LÖNEPLAN B 

B ) LÖNEPLAN SKB 
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Tabell 29. Statstjänstemän m fl på löneplan C, nyanställda under redovisnings
året 1968/69, fördelade efter lönegrad, kön, tjänstgöringens omfattning, an
ställningsform och ålder den 1 oktober 1969 

Government employees etc in salary scheme C, appointed during 1968/69, by salary grade, 
by sex, by extent of employment, by type of appointment and by age 
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Tabell 30. Statstjänstemän m fl på löneplan U, nyanställda under redovisnings
året 1968/69, fördelade efter lönegrad, anställningsform och kön den 1 oktober 
1969 

Government employees etc in salary scheme U, appointed during 1968/69, by salary grade, 
by type of appointment and by sex 
a) Heltidstjänstgörande 
a) Full-time employees 
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b) Deltidstjänstgörande 
b) Part-time employees 
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Tabell 31. Statstjänstemän m f l , nyanställda under redovisningsåret 1968/69, 
fördelade efter ålder, tjänstgöringens omfattning och kön den 1 oktober 1969 

Government employees etc, appointed during 1968/69, by age, by extent of employment 
and by sex 
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Tabell 32. Statstjänstemän m fl på löneplan A, avgångna under redovisningsåret 
1968/69, fördelade efter lönegrad och kön den 1 oktober 1968 

Government employees etc in salary scheme A, resigned during 1968/69, by salary grade 
and by sex 
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Tabell 33. Statstjänstemän m fl på löneplanerna B, SKB och C, avgångna under 
redovisningsåret 1968/69, fördelade efter lönegrad och kön den 1 oktober 1968 

Government employees etc in salary schemes B, SKB and C, resigned during 1968/69, by 
salary grade and by sex 
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Tabell 34. Statstjänstemän m fl på löneplan U, avgångna under redovisnings-
året 1968/69, fördelade efter lönegrad och kön den 1 oktober 1968 

Government employees etc in salary scheme U, resigned during 1968/69, by salary grade 
and by sex 
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Tabell 35. Statst jänstemän m f l , avgångna under redovisningsåret 1968/69, 
fördelade ef ter ålder och kön den 1 oktober 1969 

Government employees etc, resigned during 1968/69, by age and by sex 
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Tabell 36. Statstjänstemän m fl på löneplan A, befordrade 
under redovisningsåret 1968/69, fördelade efter erhållen 
lönegrad, antal uppflyttade lönegrader och kön den 1 
oktober 1969 

a) Heltidstjänstgörande: Allmänna civilförvaltningen och för
svarsväsendet 

Government employees etc in salary scheme A, who have advanced 
during 1968/69, by salary grade, by number of grades added and 
by sex 

a) Full-time employees: General Civil Service and the Defence 
Organization 
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b) Heltidstjänstgörande: Affärsverken b) Full-time employees: State business enterprises 



251 

c) Heltidstjänstgörande: Statsunderstödd verksamhet c) Full-time employees: State-subsidized activities 
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d) Deltidstjänstgörande: Allmänna civilförvaltningen och försvars
väsendet 

d) Part-time employees: General Civil Service and the Defence 
Organization 
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e) Deltidstjänstgörande: Affärsverken e) Part-time employees: State business enterprises 
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f) Deltidstjänstgörande: Statsunderstödd verksamhet f) Part-time employees: State-subsidized activities 
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Tabell 37. Statst jänstemän m f l på löneplan A, befordrade 
under redovisningsåret 1968/69, fördelade efter erhållen 
löneklass, antal uppflyttade löneklasser och kön den 1 
oktober 1969 

a) Heltidstjänstgörande: Allmänna civilförvaltningen och försvars
väsendet 

Government employees etc in salary scheme A, who have advanced 
during 1968/69, by salary step, by number of steps added and 
by sex 

a) Full-time employees: General Civil Service and the Defence 
Organization 
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b) Heltidstjänstgörande: Affärsverken b) Full-time employees: State business enterprises 
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c) Heltidstjänstgörande: Statsunderstödd verksamhet c) Full-time employees: State-subsidized activities 
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d) Deltidstjänstgörande: Allmänna civilförvaltningen och försvars
väsendet 

d) Part-time employees: General Civil Service and the Defence 
Organization 
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e) Deltidstjänstgörande: Affärsverken e) Part-time employees: State business enterprises 
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f) Deltidstjänstgörande: Statsunderstödd verksamhet f) Part-time employees: State-subsidized activities 
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Tabell 38. Statstjänstemän m fl pä löneplan U (nedre 
delen), befordrade under redovisningsåret 1968/69, för
delade efter erhållen lönegrad, antal uppflyttade löne
grader och kön den 1 oktober 1969 

a) Heltidstjänstgörande: Allmänna civilförvaltningen och försvars
väsendet 

Government employees etc in salary scheme U (lower part), who 
have advanced during 1968/69, by salary grade, by number of 
grades added and by sex 

a) Full-time employees: General Civil Service and the Defence 
Organization 
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b) Heltidstjänstgörande: Statsunderstödd verksamhet b) Full-time employees: State-subsidized activities 



263 

c) Deltidstjänstgörande: Allmänna civilförvaltningen och försvars
väsendet 

c) Part-time employees: General Civil Service and the Defence 
Organization 
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d) Deltidstjänstgörande: Statsunderstödd verksamhet d) Part-time employees: State-subsidized activities 
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Tabell 39. Statstjänstemän m fI på löneplan U (nedre 
delen), befordrade under redovisningsåret 1968/69, förde
lade efter erhållen löneklass, antal uppflyttade löneklasser 
och kön den 1 oktober 1969 

a) Heltidstjänstgörande: Allmänna civilförvaltningen och försvars
väsendet 

Government employees etc in salary scheme U (lower part), who 
have advanced during 1968/69, by salary step, by number of steps 
added and by sex 

a) Full-time employees: General Civil Service and the Defence 
Organization 
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b) Heltidstjänstgörande: Statsunderstödd verksamhet b) Full-time employees: State-subsidized activities 
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c) Deltidstjänstgörande: Allmänna civilförvaltningen och försvars
väsendet 

c) Part-time employees: General Civil Service and the Defence 
Organization 
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d) Deltidstjänstgörande: Statsunderstödd verksamhet d) Part-time employees: State-subsidized activities 
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Tabell 40. Statstjänstemän m fl på löneplanerna A och U (nedre delen), enbart 
löneklassuppflyttade under redovisningsåret 1968/69, fördelade efter erhållen 
löneklass, tjänstgöringens omfattning och kön den 1 oktober 1969 

Government employees etc in salary schemes A and U (lower part), who have advanced 
only by salary step during 1968/69, by salary step, by extent of employment and by sex 
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