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Förord 
Statistisk årsbok for Sverige, som i år utkommer med 

sin 64e årgång, avser i första hand att i sammanfat

tande form redovisa statistik over sociala, politiska, 

kulturella och ekonomiska förhållanden i landet. Dess

utom lämnas i ett avsnitt med internationella över

sikter v issa huvuddata om motsvarande forhållanden i 

främmande länder. 

Årsbokens syfte ar tvåfaldigt. For det första skall 

den vara en lättillgänglig kalla, dar man kan finna 

viktigare sifferuppgifter för vissa områden av samhalls-

livet. För det andra avser boken att tjäna som vagvisare 

ti l l andra statistiska publikationer och källor. Denna 

sistnämnda funktion fyller avsnittet "Kallhänvisningar 

och anmärkningar" samt forteckningen over officiella 

statistiska publikationer. 

De som källor angivna publikationerna innehåller 

ofta mer detaljerade uppgifter samt även redovisning 

av definitioner, metoder och begrepp an årsbokens 

utrymme tillåter. Då ingen speciell publikation anges 

som kalla kan ofta mer information erhållas från den 

myndighet, institution eller publikation som angetts 

som kalla. 

Statistisk årsbok 1977 innehåller 37 nya tabeller. 

Samtliga dessa har i innehållsförteckningen markerats 

med en ring (O) framfor tabellnumret. Bland de nya 

tabellerna kan nämnas de 50 största tätorterna (tab 7), 

utrikes födda (tab 20), blyhalten i bensin (tab 63), 

åkerarealen efter agarekategorier (tab 72) samt |ord-

bruksföretag med höns (tab 82). I andra nya tabeller 

belyses energibalansen (tab 128), lagenheter med olika 

ombyggnadsåtgarder (tab 137) och körkortsinne

havare efter ålder och körkortsklass (tab 180). Från 

SCBs löpande undersökningar over levnadsförhållan

dena presenteras några tabeller: boendeförhållanden 

och utrustning i bostaden (tab 250), tillgång ti l l kapi

talvaror och utrustningsdetaljer (tab 251), personer 

med vissa funktionsnedsättningar (tab 332 och 333) 

och befolkningen efter utbildningsnivå och studiedel

tagande (tab 393). Vidare bland nya tabeller kan näm

nas färdtjänsten (tab 324), sjukhusens verksamhet 

(tab 337), elever i samordnad specialundervisning i 

grundskolan (tab 377), barnfamiljer fördelade efter 

disponibel inkomst (tab 419) samt foretag efter 

näringsgrupp och storlek (tab 430). t det internatio

nella avsnittet har en ny tabell t i l lkommit: Kärnkraft i 

olika länder (tab 518). 

Ett par mindre omredigeringar har företagits. De 

två tabellerna om telegrafi, telex och rundradio samt 

telefon har sammanslagits til l en tabell (tab 173). Likaså 

har de två tabellerna over socialhjälpsfall resp. antalet 

hjälpta personer slagits ihop til l en (tab 323). I några 

tabeller har smärre förändringar gjorts i samband med 

typografisk översyn eller omläggning av statistiken. 

Av tabellerna i närmast foregående utgåva har 19 

Preface 
Statistical Abstract of Sweden, issued yearly since 1914, 

has chiefly for purpose to present summaries and 

surveys of the economic, social, political and cultural 

statistics of Sweden. In addition, one section is devoted 

to international statistics. 

The Abstract has two purposes. The first, to serve as 

a handy volume for statistical reference, the second to 

serve as a guide to other statistical publications and 

sources. The Sources and Notes section, and the list of 

the Official statistical publications serve this latter 

purpose The publications cited as sources usually con

tain more detailed information (regional data, etc ) 

and give more precise account of methods and relevant 

definitions than can be presented in the Abstract. 

Where no special publications are given as sources, 

additional information can often be available from the 

authority or institution as having supplied the data. 

The 1977 edition of the Stotisticol Abstract, which is 

the 64th issue, contains thirty-seven new tables, 

among which can be mentioned one table with the 50 

biggest localities (tab 7), one on foreign-born persons 

(tab 20), one on lead content in petrol (tab 63), one on 

agricultural holdings with fowls (tab 82). Other new 

tables show the overall energy balance (tab 128), 

dwellings with various restoration (tab 137) and 

owners of drivers' licences (tab 180) From the SCB 

surveys on living conditions are published some 

new tables: housing conditions and different equip

ment in the dwellings (tab 250), access to certain 

durable goods, facilities and equipment of dwellings 

(tab 251), persons with reductions in functional 

capabilities (tab 332 — 333), population by educational 

level and participating in attending courses (tab 393). 

Moreover, new tables are published on the social 

transport service (tab 324). the activity of the hospi

tals (tab 337), coordinated remedial instruction of the 

comprehensive school (tab 377), families with children 

by "disposable income" (tab 419), and on enterprises 

by major group of economic activity and size (tab 430). 

In the international section one new table is published 

on Nuclear power in different countries (tab 518). All 

these new tables have been marked by an " O " in the 

Table of Contents before the number of the table. 

Some tables have been changed in connection with 

typographical revision or a re-arranging of the statis

tics. Nineteen tables in the previous edition have been 

omitted or completly rearranged. The tables omitted 

are listed on p. 23. 

The Abstract usually contains figures only for recent 

years. Some data relating to earlier years are to be 

found in a special publication "Historical Statistics of 

Sweden'! Historical Statistics I, published in 1955, 

contains principal data on population until and includ

ing 1950. A second edition, where the figures are 
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utgått eller helt omarbetats. Dessa har förtecknats på 

sid. 23. 

Statistisk årsbok innehåller numera i regel endast 

siffror for de senaste åren. Vissa uppgifter för tidigare 

ar återfinns i en sårskild publikation "Historisk stati

stik for Sverige", av vilken hittil ls tre volymer utkom

mit. "Historisk statistik I" vars första edition med 

huvuddata inom befolkningsstatistiken fram ti l l 1950, 

utkom 1955. En andra upplaga med motsvarande data 

t o m . 1967 kom ut 1969. "Historisk statistik I I" som 

kom 1959, innehåller uppgifter om våderlek, lant

mäteri, jordbruk och fiske t.o.m. 1955. En tredje 

volym "Utrikeshandel 1732-1970" utkom 1973. For 

närvarande pågar inom SCB arbete med en fjärde 

volym, som skall omfatta utbildningsstatistik. De 

bagge första delarna av denna har publicerats i "Pro

memorior från SCB" (1974:5: Elever i obligatoriska 

skolor 1847-1962 samt 1977:11: Elever i icke-obliga-

toriska skolor 1864-1970). 

Därutöver har utkommit en volym "Statistiska 

oversiktstabeller" med sammanställningar av äldre 

statistik från de områden som inte täcks av del I och 

del II av Historisk statistik. Tabellerna i denna har i 

regel forts fram t o m . 1950. 

For mer detaljerade uppgifter an årsbokens hanvisas 

i första hand til l Allman månadsstatistik och Statistiska 

meddelanden. Mer detal|er om speciella områden 

publiceras dessutom i årspublikationer, såsom Arbets

marknadsstatistik årsbok, Jordbruksstatistisk årsbok, 

Industri, Levnadsförhållanden, Utrikeshandel, Ut

bildningsstatistik m.fl. samt i Årsbok for Sveriges 

Kommuner. 

For värdefullt bistånd vid utarbetandet av årsboken 

från myndigheter, institutioner och enskilda betygar 

SCB sin stora tacksamhet. 

För redigeringen av foreliggande utgåva svarar 

byrådirektör Thore Grönqvist och byråassistent Gun

borg Lönn-Prudnikow. 

Stockholm i oktober 1977 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

Ingvar Ohlsson 

Edmund Rapaport 

brought up to 1967, was published in 1969. 

Historical Statistics II, published in 1959, contains 

data on climate, land surveying, agriculture, forestry 

and fisheries up to the end of 1955. 

Historical Statistics III Foreign trade 1732 —1970 was 

published in 1973. A fourth volume concerning 

educational statistics is now being prepared. The first 

two parts of this have been published in "Promemorior 

från SCB" Memoranda from the SC8. i) Data on com

pulsory schools 1847 — 1962 (1974:5) and ii) Pupils in 

secondary schools 1864-1970 (1977:11). 

Furthermore, another volume, Stotistico/ Surveys, 

was issued in 1960: this publication contains data taken 

from older publications relating to those sectors not 

covered by Historical Statistics I—II. 

For more detailed information than is published in 

the Abstract, we should like to refer readers in the first 

place to Allman månadsstatistik (Monthly Digest of 

Swedish Statistics) and to Statistiska Meddelanden 

(Statistical Reports). More detailed information on 

special fields is also published in various annual 

publications. 

The National Central Bureau of Statistics would like 

to acknowledge valuable contributions by many 

authorities, institutions and private persons to this 

edition of the Abstract. 

This edition has been prepared by Mr Thore Grön

qvist and Mrs Gunborg Lönn-Prudnikow. 

Stockholm, October 1977 

NATIONAL CENTRAL BUREAU OF STATISTICS 

Ingvar Ohlsson 

Edmund Rapaport 
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* 400. Folkbibliotek: mediebestånd, utlåning och 
kostnader 1970—1976 

401. Teaterverksamhet budgetåret 1975/76 . . 
402. Ljudradio och television: verksamhet bud

getåren 1973/74—1975/76 
403. Ljudradio och television: al lmänna mot-

tagaravgifter vid slutet av 1970—1976 . . 
404. Riksarkivet, krigsarkivet och landsarkiven: 

arkivbestånd och personal åren 1960, 1970 
samt 1973—1976 

405. Yrkesmässig orkesterverksamhet budget
året 1975/76 

406. Besök vid statliga och statsunderstödda 
museer 1960, 1965 samt 1970—1975 i 
1000-tal 

407. Biografbesök och filmer 1967—1976 . . . 
408. Biografer och biografägare den 1 januar i 

1971—1977 
409. Studieverksamhet i svenska för invandrare 

budgetåren 1966/67—1975/76 
410. Studiecirklar 1975/76 
411. Dagstidningar 1964—1976 
412. Vissa folkrörelser åren 1970, 1975 och 1976 

X X X Inkomst, förmögenhet 

413. Gifta inkomsttagare efter mannens och 
kvinnans sammanlagda sammanräknade 
inkomst år 1974 (taxeringsåret 1975) . . . 

414. Gifta personer efter varderas sammanräk
nade inkomst år 1974 (taxeringsåret 1976) 

415. Inkomsttagare efter sammanräknad in 
komst, kön och ålder år 1975 (taxerings
året 1976) 

416. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbe
tande inkomsttagare efter yrkesställning 
och näringsgren samt inkomstens storlek 
år 1975 (taxeringsåret 1976) 

417. Inkomsttagare efter yrkesställning och 
näringsgren samt medianinkomstens stor
lek inom ol ika näringsgrenar år 1975 
(taxeringsåret 1976) 

418. Barnfamil jer 20 år och däröver efter sam
manräknad inkomst år 1975 samt efter 
familjetyp och barnantal i början av år 1976 

* 419. Barnfamil jer 20 år och däröver efter "dis
ponibel" inkomst år 1975 samt efter familje
typ och barnantal i början av år 1976 . . 

420. Inkomsttagare 20—64 år efter samman
räknad inkomst år 1975, länsvis 

421. Skattepliktiga förmögenheter efter ägarnas 
sammanräknade inkomst år 1975 (taxe
ringsåret 1976) 

422. Skattepliktiga förmögenheter efter ägarnas 
familjetyp, kön, ålder m. m. år 1975 (taxe
ringsåret 1976) 

X X X I Nat ionalräkenskaper 

423. Försörjningsbalans 1971—1976, mil j . kr . . 
424. Disponibel nationalinkomst och dess sam

mansättning i löpande priser 1971—1976, 
mi l j . k r 

Sid. Page 

Research l ibrar ies: services, etc. 340 

Research l ibrar ies: holdings and accessions 341 

Public l ibraries 342 

Theatre activities 343 
Sound and television broadcasting: activity 343 

Broadcasting (sound and television): general 
licences at end of year 344 
Archives: Running metres and employees . 344 

Orchestra's activities 344 

Visitors at government and government-
subsidized museums, thousands 345 

Cinema visitors and films 345 
Cinemas and cinema owners 346 

Educational work in Swedish for immigrants 346 

Study circles 347 
Daily newspapers by political party affiliation 348 
Popular movements and the Free Churches 349 

X X X Personal income 

Marr ied income earners by the aggregate 
total income of the husband and wife . . . 350 

Marr ied income earners by total income of 
each person 350 
Income earners by total income, sex and age 351 

Economically active and inactive income 
earners by occupational status, by type of 
activity and by size of income 352 

Income earners by occupational status, and 
type of activity, etc. 353 

Families with children 20 years and more by 
total income in 1975 and by type of family and 
number of children at the beginning of 1976 354 
Families with children 20 years and more by 
"disposable income" in 1975 and by type of 
family and number of children at the be
ginning at 1976 355 
Income earners by total income 356 

Weal th liable to taxation by total income 
of the owners 356 

Weal th liable to taxation by type of family 
of owners, by sex, age, etc. 357 

X X X I Nat ional accounts 

Balance of resources 358 
Composition of national disposable income. 
Current prices 359 



Sid. Page 

Gross domestic product at market prices by 
kind of economic activity. Current prices . . 359 

Private final consumption expenditure. 
Current prices 361 
Government final consumption by purpose. 
Current prices 361 
Gross fixed capital formation by type of asset 
and kind of activity. Current prices . . . . 362 

X X X I I Enterprises 

Research and development in technology and 
natural sciences in industry and prognosis, 
in mill. kr. Current prices 363 

Enterprises, by major group of economic 
activity and size 364 
Data from Income Statement and Balance 
Sheet, etc. for enterprises in company form 
distributed by kind of activities the financial 
year 1975 365 
Some results for bigger manufacturing enter
prises 366 
The public administrative sector and the 
business sector distributed by major group . 367 

Development of the financing companies 
advances 368 
Development of the financing companies 
liabilities 368 
Investment companies: dividends and share 
transactions 368 
Financial companies: profit and loss account 369 

Investment funds: Dividends and share trans
actions 369 
Designs 369 
Joint stock companies 370 
Patents 370 
Trade marks 371 

X X X I I I State business activity 

State Power Administration: assets and 
liabilities 371 

Slate Power Administration: revenue and 
expenditure 372 

State Railways: revenue, expenditure and 
financial results 372 

State Railways: assets and liabilities . . . . 373 

Board of Telecommunications: revenue and 
expenditure 374 
Board of Telecommunications: assets and 
liabilities 374 
Post Office: assets and liabilities 375 

Post Office: revenue and expenditure . . . 375 

Administration of Civil Aviation: assets and 
liabilities 376 
Administration of Civil Aviation: revenue 
and expenditure 377 

Tabell Table 

425. Bruttonationalprodukten till marknadspris 
efter näringsgren 1970—1975 i löpande 
priser, milj. kr 

426. Privat konsumtion 1971—1976 i löpande 
priser, milj. kr 

427. Offentlig konsumtion efter ändamål i lö
pande priser 1969—1975, milj. kr . . . . 

428. Bruttoinvesteringar efter kapitaltyp och 
näringsgren i löpande priser 1970—1975, 
milj. kr 

X X X I I Företag 

429. Teknisk och naturvetenskaplig forsknings-
och utvecklingsverksamhet (FoU) inom 
industrin 1963—1975 samt prognos för 
1977, milj. kr, löpande priser 

* 430. Företag efter näringshuvudgrupp och stor
leksklass den 31 december 1974 

431. Resultat- och balansräkningsuppgifter m. 
m. för företag i bolagsform efter näringar 
räkenskapsåret 1975 

432. Större industriföretag: vissa resultaträk
ningsuppgifter m. m. 1956—1975 

433. Offentlig förvaltningssektor och affärsdri
vande sektor efter näringshuvudgrupp år 
1972 

434. Finansieringsföretag: utestående krediter 
den 31 december 1969—1976, milj. kr 

435. Finansieringsföretag: upplåning den 31 
december 1969—1976, milj. kr 

436. Investmentföretag: utdelningsintäkter och 
aktietransaktioner 1969—1976, milj. kr . . 

437. Finansieringsföretag: resultaträkning m. m. 
1969—1976, milj. kr 

438. Aktiefonder: utdelningsintäkter och aktie
transaktioner 1969—1976, milj. kr . . . . 

439. Mönster 1971—1976 
440. Aktiebolag 1968—1976 
441. Patent 1967—1976 
442. Varumärken 1967—1976 

X X X I I I Statens affärsverksamhet 

443. Statens vattenfallsverk: tillgångar och 
skulder den 31 december 1971—1975 samt 
ställningen den 30 juni 1976 i 1000 kr . . 

444. Statens vattenfallsverk: intäkter och kost
nader 1971—1975 samt budgetåret 1975/76 
i 1000 kr 

445. Statens järnvägar: intäkter, kostnader och 
ekonomiskt resultat 1970/71—1975/76 i 
milj. kr 

446. Statens järnvägar: tillgångar och skulder 
den 30 juni 1971—1976 i 1000 kr . . . . 

447. Televerket: intäkter och kostnader 1971/ 
72—1975/76 i 1000 kr 

448. Televerket: tillgångar och skulder den 30 
juni 1971—1976 i 1000 kr 

449. Postverket: tillgångar och skulder den 30 
juni 1970—1976 i milj. kr 

450. Postverket: intäkter och kostnader 1970/ 
71—1975/76 i 1000 kr 

451. Luftfartsverket: tillgångar och skulder den 
30 juni 1971—1976 i 1000 kr 

452. Luftfartsverket: intäkter och kostnader 
1971/72—1975/76 i 1000 kr 
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Tabell Table 

453. Domänverket: resultaträkning 1971—1976, 
mil j . k r 

454. Domänverket: balansräkning den 31 de
cember 1971—1976, mil j . k r 

455. Förenade Fabriksverken: intäkter och 
kostnader 1970/71—1975/76 i 1000 kr . . 

456. Förenade Fabriksverken: t i l lgångar och 
skulder den 30 juni 1971—1976 i 1000 k r . 

457. Statligt hel- och delägda aktiebolag 1976 . 

X X X I V Finanser 

458. Statens inkomster och utgifter: översikt 
1964/65—1977/78, mi l j . k r 

459. Realekonomisk fördelning av driftbudge
tens utgifter 1971/72—1975/76 

460. Realekonomisk fördelning av driftbudge
tens inkomster 1972/73—1976/77 . . . . 

461. Utfallet av statens driftbudget och kapital
budget 1969/70—1975/76, mil j . k r . . . . 

462. Driftbudgetens utgifter efter ändamål 1969/ 
70—1975/76, mil j . k r 

463. Svenska statens premieobligationslån den 
31 oktober 1977 

464. Statens inkomster (driftbudgeten) 1973/74— 
1977/78 i 1000 kr 

465. Statens utgifter (driftbudgeten) 1973/74— 
1977/78 i 1000 k r 

466. Statsskulden 1962/63—1976/77, mi l j . k r . . 
467. Statsskuldens placering den 31 december 

1973—1976, mi l j . k r 
468. Tul luppbörd efter huvudavdelningar samt 

efter vissa avdelningar och varugrupper 
enl. SITC-nomenklaturen 1973—1976 i 
1000 kr 

469. Av staten utbetalda löner efter huvudtitel 
m. m. åren 1972—1976 i 1000 k r . . . . 

470. Statligt svenskt bistånd ti l l u-länderna: 
översikt 1971—1976 samt 1977/78, mi l j . k r 

471. Statligt svenskt bistånd til) u-länderna: sti
pendiater, kursdeltagare och bistånds
personal 1962/63—1976/77 

472. Influtna skatter 1966—1975 
473. Statens kapitalinvesteringar 1967/68—1975/ 

76, mil j . k r 
474. Taxering ti l l statlig inkomstskatt m. m. 

1961—1976, mi l j . k r 
475. Fastighetsvärden enligt fastighetstaxering

arna 1961—1976, mi l j . k r 
476. Taxering til l statlig och kommunal in

komstskatt 1959—1976, mi l j . k r 
477. Taxering t i l l statlig inkomstskatt och statlig 

förmögenhetsskatt taxeringsåret 1976 läns
vis, mi l j . k r 

478. Taxering ti l l kommunal inkomstskatt samt 
taxeringsvärden på skattepliktig fastighet 
år 1976, mil j . kr 

479. Utdebitering av al lmän kommunalskatt 
och landstingsskatt m. m. år 1977, länsvis 

480. Utdebitering av kommunalskatt m. m. 
inom de största kommunerna år 1977 

481. Kommunernas inkomster efter förvaltnings
gren år 1975 i 1000 k r 

482. Kommunernas utgifter efter förvaltnings
gren år 1975 i 1000 kr 

483. De större kommunernas inkomster år 1975 
i 1000 kr 

Sid. Page 

Swedish Forest Service: revenue and expen
diture 377 
Swedish Forest Service: assets and liabilities 378 

National Industries Corpora t ion : revenue 
and expenditure 378 
National Industries Corporat ion: assets and 
liabilities 379 
State joint stock companies 380 

X X X I V Public finance 

Surplus or deficit of the Swedish State budget 382 

State expenditure (current budget) by eco
nomic categories 382 
State revenue (current budget) by economic 
categories 383 
Survey of the Swedish State budget . . . . 383 

State expenditure (current budget) by pur
pose 384 
Premium bond loans of the Swedish State . 384 

State revenue (current budget) 385 

State expenditure (current budget) . . . . 387 

National debt 392 
National debt, by ownership 393 

Import duty by sections and by selected di 
visions and groups of SITC-nomenclature . . 394 

Government expenditure on wages and 
salaries: analysis by ministry, etc. 395 
Swedish official development assistance to 
developing countries 396 
Swedish official assistance to developing 
countries: fellowship and scholarship re
cipients, and personnel 397 
All taxes (paid) 398 
State capital investments 400 

Assessment for National income tax, etc. .. . 401 

Real estate assessments 401 

Assessment for National and Local income 
tax 402 
Assessment for National income tax and for 
National property tax, by county 403 

Assessment for local tax and value of real 
estate, by county 404 

Debited local tax and county council tax, 
by county 405 
Taxable income and debited local tax in the 
biggest municipalities 406 
Revenue of the municipalities for certain 
administrative purposes 408 
Expenditure of the municipalities for certain 
administrative purposes 409 
Revenue of the biggest municipalities . . . 410 



Tabell Table Sid. Page 

484. De större kommunernas tillgångar, skul
der, eget kapital, lånerörelse och fonder 
den 31 december 1975 i 1000 kr 

485. De större kommunernas utgifter år 1975 
i 1000 kr 

486. Landstingens finanser 1966—1975, milj. kr 
487. Landstingens finanser år 1975 i 1000 kr 
488. De kyrkliga kommunernas finanser 1967— 

1975, milj. kr 
489. Hundar och hundskatt 1969—1975, länsvis 

X X X V A l l m ä n n a val m. m . 

490. Folkomröstningar 1922, 1955 och 1957 . . 
491. Riksdagsval åren 1968, 1970, 1973 och 1976 

med valkretsfördelning: röstsedlarnas par
tifördelning 

492. Riksdagsval åren 1968, 1970, 1973 och 1976 
med valkretsfördelning: röstberättigade, 
röstande m. m. 

493. Partival och valdeltagande vid riksdags
valet 1973 inom vissa befolkningsgrupper, 
olika utbildningskategorier samt kommun
typer 

494. Partival och valdeltagande i riksdagsvalen 
åren 1970 och 1973 

495. Landstingsval m. m. åren 1970, 1973 och 
1976: partifördelning 

496. Landstingval m. m. åren 1962, 1966, 1970, 
1973 och 1976: röstberättigade, röstande, 
valda m. m. 

497. Fullmäktigeval åren 1966, 1970, 1973 och 
1976 

498. Riksdagens sammansättning 1933—1978 . 
499. Riksdagens arbete 1964—1977 (juni) . . . 

Tabell Table Sid. Page 

Assets, liabilities, own capital resources, 
loans and funds of the biggest municipalities 411 

Expenditure of the biggest municipalities 412 

Finances of county councils 414 
Finances of county councils 415 
Finances of ecclesiastical districts 415 

Dogs and dog licences, by county 416 

X X X V Elections, etc. 

Referenda 416 
Elections to the Riksdag: party affiliation of 
the votes 417 

Elections to the Riksdag: entitled to vote, 
voters, elected, etc. 418 

Party vote and participation in the 1973 Riks
dag election in certain population groups in 
educational categories and within certain 
municipality types 419 
Party vote and electional participation in the 
elections to the Riksdag 420 
Elections to county councils, etc.: votes cast, 
by political party 420 
Elections to county councils, etc.: entitled to 
vote, voters, elected, etc. 421 

Councillors elections 422 

The composition of the Riksdag 423 
The activity of the Riksdag 424 

Tabell Sid. 

X X X V I Internationel la översikter 
Comparat ive international statistics 
(No English translation is given) 

500. Folkmängd, folktäthet, areal m. m. i 
världsdelar och områden 427 

501. Beräknad befolkning i världsdelar 
och områden åren 1970—2000 . . . 428 

502. Areal, folkmängd och folktäthet i 
olika länder 428 

503. Folkmängd i större städer 435 
504. Befolkningen efter kön och ålder . . 446 
505. Förvärvsarbetande befolkning efter 

näringsgren, 1000-tal 447 
506. Analfabeter i procent av totalbefolk

ningen 449 
507. Dödligheten i olika åldersklasser . . 450 
508. Döda efter dödsorsak enligt 1965 års 

internationella klassifikation (B-listan) 
på 100000 invånare 454 

509. Levande födda barn efter moderns 
ålder samt bruttoreproduktionstal . . 458 

510. Återstående medellivslängd vid vissa 
åldrar 459 

511. Folkmängdens förändringar i vissa 
länder 461 

512. Husdjur, 1000-tal 463 
513. Arealens fördelning efter ägoslag 

samt åkerjordens användning . . . 464 
514. Skörd, 1000 ton 466 

Tabell Sid. 

515. Traktorer i världsdelar och vissa 
länder, 1000-tal 468 

516. Fiske, 1000 ton 468 
517. Produktion av vissa viktiga varor . . 470 

* 518. Kärnkraftanläggningar m. m. i vissa 
länder åren 1975 och 1977 481 

519. Produktion av elektrisk energi . . . 482 
520. Industriproduktion: indextal (1970 = 

100) 483 
521. Bostadsbyggande 484 
522. Bostadsbestånd 484 
523. In- och utförsel: pris- och volymindex 

(1970 = 100) 485 
524. Värdet av utrikeshandeln 486 
525. Olika länders betalningsbalans med 

utlandet år 1974, milj. SDR . . . . 487 
526. Värdet av olika länders import med 

fördelning på länder, milj. USA-dollar 488 
527. Införsel och utförsel av vissa viktiga 

varor 490 
528. EGs handel åren 1974—1976 efter 

ländergrupper, milj. USA-dollar . . 499 
529. Världens handelsflotta 500 
530. Handelsflottans tonnage den 1 juli 

1976 efter fartygens storlek och ålder, 
1000 ton brutto 501 

531. De nordiska ländernas handelsflottor 
den 31 december 1976 502 

532. Sjöfarten på utlandet 503 
533. Postväsendet 504 
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Tabeller i Statistisk årsbok 1976 
som inte medtagits 1977 

Tabellnummer 1976 
Table number 

6. Tätorter den 1 november 1970, länsvis . . 
22. Folkmängd efter kön och civilstånd den 

1 november 1970, länsvis 
23. Folkmängd efter ålder (födelseår), kön och 

civilstånd den 1 november 1970 
24. Förvärvsarbetande befolkning efter nä

ringsgren (huvudgrupper) den 1 november 
1970, länsvis 

61. Anslag til l miljövårdsverksamhet budget
åren 1970/71—1976/77 i 1000 kr . . . . 

80. Mjölkboskapskontrollen 1960/61, 1970/71, 
1973/74 samt 1974/75, länsvis 

104. Produktion av viktiga malmer andra än 
järnmalm i ton 1956—1974 

165. Telegraf, telex och rundradio 1966/67— 
1974/75 

166. Telefon 1967/68—1974/75 
239. Hushållsbudgetundersökningen 1969: kon

sumtionens procentuella fördelning på 
ol ika varor och tjänster inom ol ika yrkes
grupper och hushållstyper 

240. Hushållsbudgetundersökningen 1969: inne
hav av vissa hemutrustningsartiklar inom 
ol ika yrkesgrupper 

245. Lägenheter efter storlek och byggnadsår 
den 1 november 1970 

Tables in the 1976 edition which 
have been excluded in the 1977 
edition 

Sid. 1976 
Page 

Localities, by county 31 
Population by sex and marital status, by 
county 45 
Population by age, sex and marital status 46 

Economically active population by industry, 

by county 47 

Environment protection: government grants 87 

Milk-butterfat recording 100 

Mining, except iron ore production . . . . 116 

Telegraph, telex and broadcasting service 181 

Telephone service 182 
The Family Expenditure Survey 1969: per 
cent distribution of consumption expenditures, 
by type of expenditure, by socio-economic 
status of household and by household 
characteristics 226 
The Family Expenditure Survey 1969: house
holds owning selected home appliances, 
analysis by socio-economic status of house
holds 227 
Dwellings by size and by year of construction 232 

Tabell Sid. 

534. Motorfordon 505 
535. Järnvägar 506 
536. Telegraf och telefon 507 
537. Flygtrafik på vissa storstäder, regel

bunden och charter 1974 och 1975 . . 508 
538. Flygbolagens lufttrafik 509 
539. Trafiken hos Scandinavian Airlines 

System (SAS) 1973—1976 510 
540. Vägtraf ikolyckor i de nordiska län

derna åren 1974 och 1975 511 
541. Turister och inkomster av turismen . 512 
542. Inresande ti l l det nordiska pass

kontrol lområdet 1969—1976 . . . . 513 
543. Värdet av industriaktier: indextal 

(1970 = 100) 514 
544. Effektiv ränta på statsobligationer . 515 
545. Guldbehållning och utländska t i l lgo

dohavanden den 31 december 1976, 
mi l j . USA-dollar 516 

546. Investeringskvoter 516 
547. Officiellt diskonto (centralbankerna) 517 
548. Valutakurser 518 
549. Betalningsmedelsvolym i mi l j . av 

myntenheten vid slutet av åren 1974— 
1976 519 

550. Konsumentprisindex (1970 = 100). . 520 
551. Partiprisindex (1970 = 100) . . . . 521 
552. Livsmedelsförbrukning 522 

Tabell Sid. 

553. Förbrukning av tidningspapper m. m. 523 
554. Konsumtion av vissa njutningsmedel 

i medeltal 1970—1974 524 
555. Dagstidningar 525 
556. Bibliotek 526 
557. Radio- och televisionslicenser . . . . 527 
558. Biografer 528 
559. Totalt statligt resursflöde ti l l u-länder-

na från vissa länder 1971—1976, 
nettoutbetalningar 528 

560. Försäkringsverksamhet i vissa länder 529 
561. Socialutgifter i de nordiska länderna 530 
562. Disponibel nationalinkomst och 

bruttonationalprodukt år 1974 . . . 531 
563. Statsskulden 532 
564. Mil itärutgifter inom vissa länder och 

grupper av länder 533 

M å t t och vikt (Measures and weight) . . 534 
Sl-systemet (Système Internationale d 'Uni-
tès-SI) 535 
Off ic ie l la statistiska publ ikat ioner 
(Official statistical reports) 536 
Källhänvisningar och anmärkn ingar 
(Sources and notes) 552 
Sakregister (Alphabetical index, Swedish) 565 
Alphabetical index (in English) . . . . 583 



249. Bostadsbeståndet efter hustyp den 1 no
vember 1970 

281. Genomsnittliga timförtjänster i kr för 
manliga skogsarbetare 1971—1975 . . . 

309. Barnavård: barnavårdsmannaskap 1966— 
1973 

313. Socialhjälp: personer som erhållit hjälp 
1966—1974 

314. Socialhjälp: hjälpfallen efter familjetyp 
1966—1974 

364. Elever i vissa skolformer med undervisning 
på heltid höstterminen 1975, länsvis . . . 

385. Folkbibliotek 1970—1975 

Dwellings by type of building 236 

Average earnings for adult male forestry 
workers, kr 258 
Child welfare: guardians 274 

Social assistance: persons in receipt of assist
ance 276 
Social assistance: by type of families . . . . 276 

Pupils by county 311 

Public l ibraries 328 

Note for foreign readers 
If 000's or 000 000's are omitted, this is indicated (in the Swedish text only) by 1 000 (1 000-tal) or 
1 000 000. According to Swedish practice, units are separated f rom decimals by a comma (,). 

Hektar, ha = 1 sq. hectometre ( = 100 ares) 
Krona, kronor, kr = Swedish crowns. For exchange rates, 

see tables 197 and 548. 
Ton, t = Metric tons 

Km2 = Sq. km 
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I tabeller med avrundade tal kan smärre avvikelser 
förekomma mellan summan av dessa tal och den 
redovisade slutsumman. 

In tables where figures have been rounded to the 
nearest final digit, there may be a slight discrepancy 
between the sum of the constituent items as shown. 

Symboler använda i 
tabel lerna 

Upprepning 
Intet finns att redovisa (värdet noll) 
Mindre än hälften av den använda 

enheten 
Uppgift inte t i l lgänglig eller allt

för osäker för att anges . . . . 
Uppgift kan inte förekomma . . . 
Preliminär uppgift (markeras inte 

i de internationella tabellerna) 

Mil joner kronor 

En halvfet l inje, som avskär en tidsserie, markerar 
att uppgifterna på ömse sidor om linjen inte är 
fullt jämförbara. 

Explanation o f symbols 

Repetition 
Magnitude zero 
Magnitude less than half of unit 

employed 
Data not available 

Category not applicable 
Provisional or estimated figure (not 

used in the international tables) 

Millions of kronor (see below) 

Substantial breaks in the homogeneity of a series 
are indicated by a line across the column. 

» 
-

{ 
0 

0,0 } 
.. 
. 
* 

{ 
mi l j . 
k r } 



AB Stockholms län 
C Uppsala län 
D Södermanlands län 
E Östergötlands län 
F Jönköpings län 
G Kronobergs län 
H Kalmar län 
I Gotlands län 
K Blekinge län 
L Kristianstads län 
M Malmöhus län 
N Hallands län 
O Göteborgs och Bohus län 
P Älvsborgs län 
R Skaraborgs län 
S Värmlands län 
T Örebro län 
U Västmanlands län 
W Kopparbergs län 
X Gävleborgs län 
Y Västernorrlands län 
Z Jämtlands län 
AC Västerbottens län 
BD Norrbottens län 
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Tab. 1. Geografiska uppgifter 
Geographical data 
Se Källhänvisningar m. m. 

Läge, gränser m . m . Geographical position, boundaries, 
etc. 

Nordligaste punkt Most Northerly point Treriksröset 69° 
4 ' N bredd Lat N. 

Sydligaste punkt Most Southerly point Smygehuk 55° 20' N 
bredd Lat N. 

Västligaste punkt Most Westerly point Skäret Stora Dram-
men NV om Kosteröarna 10° 58' ö om Greenwich 
Long £. 

Ostligaste punkt Most Easterly point Ön Kataja S om 
Torne älvs mynning 24° 10' ö om Greenwich Long £. 

Landgräns mot Finland 586 km, landgräns mot Norge 
1 619 km. 

Territorialvattengränsen (4-milsgränsen). 
För den sammanhängande gräns som bestäms av fast
landet och de invid detta belägna öarna och skären 
2 390 km. 
För det fr i l iggande området runt Gotland 400 km. 
För det fr i l iggande området runt Gotska Sandön 72 
km. 

Area l Area. Hela arealen1 449 964 km2, därav landareal 
411 615 km2. 

Öar, km 2 Islands (kringliggande småöar inte inräknade) 
Gotland 3 001, Öland 1 344, Orust 346, Hisingen 192, 
Värmdö 180, Tjörn 147, Väddö och Björkö 125, Fårö 
114, Selaö 91, Gräsö 88, Svartsjölandet 79. 

Bergshöjder, meter över havet Mountains N o r r b o t 
tens l ä n : Kebnekaise 2111 , Sarektjåkkå 2 089, 
Kaskasatjåkkå 2076 (Sulitelma 1860). V ä s t e r 
b o t t e n s l ä n : N Storfjället 1 767 (Marsfjället 1 590). 
J ä m t l a n d s l ä n : Helagsfjället 1 796, Lillsylen 1 7042 

(Åreskutan 1 420, Sielkentjakke 1 314). V ä s t e r n o r r 
l a n d s l ä n : Bunkfjället 742. K o p p a r b e r g s l ä n : 
Storvätteshågna 1 204, Molnet 1 191, Härjehågna 
1 185 (Städjan 1 131, Transtrandsfjällen 945). V ä r m -

Vissa meteorologiska stationer 
Selected meteorological stations 

Geografiska uppgifter Geographical data 

l a n d s l ä n : Granberget vid Höljes 701, Brånberget 
691. S k a r a b o r g s l ä n : Hökensås 354, Ålleberg 334, 
Kinnekulle 306, Billingen 304. Ä l v s b o r g s l ä n : Galt
åsen 362. J ö n k ö p i n g s l ä n : Tomtabacken 377 (Ta-
berg 343). Ö s t e r g ö t l a n d s l ä n : Stenabohöjden 327 
(Omberg 263). H a l l a n d s l ä n : Hallandsås (Hög-
alteknall 226). M a l m ö h u s l ä n : Söderåsen 210. 

Vat tenområden, km 1 Drainage areas Vänern —Göta 
älv 50 200 (därav inom Sverige 42 800), Torneälven 
40 200 (d:o 25 300)3, Ångermanälven 31900 (d:o 
30 400), Dalälven 29 000 (d:o 27 900), Umeälven 
26 700 (d:o 26 500), Indalsälven 26 700 (d :o 24 700), 
Luleälven 25 200 (d:o 24 500), Mälaren —Norrst röm 
22 600, Ljusnan 19 800, Kalixälven 17 9003, V ä t t e r n -
Motala ström 15 500, Ljungan 12 900, Skellefteälven 
11 600, Piteälven 11 200, Lagan 6 440, Helge å 4 780, 
Emån 4 460. 

Sjöar, km2 vattenyta Lakes Vänern 5 585, Vättern 1 912, 
Mälaren 1 140, Hjälmaren 484, Storsjön i Jämtland 
456, Siljan med Insjön och Orsasjön 354, Torneträsk 
322, Hornavan 230-280, Uddjaure 190-250 , Bolmen 
184, Ströms vattudal 154—183, Stora Lulevatten 165, 
Storavan 150-175, Kallsjön 155, Åsnen 150, Dellen-
sjöarna 132, Sömmen 132, Skagern 131, Stora Le och 
Foxen 131, Storuman 120—165, Suorvajaure 32—210, 
Flåsjön 105 — 114, Vir ihaure 108, Frykensjöarna 102, 
Glafsfjorden 102, Tor rön 84—103 och Malgomaj 
70 -105 . 

Floder, km Rivers Klarälven —Göta älv 720 (därav inom 
Sverige 520), Muonioälven—Torneälven 570, Dal
älven 520, Umeälven 460 (d:o 450), Luleälven 450 
(d:o 440), Ångermanälven 450 (d:o 440), Kalixälven 
430, Ljusnan 430, Järpströmmen —Indalsälven 420, 
Skellefteälven 410, Piteälven 370, Ljungan 350, 
Toftaån —Lagan 270, Ätran 230. 

1 Inkl. samtliga insjöar. Incl. all lakes. — 2 Storsylens högsta topp (1 762 m) ligger i Norge. — 3 Hela området ovan bifurkationen 
till Kalix älv (9 910 km1) har räknats till Torne älvs område. 
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Meteorologiska uppgifter Meteorological data 

Tab. 2. Nederbörd i mm år 1976, normalnederbörd 1931/60 och extremvärden 
fr. o. m. år 1901 Precipitation 
De medtagna meteorologiska stationernas geografiska läge framgår av tab. 1. — Maximumvärdena för dygn, 
månad och är I kolumnen för 1931/60 avser högsta värdena sedan är 1880. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Meteorologiska uppgifter Meteorological data 

Tab. 3. Medeltemperatur i celsiusgrader år 1976 och 1931/60 
Average temperature (Celsius) 
Absolut max. och absolut min. avser i kol. för 1931/60 den högsta resp. lägsta temperaturen sedan år 1880. 



Befolkning Population 

Tab. 4. Rikets indelningar den 1 januari 1977 
Administrative divisions 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 5. Folkmängd den 31 december 1750—1976 
Population, by sex 

Se Kallhänvisningar m. m. 

30 



Tab. 6. Tätorter den 1 november 1975, länsvis Localities, by county 

Se Källhänvisningar m.m. 
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Befolkning Population 

Tab. 7. De 50 största tätorterna den 1 november 1970 och 1975 efter folkmängd 
The 50 biggest localities by size of population 1975 and population growth since 1970 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 8. Folkmängd i storstadsområdena den 31 december 1974—1976 
Population of the three biggest towns with suburbs 

Redovisningen avser 1977 ars indelning. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 9. Areal, folkmängd och folkmängdstäthet den 31 december 1940—1976, länsvis 
Area, population, density of population, by county 
Enligt länsindelningen 1 januari påföljande år. — Beträffande indelningen I landstingsområden hänvisas till Käll
hänvisningar m. m. 

Befolkning Population 

Tab. 8 (forts.). Folkmängd i storstadsområdena den 31 december 1974—1976 



Befolkning Population 

Tab. 10. Folkmängd i de största kommunerna den 31 december 1910—1976 
Population of the biggest municipalities 
Kommunerna är ordnade efter folkmängdens stor
lek det senast redovisade året. Folkmängdsupp
gifterna avser slutet av året. Hänsyn har dock 
tagits t i l l områdesregleringar som trätt i kraft vid 

närmast följande årsskifte. Folkmängden i samtliga 
kommuner redovisas i tab. 13. For the population of 
all municipalities, etc., see table 13. — Se Käl l 
hänvisningar m. m. 
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Befolkning Population 

Tab. 11. Kommuner efter storleksgrupper med avseende på folkmängd 
den 1 januari 1977, länsvis 
Municipalities by size of population 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 12. Areal och folkmängd i landskapen den 31 december 1976 
Area and population by provinces 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkning Population 

Tab. 13. Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 1976 
Area and population of municipalities 

Folkmängdsuppgifterna avser slutet av året. Hänsyn har dock tagits till omrädesregleringar som trätt I kraft vid 
närmast följande årsskifte. — Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkning Population 

Tab. 13 (forts.). Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 1976 
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Befolkning Population 

Tab. 13 (forts.). Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 1976 



Befolkning Population 

Tab. 14. Folkmängd efter ålder den 31 december 1970—1976 
Population by age 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 15. Folkmängd efter ålder, civilstånd och kön den 31 december 1976 
Population by age, marital status and sex — Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkning Population 

Tab. 16. Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser den 31 december 1976 
Population by sex, marital status and age by single years 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkning Population 

Tab. 16 (forts.). Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser den 31 december 1976 



Befolkning Population 

Tab. 17. Befolkningen efter medborgarskap vid slutet av åren 1950—1976 
Population by citizenship 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkning Population 

Tab. 18. Utländska medborgare efter kön, civilstånd och ålder den 31 december 1976 
Aliens by sex, marital status and age — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 19. Utländska medborgare den 31 december 1972—1976, länsvis 
Aliens, by county — Se Källhänvisningar m. m. 
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44 Tab. 20. Utrikes födda personer efter kön, medborgarskap och födelseland den 1 november 1975 
Foreign-born persons by sex, citizenship and country of birth 
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Tab. 20 (forts.). Utrikes födda personer efter kön, medborgarskap och födelseland den 1 november 1975 
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Befolkning Population 

Tab. 21. Beräknad folkmängd efter kön och ålder vid slutet av åren 1980, 1985, 1990, 1995 
och 2000 
Population projection by sex and age at the end of 1980, 1985, 1990, 1995 and 2000 

Uppgifterna har erhållits genom en framskrivning av folkmängden den 31 dec. 1975. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 22. Kyrkliga indelningar den 1 januari 1977 
Ecclesiastical divisions — Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkning Population 

Tab. 23. Folkmängd i A-regioner den 31 december 1976 
Population of A-regions (aggregate of municipalities) 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 24. Folkmängd efter ålder (födelseår), kön och civilstånd den 1 november 1975 
Population by age, sex and marital status 

Åldern 0 år omfattar endast barn födda 1/1 1975—1/11 1975 (10 mänader). — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 25. Folkmängd efter kön och civilstånd den 1 november 1975, länsvis 
Population by sex and marital status, by county 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 26. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvudgrupper) den 1 november 1975, länsvis 
Economically active population by industry, by county 

Avser personer som förvärvsarbetat minst 20 tim. per vecka. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkning Population 

Tab. 27. Förvärvsarbetande befolkning efter kön, ålder och näringsgren (huvudgrupper) 
den 1 november 1970 Economically active population by sex, age and industry 
Avser personer som förvärvsarbetat minst 20 tim. per vecka. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkning Population 

Tab. 28. Förvärvsarbetande befolkning efter kön samt näringsgren (huvudgrupper) 
och yrkesställning den 1 november 1970 
Economically active population by sex, industry and occupational status 

Avser personer som förvärvsarbetat minst 20 tim. per vecka. — Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkning Population 

Tab. 29. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvud-, under- och detalj
grupper) den 1 november 1970 
Economically active population by industry 

Avser personer som förvärvsarbetat minst 20 tim. per vecka. — For translation of major groups, see table 26.— 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkning Population 

Tab. 29 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvud-, under- och detalj-
grupper) den 1 november 1970 



Befolkning Population 

Tab. 29 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvud-, under- och detalj
grupper) den 1 november 1970 

54 

(forts.) 



55 

Befolkning Population 

Tab. 29 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvud-, under- och detalj
grupper) den 1 november 1970 



Befolkning Population 

Tab. 30. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke åren 1960 och 1970 
Economically active population by occupation in the whole country 

Avser personer som förvärvsarbetat minst 20 tim. per vecka. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkning Population 

Tab. 31. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (yrkesområden, yrkesgrupper och 
yrkesfamiljer) den 1 november 1970 
Economically active population by occupation 

Avser personer som förvärvsarbetat minst 20 tim. per vecka. Personer med ej specificerad yrkesuppgift redovisas 
ej separat, men ingår i totalsumman för resp. yrkesgrupp. — Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkning Population 

Tab. 31 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (yrkesområden, yrkesgrupper och 
yrkesfamiljer) den 1 november 1970 

58 (forts.) 
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Befolkning Population 

Tab. 31 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (yrkesområden, yrkesgrupper och 
yrkesfamiljer) den 1 november 1970 



Befolkning Population 

Tab. 31 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (yrkesområden, yrkesgrupper och 
yrkesfamiljer) den 1 november 1970 

(forts.) 60 
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Befolkning Population 

Tab. 31 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (yrkesområden, yrkesgrupper och 
yrkesfamiljer) den 1 november 1970 

Tab. 32. Förvärvsarbetande befolkning efter arbetsplatsens belägenhet och kommun
pendlarnas fördelning efter näringsgren och ålder den 1 november 1965 och 1970 
Economically active population by place of work and commuters by industry and age 

Avser personer som förvärvsarbetat minst 20 t im. per vecka. — Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkning Population 

Tab. 33. Förvärvsarbetande befolkning efter arbetsplatsens belägenhet, kön och 
näringsgren (huvudgrupper) den 1 november 1970 
Economically active population by place of work, sex and industry 

Avser personer som förvärvsarbetat minst 20 tim. per vecka. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkning Population 

Tab. 34. Gifta samboende och ensamstående efter kön, civilstånd, ålder och antalet 
hemmavarande barn under 18 år den 31 december 1976 
Cohabiting married persons and not married persons by sex, marital status, age and number of children 
under 18 years of age, living at home 

Se Källhänvisningar m. m. 



64 

Befolkning Population 

Tab. 35. Samebefolkning: renskötande efter distrikt och län åren 1965 och 1972 
Reindeer-farming Samic-population, by district and county 

BDN = Norrbottens norra distrikt, The north district of Norrbotten, BDS = Norrbottens södra distrikt The south 
district of Norrbotten, SKOGS = Skogssamebyar Forest Samic-villages, KONC = Koncessionssamebyar Concession 
Samic-villages, AC = Västerbottens län The county of Västerbotten, Z = Jämtlands län The county of Jämtland. — Se 
Källhänvisningar m. m. 

Tab. 36. Samebefolkning: ej renskötande den 31 december 1973, länsvis 
Non-reindeer-farming Samic-population, by county 

Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 37. Befolkningen efter hushållstillhörighet och hushållsställning den 1 november 1970, länsvis 
Population by type of household and relationship to head of household, by county 

Se Källhänvisningar m. m. 
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ouseholds, etc. 
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Tab. 38. Bostadshushåll efter antal hushållsmedlemmar och barn under 18 år m. m. den 1 november 1970, länsvis 
Dwelling households by number of members and children under 18 years of age, by county 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 39. Folkmängdens förändringar 1972—1976, länsvis 
Population changes, by county 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 40. Folkmängdens förändringar 1751—1976 
Population changes 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 41. Folkmängdens förändringar på 1 000 av medelfolkmängden 1751—1976 
Population changes per 1 000 of the mean population 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 42. Folkmängdens förändringar i län och kommuner år 1976 
Population changes in counties and municipalities 

Uppgifterna avser 1976 drs kommunindelning. Flyttningsuppgifterna för län och kommuner är f lyttningar över 
läns- resp. kommungränser. I länssiffrorna ingår således inte flyttningar mellan kommuner inom samma län. — 
Noter, se slutet av tabellen. For footnotes, see the end of the table. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 42 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner år 1976 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 42 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner år 1976 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 42 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner år 1976 

(forts.) 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 42 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner år 1976 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 42 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner år 1976 

Tab. 43. Giftermål 1941—1976: tidigare civilstånd och medelåldern vid vigseln 
Marriages by previous marital status of bride and of groom and average age at marriage 

Se Källhänvisningar m. m. 



76 

Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 44. Giftermål år 1976: makarnas ålder och tidigare civilstånd 
Marriages by age and previous marital status of husband and of wife 

Avser endast de äktenskap där båda makarna var kyrkobokförda i Sverige vid vigseln. — Se Källhänvisningar m.m. 

Tab. 45. Hemskillnader och äktenskapsskillnader 1963—1974 
Legal separations and divorces 

Fr. o. m. 1974 se tab. 46. As from 1974, see table 46. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 46. Hemskillnader och äktenskapsskillnader 1974—1976 
Legal separations and divorces 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 47. Födda barn 1965-1976 
Births 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 48. Födelsetal och reproduktionstal 1965—1976 
Birth and reproduction rates 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 49. Levande födda barn efter moderns ålder 1956—1976 
Live births by age of mother 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 50. Döda 1963-1976 
Deaths 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 51. Döda i olika åldrar på 1 000 av medelfolkmängden i samma åldrar 
1965, 1967-1976 
Death rates specific for age and sex 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 52. Livslängdstabeller för perioden 1971—1975 
Life tables 

Sannolika återstående livslängden vid födseln: män 75,50 är; kvinnor 80,81 är. — Se Källhänvis
ningar m. m. 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 52 (forts.). Livslängdstabeller för perioden 1971—1975 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 53. Spädbarnsdödligheten efter levnadstid 1973—1976 
Infant deaths (under 1 year of age), number and rate per 1 000 live births 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 54. Utländska medborgare som erhållit svenskt medborgarskap 1967—1976 
Aliens naturalized 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 55. Utländska medborgare med uppehålls- och bosättningstillstånd (permanent 
uppehållstillstånd) i Sverige den 31 december 1976 
Aliens with certificate of registration and residence permits and permanent residence permits for Sweden 

Danska, finländska, isländska och norska medborgare är helt befriade från skyldighet att inneha uppehållstillstånd 
vid vistelse i Sverige. Beträffande arbetsanmälda utlänningar se tab. 278. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 56. Invandrare och utvandrare efter länder 1967—1976 

Immigrants and emigrants by country 

Avser endast personer som i kyrkobokföringen resp. ä r registrerats som in- eller utvandrare. — 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 57. Invandrare och utvandrare 1968—1976, länsvis 
Immigrants and emigrants by county 

Avser endast personer som i kyrkobokföringen resp. år registrerats som in- eller utvandrare. —Se Källhänvis
ningar m. m. 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 58. Flyttningar till och från storstadsområdena 1976, länsvis 
In- and outmigration in the three biggest towns with suburbs by county 

Storstadsområdenas omfattning framgår av tab. 8. Tab. 8 shows the range of the three biggest towns with suburbs. — 
Se Källhänvisningar m.m. 
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Befolkningsförändringar Population changes 

T a b . 59. I n v a n d r a r e och u tvandrare efter kön och å lder 1961—1976 
Immigrants and emigrants by sex and age — Se Källhänvisningar m. m. 

T a b . 60. N a m n ä r e n d e n 1966—1976 
Applications for family and christian names 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Lantmäteri Land surveying 

Tab. 61. Lantmäteri 1971—1975 
Land surveying 

Avser verksamheten inom det statliga lantmäteriets förrättningsorganisation. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Mi l jövård Environment protection 

Tab. 62. Naturreservat och nationalparker 1920—1976 i hektar 
Nature reserves and national parks: hectare 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 63. Blyhalt i bensin 1968-1976 

Lead content in petrol 

Enligt Svenska petroleuminstitutets statistik avseende importerad och i Sverige t i l lverkad motorbensin. — Se Käl l 
hänvisningar m. m. 
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Mil jövård Environment protection 

Tab. 64. Miljövård: antal personer med bostäder anslutna till avloppsledning och med 
olika grad av avloppsrening på skilda kommuner år 1975 
Environment protection: number of persons with dwellings, connected with drains and water purification 
plants 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Miljövård Environment protection 

Tab. 65. Anslag till miljövårdsverksamhet budgetåren 1972/73—1977/78 i 1 000 kr 
Environment protection: government grants 

På grund av ändrad redovisning är uppgifterna inte jämförbara med tidigare år publicerade. — Se Källhänvis
ningar m. m. 
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Miljövård m. m. Environment protection etc. 

Tab. 66. Under tillåten jakttid fällda älgar i genomsnitt per år under perioderna 
1946/50—1966/70 samt 1973-1976, länsvis 
Elks killed during legal shooting seasons (yearly average), by county 

I nedanstående siffror ingår ej trafikdödade älgar, som 1973 uppskattas till 1 356,1974 till 1 535,1975 till 1 861 och 
1976 till 2 563. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 67. Veterinärväsendet den 1 januari 1967—1975 
Veterinary activity 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Jordbruk m. m. Agriculture etc. 

T a b . 68. Ve ter inärväsendet den 31 december 1976 
Veterinary activity 

Se Källhänvisningar m. m. 

T a b . 69. A n t a l före tag å r e n 1971—1975 samt 1976 länsvis efter stor leken av 
företagens å k e r a r e a l i hek ta r 
Holdings by size of holdings, by county 

Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer lo holdings of more than 2 hectares of arable land. — 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 70. Företag och motsvarande åkerareal efter brukningsform åren 1973—1975 samt 
1976, länsvis 
Holdings and area of arable land by type of holding, by county 

Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. — 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 71. Åkerarealen år 1971, åren 1973—1975 samt år 1976 länsvis efter storleken av 
företagens åkerareal i hektar: absoluta tal 
Area of arable land by size of holdings 

Se huvudnot till tab. 69. For head-note, see table 69. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 71 (forts.). Åkerarealen år 1971, åren 1973-1975 samt år 1976 länsvis efter storleken av 
företagens åkerareal i hektar: absoluta tal 

Tab. 72. Åkerareal efter olika ägarekategorier enligt allmän fastighetstaxering år 1975: 
areal i hektar 
Area of arable land, in hectares by type of ownership. General assessment of real estate 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 73. Areal av olika ägoslag 1971—1975 samt år 1976 länsvis i hektar 
Land utilization (hectares) by county 

Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. — 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 74. Skörd i ton 1970-1976 
Crops in metric tons 

Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. — 
Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 75. Åkerjordens användning 1972—1975 samt år 1976, länsvis 

Use of arable land, by county 

Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 76. Åkerjordens användning i hektar inom olika storleksgrupper av företag år 1976 
Use of arable land, in hectares, by size of holdings 

Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer lo holdings of more than 2 hectares of arable land. — 
Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 77. Skörd per hektar i kilogram 1972—1975 samt år 1976, länsvis 

Crops per hectare, in kilogrammes, by county 

Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Jordbruk Agriculture 

T a b . 78. Brödsäd: t i l lgång och fö rbrukn ing i ton 1952/53—1975/76 
Bread grain: supply and consumption 

Avser skördeår 1/9—31/8. Data refer to the period September 1 to August 31. — Se Källhänvisningar m. m. 

T a b . 79. Företag m e d och utan n ö t k r e a t u r 1973—1976 
Holdings with and without cattle 

Avser förelag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. — 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 80. Företag med svin efter besättningarnas storlek 1973—1976 
Holdings with pigs by size of stocks 

Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. — 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 82 . Företag med höns (exkl. kycklingar) efter besättningarnas storlek 1973—1976 
Holdings with fowls by size of stocks 
Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. — 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 81. Företag med får (exkl. lamm) efter besättningarnas storlek 1973—1976 
Holdings with sheep by size of stocks 

Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. — 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 83. Skördeskadeskyddet: resultat av ersättningsberäkningarna 1969—1976 
Crop insurance: results of calculations of compensation 

Avser företag med minst 2 hektar åker. Fr. o. m. år 1976 företag med minst 2 hektar brukad åker. Figures refer 
to holdings of 2 hectares or more of arable land. As from 1976 holdings of 2 hectares or more of cultivated arable land. 
— Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 84. Husdjur inom olika storleksgrupper av företag år 1976 
Livestock: number, by kind and by size of holdings 

Avser företag med mer än 2 hektar äker. Figures refer lo holdings of more than 2 hectares of arable land. — 
Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 85. Husdjur 1970—1975 samt år 1976 länsvis i juni resp. år 
Livestock by courtly 

Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 86. Den animaliska produktionen 1967—1976 i 1 000 ton 
Livestock production 

I kaloriberäkningen har förutom i tabellen upptagna slutprodukter även medräknats mjölkpulver. — Se Källhän
visningar m. m. 

Tab. 87. Mejerihantering 1970—1976 
Dairying 

Mejerierna avser antalet verksamma under hela året eller del därav. Antal leverantörer avser medeltal under 
året. I värdet ingår inte subventioner och bidrag. Vid jämförelse med tidigare år bör hänsyn tagas till de höjda 
livsmedelssubventionerna under 1976, som för samtliga produkter uppgick till 1 703 milj. kr, varav 183 milj. 
kr hänföres till ost. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 88. Mjölkboskapskontrollen 1960/61 — 1975/76 
Milk-butterfat recording 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 90. Lantbruksnämnderna: låne- och bidragsverksamhet 1968—1976 
Activity of county agricultural boards: summary 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 89. Maskiner i jordbruket 1967 och 1970 samt inom produktionsområden den 1 mars 
1973 
Machinery in agriculture, by different production areas 

Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more fhan 2 hectares of arable land. — Se 
Källhänvisningar m. m. 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 91. Lantbruksnämnderna: rationaliseringsverksamhet åren 1975 och 1976 
Activity of county agricultural boards: projects 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 92. Kontanta inkomster och utgifter per lantbruksföretag år 1975 
Cash income and expenditure per holding 

Avser lantbruksföretag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, see end of the table. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 92 (forts.). Kontanta inkomster och utgifter per lantbruksföretag år 1975 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 93. Lantbrukets ekonomiska föreningsrörelse 1970—1976 
Farmers' co-operative associations 

Rörande kreditorganisationerna se tab. 221 och 226. Credit organizations, see tables 221 and 226. 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Skogsbruk Forestry 

Tab. 94. Virkesförråd på skogsmark inom landsdelar efter trädslag och diameter
klasser samt årlig tillväxt enligt riksskogstaxeringen 1968/72 
Growing stock on forest land region-wise by size class and species and annual growth according to 
the National Forest Survey 1968/72 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 95. Avverkning i kronoskogar, stiftsskogar, övriga allmänna skogar, bolagsskogar 
1960—1975 samt skogar i skogsägarföreningarnas regi 1968—1975 
Removals in State forests, diocesan forests, other public forests and companies' forests and removals 
managed by the forest owners' associations 

I avverkningskvantiteterna ingår skog som sålts på rot under året oavsett när den avverkades. — Se Källhänvis
ningar m.m. 
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Skogsbruk Forestry 

T a b . 96. A r e a l skogsmark i hektar efter ä g a r e k a t e g o r i enl igt a l l m ä n fastighetstaxe
r ing å r 1975, länsvis 
Area of forest land, in hectares by type of ownership. General assessment of real estate 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab . 97. V ä r d e t av skogsmark och växande skog vid de a l l m ä n n a fast ighetstaxer ing
a r n a å r e n 1970 och 1975 
Value of forest land and growing stock 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Skogsbruk Forestry 

Tab. 97 (forts.). Värdet av skogsmark och växande skog vid de allmänna fastighetstaxeringarna 
åren 1970 och 1975 

Tab. 98. Skogsmarksarealen efter administrativa eller övervakande myndigheter den 
31 december 1972—1974 samt 1975 länsvis i 1 000 hektar 
Forest land by supervising authorities, by county 

Arealuppgifterna för aktiebolagsskogar och privatskogar grundar sig på riksskogstaxeringarna. övriga areal
uppgifter har insamlats från vederbörande ägarkategori. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Skogsbruk m. m. Forestry etc. 

Tab. 98 (forts.). Skogsmarksarealen efter administrativa eller övervakande myndigheter den 
31 december 1972—1974 samt 1975 länsvis i 1 000 hektar 

Tab. 99. Skogsbränder efter brandorsak m. m. 1968—1975 
Forest fires by cause of fire 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 100. Beräknad å r l i g avverkning under dr ivningsåren 1966/67—1975/76 
Estimated annual removals, by assortments, in the felling-seasons 

Avser miljoner kubikmeter fast mitt utan bark. Med hänsyn till de osäkerhetsmoment som förelegat I det Insam
lade grundmaterialet måste uppgifterna betraktas som ungefärliga. Millions of cubic metres, solid volume without 
bark. Approximate figures. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Skogsbruk Forestry 

Tab. 101. Skogsmarkens årliga tillväxt (på bark) efter trädslag enligt riksskogstaxe-
ringen 1968/72, länsvis samt för tre tidigare perioder 
Forest land: annual growth (incl. bark) by county and by species according to the National Forest Survey 
1968/72 and summary for three previous periods 

De redovisade volymtillväxtprocenterna är diskontprocenter och avser den genomsnittliga årliga tillväxten på bark 
för femårsperioden närmast före taxeringstillfället. Tillväxtuppgifterna för 1938/52,1953/62 och 1964/68 är klimat-
justerade, de förstnämnda dock endast i Norrland och Kopparbergs län. — Betr. klimatjusferingar, se Källhän
visningar m. m. 
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Skogsbruk Forestry 

Tab. 102. Virkesförråd på skogsmark inom landsdelar efter grovleksklasser och träd
slag enligt riksskogstaxeringen 1968/72 med sammandrag för tre tidigare perioder och 
samtliga ägoslag 
Growing stock on forest land region-wise by size class and species according to the National Forest 
Survey 1968/72 with summary for three previous periods and for all land use categories 

Se Källhänvisningar m . m. 

Tab. 103. Skogsbruk: prisutveckling för barrsågtimmer och massaved 1972—1976 
(1968 = 100) 
Forestry: price development for coniferous timber and pulpwood 

Priserna är beräknade »fritt utskilt slutskilje» inom prisområde I (norra och mellersta Norrland), »fritt fabrik» 
inom prisområde II (södra Norrland), samt »fritt bilväg» inom övriga prisområden. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Skogsbruk Forestry 

Tab. 104. Skogsbruk: totalavverkningens beräknade storlek och penningvärde 1955— 
1975 
Forestry: estimated volume and value of annual fellings 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 105. Flottningen i allmän flottled 1971—1975 
Floating in public floatways 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Skogsbruk Forestry 

Tab. 106. Skogsvårdsåtgärder, skogsbilvägbyggnad, skogsflygplatser samt skogsdikning 
år 1975 
Silvicultural measures, building of forest roads, draining ditches, and forest landing strips 
En viss försiktighet torde vara påkallad vid bedömningen av uppgifterna i denna tabell, särskilt för gruppen »öv
riga enskilda skogar». — Se Källhänvisningar m. m. 
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Fiske Fisheries 

Tab. 107. Saltsjöfisket: avkastning 1972-1976 
The yield of sea-fisheries 

Fångsten redovisas i hel färskvikt utom för det senaste året, dä landad vikt redovisas. The catches are given in round 
fresh weight except for the last year, for which data refer to landed weight. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Fiske Fisheries 

T a b . 108. Saltsjöfisket: f iskare , redskap och b å t a r 1963—1973 
Sea-fisheries: fishermen, fishing gear and fishing craft 

Uppgifter om fiskare, redskap och båtar insamlas fr.o.m. 1970 endast vart tredje är. Since 1970 information of 
fishermen, fishing gear and fishing craft are collected only every third year. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 109. Saltsjöfisket: avkastning på olika kuststräckor år 1976 
The yield of sea-fisheries by coastal districts 

Fångster redovisade på västkusten är baserade på uppgifter om ilandförda kvantiteter på denna kuststräcka samt 
av svenska fiskares ilandföringar i utlandet. Fångsten redovisas i landad vikt. Uppgifterna är preliminära. Catches 
reported on the West coast are based upon landings on the West coast and upon Swedish fishermen's landings abroad. The 
catches are given in landed weight. Preliminary data. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Bergshantering Mining, quarrying 

Tab. 110. Produktion av vissa malmer, mineraler och bergarter 1965 — 1975, 1000 ton 
Production of ore, minerals and kind of rocks 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 111. Produktion av järnmalm, tackjärn samt vissa andra metaller 1957—1975 
Production of iron ore, pig iron and certain other metals 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Bergshantering Mining, quarrying 

Tab. 112. Bergshantering 1970-1975 
Metal and mining industries 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 113. Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varu
poster enligt SITC-Revised 1971-1975 
Manufacturing (excl. electricity, gas and water services): production of some important items divided 
according to the SITC-Revised 
Uppgifterna i denna tabell avser totala produktionen, Inte som I tab. 116 och 121 endast avsalutillverknlngen. 
Rörande brytningen av malmer och vissa andra mineral se tab. 110—112. Noterna Återfinns I slutet av tabellen. 
For footnotes, see end of the table. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 113 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter 
enligt SITC-Revised 1971—1975 
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Industri Manufacturing 

Tab. 113 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter 
enligt SITC-Revised 1971—1975 
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Industri Manufacturing 

Tab. 113 (forts.). Industri: tillverkning av visssa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter 
enligt SITC-Revised 1971—1975 
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Industri Manufacturing 

Tab. 113 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter 
enligt SITC-Revised 1971—1975 
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Industri Manufacturing 

Tab. 113 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter 
enligt SITC-Revised 1971—1975 
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Industri Manufacturing 

Tab. 113 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter 
enligt SITC-Revised 1971—1975 
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Industri Manufacturing 

Tab. 113 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter 
enligt SITC-Revised 1971—1975 
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Industri Manufacturing 

Tab. 113 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter 
enligt SITC-Revised 1971—1975 

Tab. 114. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: arbetsställen 1969—1975 
enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) 
Manufacturing and mining and quarrying: number of establishments 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 115. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: arbetsställen och arbetar
antal enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) samt på storleksklasser år 1975 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, see end of table. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Manufacturing and mining and quarrying: establishments and number of wage-earners by size and 
branch of industry 
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Industri Manufacturing 

Tab. 115 (forts.). Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: arbetsställen och arbetar
antal enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) samt på storleksklasser år 1975 
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Industri Manufacturing 
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Industri Manufacturing 

Tab. 115 (forts.). Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: arbetsställen och arbetar
antal enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) samt på storleksklasser år 1975 
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Industri Manufacturing 
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Industri Manufacturing 

Tab. 116. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: arbetsställen, arbetare 
m. m. enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) år 1975 
Manufacturing and mining and quarrying: establishments, wage-earners, etc. by branches of industry 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 116 (forts.). Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: arbetsställen, arbetare 
m. m. enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) år 1975 

(forts.) 
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Industri Manufacturing 

Tab. 116 (forts.). Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: arbetsställen, arbetare 
m. m. enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) år 1975 
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Industri Manufacturing 

Tab. 117. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: arbetskraft 1970—1975 
enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) 
Manufacturing and mining and quarrying: manpower 

Uppgifterna avser medeltalet under året sysselsatta personer. Of which employed with maintenance work. — 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 118. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott enligt svensk närings
grensindelning (SNI ) : drivkraft för omedelbar drift i 1 000 kilowatt ( k W ) 1968—1975 
Manufacturing and mining and quarrying: motive power (1 000 kW) 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 119. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott enligt svensk närings
grensindelning (SNI ) : förbrukning av bränsle och elektrisk energi efter bränsleslag 
1970-1975 
Manufacturing and mining and quarrying: consumption of fuel and electric energy by kind of fuel 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 120. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: förbrukning av bränsle 
och elektrisk energi 1971—1975 enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) 
Manufacturing and mining and quarrying: consumption of fuel and electric energy by branch of industry 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 121. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: produktionens salu
värde 1969—1975 enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) , milj. kr 
Manufacturing and mining and quarrying: sales value 
Se huvudnot till tab. 113. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 122. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: investeringar 1968—1975, milj . kr, 
löpande priser enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) 
Industrial investments (excl. electricity, gas and water services) 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 123. Produktionens volym inom gruvor, mineralbrott samt tillverkningsindustri 
enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) 1966—1976. Indextal (1968=100) 
Volume index of industrial production 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 124. Brännvinstillverkning 1960/61—1965/66 samt 1967—1976 
Production of distilled liquors 

Avser t i l lverkningsår som slutar den 30 september t. o. m. år 1966; fr. o. m. 1967 kalenderår. — Se Källhänvis
ningar m. m. 

Tab. 125. Tillverkning av skattepliktiga malt- och läskedrycker 1969 — 1976 
Production of malt liquors and soft drinks subject to taxation 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 126. Vattenkraft, disponibel och utbyggd, den 31 december 1974—1976 
Water power, potential and developed 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri m. m. Manufacturing, etc. 

Tab. 127. Industri: leverans- och orderläge 1974—1976 
Industry: delivery and orderbook situation 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 128. Energibalans år 1976 
Overall energy balances 
Måtten är 1 000 terajoules (TJ). Uppgifterna är preliminära. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri m. m. Manufacturing, etc. 

Tab. 129. Elektrisk energi: produktion och förbrukning 1970—1976 
Electric energy: production and consumption 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Byggnadsindustri Construction 

Tab. 130. Byggnads- och byggkonsultverksamhet: produktionsvärde efter regioner 
1971-1975, milj. kr 
Construction, consulting engineering and architectural service: production value by region 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Byggnadsindustri Construction 

Tab. 131. Byggnads- och byggkonsultverksamhet: produktionsvärde efter projekt-
typer 1968—1975, milj. kr 
Construction, consulting engineering and architectural service: production value by type of project 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 132. Byggnads- och byggkonsultverksamhet: produktionsvärde i milj . kr och antal 
arbetare för olika producentkategorier 1968—1975 
Construction, consulting engineering and architectural service: production value and number of workers 
for different categories of builders 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Byggnadsindustri Construction 

Tab. 132 (forts.). Byggnads- och byggkonsultverksamhet: produktionsvärde i milj. kr och antal 
arbetare för olika producentkategorier 1968—1975 

Tab. 133. Bostadsbyggandet: nybyggnad och rivning 1967—1976 
Housing construction: new construction and demolition 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Byggnadsindustri Construction 

Tab. 134. Bostadsbyggandet: nybyggda lägenheter efter lägenhetstyp, byggherre, hus
typ och förekomst av statligt lån år 1976 
Housing construction: dwellings completed by new construction by size of dwelling, type of investor, 
type of building and existence of state loan 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Byggnadsindustri Construction 

Tab. 135. Bostadsbyggandet: nybyggnad och rivning åren 1975 och 1976 
Housing construction: new construction and demolition 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Byggnadsindustri Construction 

Tab. 136. Bostadsbyggandet: nybyggda lägenheter efter byggherre 1969—1976 
Housing construction: dwellings completed by new construction, by type of investor 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 137. Bostadsbyggandet: lägenheter med olika ombyggnadsåtgärder år 1976 
Housing construction: dwellings with various restoration and building activities 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Inrikeshandel Internal trade 

Tab. 138. Detaljhandelns försäljning år 1975 
Retail trade: number of sales establishments and sales 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 139. Försäljning av tobaksvaror 1969—1976 
Tobacco: retail trade 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Inrikeshandel Internal trade 

Tab. 140. Detaljhandelns försäljning kvartalsvis 1976 och förändringar sedan 1975 
Retail trade: sales per quarter and changes 

For translation, see table 138. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 141. Detaljhandel: antal försäljningsställen, nedläggningar och nyetableringar 
inom dagligvaruhandeln samt dagligvaruhandelns försäljning procentuellt och i lö
pande priser 1966—1975, mil j . kr 
Retail trade: number of establishments, closed down and new business starts, and sales in everyday 
commodities percentage and at current prices 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Inrikeshandel Internal trade 

Tab. 142. Detaljhandel: dagligvaruhandelns omsättning per butikstyp samt antal 
butiker år 1975, mil j . kr 
Retail trade: annual turnover of everyday commodities per shop-types, and number of shops 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 144. Detaljhandel med rusdrycker: utminuteringsställen och överlåtna 
årsutskänkningstillstånd 1968—1976 
Organization of the retail trade in spirits and wines 

Avser spritdrycker, vin och starköl. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 143. Detaljhandel med rusdrycker: översikt 1968—1976 
Retail trade in spirits and wines 

Avser försäljning för konsumtion. The table refers to sales for consumption. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

T a b . 145. Införsel (c i f ) och utförsel ( fob) 1961—1976 
Imports and exports 
Uppgifterna avser generalhandeln. — Värdeuppgifterna avser vid Införsel clf-prlset (cost, insurance, freight), vid 
utförsel fob-priset (free on board). The figures relate to the general trade. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 146. Värde av införda varor (cif): fördelning enligt SITC, Rev. 2 
1971-1976, milj. kr 
Value of imported commodities by SITC, Rev. 2 
Uppgifterna avser generalhandeln. The figures relate to the general trade. SITC = Standard International Trade 
Classification. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 146 (forts.). Värde av införda varor (cif): fördelning enligt SITC, Rev. 2 
1971—1976, milj. kr 



(forts.) 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 146 (forts.). Värde av införda varor (cif): fördelning enligt SITC, Rev. 2 
1971-1976, milj. kr 



159 

Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 146 (forts.). Värde av införda varor (cif): fördelning enligt SITC, Rev. 2 
1971—1976, milj. kr 



(forts.) 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 147. Värde av utförda varor (fob): fördelning enligt SITC, Rev. 2 
1971-1976, milj. kr 
Value of exported commodities by SITC, Rev. 2 
Uppgifterna avser generalhandeln. For franslafion of fhe commodities see (able 146. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 147 (forts.). Värde av utförda varor (fob): fördelning enligt SITC, Rev. 2 
1971-1976, milj. kr 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 148. Värde av införda varor (cif): fördelning på huvudavdelningar och avdel
ningar enligt SITC, Rev. 2 och på ursprungsland år 1976, mil j . kr 

Uppgifterna avser generalhandeln. The figures relate to the general trade. For translation, see tables 146 and 151. Se 
not 4 till tab. 145. See note 4 to table 145. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Value of imported commodities by SITC, Rev. 2 sections and divisions and by country of origin 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 148 (forts.). Värde av införda varor (cif): fördelning på huvudavdelningar och avdelningar 
enligt SITC, Rev. 2 och på ursprungsland år 1976, milj. kr 

Tab. 149. Värde av utförda varor (fob): fördelning på huvudavdelningar och avdel
ningar enligt SITC, Rev. 2 och på förbrukningsland år 1976, mil j . kr 
Uppgifterna avser generalhandeln. The figures relate lo the general trade. For translation, see tables 146 and 151. — 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Value of imported commodities by SITC, Rev. 2 sections and divisions and by country of origin 

Value of exported commodities by SITC, Rev. 2 sections and divisions and by country of consumption 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 149 (forts.). Värde av utförda varor (fob): fördelning på huvudavdelningar och avdel
ningar enligt SITC, Rev. 2 och på förbrukningsland år 1976, milj. kr 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Value of exported commodities by SITC, Rev. 2 sections and divisions and by country of consumption 
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Utrikeshandel Foreign trade 

T a b . 150. V ä r d e av in förda (c i f ) och ut förda ( fob) va ror : förde ln ing e f ter länder å r e n 
1975 och 1976, m i l j . k r 
Value of imported and exported commodities by country 

Inte särskilt angivna länder ingår i summorna. Beträffande omfattningen av vissa här redovisade länder, se SOS: 
Utrikeshandel, del 1. Uppgifterna avser generalhandeln. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 150 (forts.). Värde av införda (cif) och utförda (fob) varor: fördelning efter länder åren 
1975 och 1976, milj. kr 
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Utr ikeshandel Foreign trade 

Tab. 151. De viktigaste införda varorna (cif): kvantitet och värde 1971—1976 

Siffrorna i förspalten avser varukoder enl . SITC, 
Rev. 2, i vissa fal l kompletterade med statistiska num
mer. Uppgifterna avser generalhandeln. The figures 

after the commodity headings refer to code numbers in 
the Standard International Trade Classification, Revision 2 
(SITC, Rev. 2). — Se Källhänvisningar m. m. 
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Utrikeshandel Foreign trade 
Principal commodities imported: quantity and value 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 152. De viktigaste utförda varorna (fob): kvantitet och värde 1971—1976 

Se huvudnot till tab. 151. For head-note, see table 151. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Principal commodities exported: quantity and value 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 153. Införsel och utförsel: pris- och volymindex 1973-1976 (1959 = 100) 
Price and volume of imports and exports, index numbers 

Prisindextalen grundar sig pä enhetspriser över samtliga handelsstatistiska nummer. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 154. Bruttoredovisning av betalningsbalansen 1975 och 1976, milj. kr 
Balance of payments in gross figures 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 155. Sveriges betalningsbalans 1970—1976, mil j . kr 
Balance of payments 

Siffrorna för utrikeshandeln avser generalhandeln. I 
posterna under Löpande transaktioner, Kapitaltrans
aktioner och Restpost representerar en positiv siffra 
betalning till Sverige. I posterna under valutare
serven representerar en positiv siffra en ökning av 
nettofordringar pä utlandet. — Se Källhänvisningar 
m. m. 

Foreign trade figures relate to the general trade. Under 
Current transactions, Capital transactions and Errors and 
omissions positive figures mean net payments to Sweden. 
Under Foreign exchange reserves positive figures mean 
increases of the net claim on foreign countries. 
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Utrikeshandel Sjöfart Foreign trade Shipping 

Tab. 155 (forts.). Sveriges betalningsbalans 1970—1976, milj. kr 

Tab. 156. Svenska rederinäringen: bruttointäkter 1968—1975, milj . kr 
Swedish shipping companies: gross freight earnings 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Sjöfart Shipping 

Tab. 157. Svenska handelsflottan: fartyg efter storlek och ålder vid utgången av 
år 1976 
Merchant fleet: vessels by size and age 

Avser fartyg om 100 ton brutto och däröver. Covers vessels of 100 tons gross and over. — Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 158. Svenska handelsflottan: förändringar år 1976 
Merchant fleet: additions or deductions 

Se Källhänvisningar m. m. 

179 

S
jö

fart Shipping 
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Sjöfart Shipping 

Tab. 159. Svenska handelsflottan: fartyg efter huvudsaklig fart vid slutet av åren 
1962-1975 
Merchant fleet: vessels by main use 

Avser fartyg om 100 ton brutto och däröver. Covers vessels of 100 tons gross and over. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 160. Svenska handelsflottan: upplagda fartyg månadsvis 1973—1976 
Merchant fleet: vessels laid up 

Endast farty/g om minst 300 ton brutto. Exkl. fartyg som upplagts för reparation, klassning eller ombyggnad. 
Only vessels of 300 ions gross and over. Excl. vessels laid up for repairs, classification or reconstruction. — 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Sjöfart Shipping 

Tab. 161. Svenska handelsflottan: fartygens bemanning 1967—1975 
Merchant fleet: crews employed 

Normalbemanning for fartyg om 100 ton brutto och däröver. Average figures relating to vessels of 100 tons gross 
and over. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 162. I direkt fart inklarerade fartyg efter nationalitet 1973—1975 
Entered vessels in direct voyages: analysis of vessels by nationality 

Avser fartyg om 20 ton netto och däröver. Covers vessels of 20 tons net and over. — Se Källhänvisningar m.m. 
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Sjöfart Shipping 

Tab. 163. Svenska handelsflottan: förolyckade fartyg 1970—1975 
Merchant fleet: wrecked ships 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 164. Fartyg och färjor i direkt fart mellan Sverige och utlandet 1963—1976 
Shipping between Sweden and foreign countries: direct voyages with vessels and ferries 

Avser fartyg om 20 ton netto och däröver. Covers vessels of 20 tons net and over. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Sjöfart Shipping 
Tab. 165. Trafiken i rikets hamnar 1967—1975 
Swedish ports: vessels entered and cleared, etc. 

I tabellen specificeras endast vissa av de hamnar och lastageplatser för vilkas begagnande avgifter utgår efter av 
sjöfartsstyrelsen fastställda hamntaxor. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Sjöfart Kommunikationer Shipping Transport, communications 

Tab. 166. Lotsningar, säkerhetsanstalter för sjöfarten samt sjöräddning 
den 31 december 1969-1976 
State pilotage, aids to navigation and life-saving 

Exkl. kommunala och enskilda anläggningar etc. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 167. Avgående brevförsändelser till utlandet 1970—1976 
Letters dispatched to foreign countries 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 168. Postförsändelser (portopliktiga) 1968—1976, i milj . 
Volume of mail (liable to postage) 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 169. Postanstalter, postlinjer m. m. 1967—1976 
Post offices, mail routes, etc. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 170. Järnvägar: översikt 1968—1976 
Railways: operations 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 171. Järnvägar: längd i km den 31 december 1976, länsvis 
Railways: length of lines in kilometres — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 172. Järnvägar: bana och rullande materiel den 31 december 1966—1976 
Railways: length of lines and rolling stock — Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 173. Telefon, telegraf, telex och rundradio 1968/69—1975/76 
Telephone service, telegraph, te/ex and broadcasting service 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 174. Allmänna vägar och enskilda bidragsberättigade vägar på landsbygden 
1960—1976 samt år 1977 länsvis 
Public roads and private roads with subsidies in rural districts 

Uppgifterna avser den 1 januari resp. år. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 175. Allmänna vägar på landsbygden: statens kostnader för drift år 1976 
i 1 000-tal kr, länsvis 
State expenditure for maintenance of public roads in rural districts, by county 

F. o. m. 1975 ingår materialkostnader i resp. grupp. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 176. Allmänna vägar på landsbygden: statens kostnader för vägbyggande 
år 1976 i 1 000 kr 
State capital investments in public roads in rural districts 

Se Källhänvisningar m. m. 



191 

Kommunikat ioner Transport, communications 

Tab. 176 (forts.). Allmänna vägar på landsbygden: statens kostnader för vägbyggande 
år 1976 i 1 000 kr 

Tab. 177. Drift och ordinarie vägbyggande: statens kostnader 1965/66—1969/70 samt 
1971-1976 i 1 000 kr 
State expenditure for maintenance of roads and construction of roads and bridges 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 178. Utlämnade och återkallade körkort: översikt 1953—1976 
Drivers' licences issued and cancelled: survey 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 179. Utfärdade och återkallade körkort efter kön år 1976, länsvis 
Drivers' licences issued and cancelled, by sex and by county 

Klass A = körkort för motorcykel. Klass B = körkort för personbil, lätt lastbil, lätt släpfordon. Klass C = kör
kort för tung lastbil. Klass D = körkort för buss. Klass E = körkort för fordon med ett eller flera släpfordon, 
oavsett vikt. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 180. Körkortsinnehavare den 1 januari 1977 
People with drivers' licences 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 181. Bilregistret: registrerade motorfordon i trafik vid utgången av åren 
1945-1976 
Motor vehicles in use registered at end of period 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikat ioner Transport, communications 

Tab. 182. Bilregistret: registrerade motorfordon i trafik efter årsmodell (motorcyklar 
efter år för första registrering) den 31 december 1975 och 1976 
Motor vehicles in use by model year and motorcycles by year of initial registration 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 183. Bilregistret: registrerade personbilar, lastbilar, bussar, traktorer och motor
cyklar i trafik den 31 december 1976 efter fabrikat 
Motor vehicles in use by make 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 184. Statens järnvägars biltrafik 1970—1976 
State railways: road motor service 

Avser SJ:s biltrafik i egen regi. Road motor service in state administration. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 185. Lastbilstransporter 1972—1976 
Lorry transportation 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 186. Vägtrafikolyckor: skadade personer 1963—1976 
Casualties in road accidents 
Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 187. Vägtrafikolyckor: skadade personer efter skadans grad, trafikantgrupp 
och ålder år 1976 
Casualties in road accidents by severity of the injury, by group of road users and by age 

Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 188. Vägtrafikolyckor: olyckor 1966—1976 
Road traffic accidents 

Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 189. Trafiken på statens civila trafikflygplatser 1972—1976 
Activity at civil airports 

Tabellen avser trafiken med motordrivna flygplan på statens civila trafikflygplatser. Under åren 1972—1976 
trafikerades 13 sddana flygplatser. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 190. Svensk regelbunden lufttrafik (linjefart) 1965—1976 
Swedish scheduled air traffic 

Den internationella trafiken omfattar 3/7 av SAS internationella trafik. SAS hela lufttrafik redovisas i tab. 539. 
— Se Källhänvisningar m. m 

Tab. 191. Svensk civil luftfart: av- och påstigande passagerare i ej regelbunden luftfart 
(charterflyg) på statens civila trafikflygplatser 1969—1976 
Swedish civil aviation: passengers in non-scheduled operations at civil airports 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikat ioner Transport, communications 

Tab. 192. Svensk civil luftfart: av- och påstigande passagerare i linjefart 1969—1976 
Swedish civil aviation: passengers in scheduled air traffic 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 193. Svensk civil luftfart: motordrivna flygplan efter viktklasser och ägarekate
gorier vid slutet av 1965—1976 
Swedish civil aviation: engine-driven aircraft by weight and ownership 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunika t ioner Penning- och kreditväsen Communications Money and credit market 

Tab. 194. Svensk civil luftfart: avresande passagerare i utrikes chartertrafik 
1969—1976 efter destinationsland 
Swedish civil aviation: passengers embarked in international non-scheduled traffic, by country of 
destination — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 195. Regional fördelning av resevalutautgifterna 1973—1976, milj . kr 
Regional allocation of travel expenditure 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 196. Medelräntor hos bankinstituten samt utvecklingen av Riksbankens 
diskonto 1965 — 1976 
Average interest rates and the development of the discount rate 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 197. Valutakurser i Stockholm: genomsnittliga säljkurser samt guldpriser 
1969-1976 
Exchange rates in Stockholm: average selling rates and gold prices 

Där inte annat anges avses avista växelkurser (säljkurser) I Stockholm. Sista decimalsiffran i vissa fall avrundad. 
Sight rates, except as noted. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 198. Kreditmarknaden: låntagare resp. långivare 1971—1976, milj . kr 
Credit market: borrowers resp. granting of loans 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 199. Riksbankens valutareserv vid slutet av åren 1967—1976, milj. kr 
The Riksbank: gold and foreign exchange holdings 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 200. Allmänna pensionsfonden. Fond I—III: placeringar efter låntagargrupp den 
31 december 1974 - 1976 
The Swedish National Pension Insurance Fund. First, Second and Third Boards: investments by group 
of borrower 

Den 31 aug. 1977 uppgick fonderna 1—111 till 110 151 milj. kr, varav delfond I till 34 002 milj. kr, delfond II till 
56 213 milj. kr och delfond 111 till 19 936 milj. kr, räknat i anskaffningsvärden. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 201. Allmänna pensionsfonden. Fond I—II I : placeringarna efter låntagargrupp 
vid slutet av åren 1960, 1965, 1970—1976 samt utbetalda pensionsmedel resp. år 
The Swedish National Pension Insurance Fund. First, Second and Third Boards: investments by group 
of borrower and supplementary pensions paid out 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 202. Allmänna pensionsfonden. Fond I—III: delfondernas placeringsobjekt den 
31 december 1976 
The Swedish National Pension Insurance Fund. First, Second and Third Boards: assets by kind of object 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 203. Allmänna pensionsfonden. Fond IV: balansräkning den 31 december 1974— 
1976, milj. kr 
The Swedish National Pension Insurance Fund. Fourth Board: assets and liabilities 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 204. Affärsbankerna: verksamhet, rörelseresultat m. m. 1971—1976 i 1 000 kr 
Commercial banks: activity and earnings before depreciations and transfers to valuation reserves, etc. 
Sveriges Kreditbank och Postbanken gick samman den 1 juli 1974. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 205. Affärsbankernas ställning den 31 december 1971—1976, milj . kr 
Commercial banks: assets and Iiabilities 

Se Källhänvisningar m. m. 



(forts.) 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 206. Affärsbankerna: resultaträkning m. m. 1969—1976, milj . kr 
Commercial banks: profit and loss account 

T. o. m. 1973 ingär Sveriges Kreditbank. Fr. o. m. 1974 ingår PK-banken. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 207. Riksbankens ställning vid slutet av åren 1971—1974 i 1 000 kr 
The Riksbank: assets and liabilities 

Uppgifter för 1975 och 1976 redovisas i tab. 208. — Se Källhänvisningar m. m. 



(forts.) 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 207 (forts.). Riksbankens ställning vid slutet av åren 1971—1974 i 1 000 kr 

Tab. 208. Riksbankens ställning vid slutet av åren 1975 och 1976 i 1000 kr 
The Riksbank: assets and liabilities 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 208 (forts.). Riksbankens ställning vid slutet av åren 1975 och 1976 i 1 000 kr 

Tab. 209. Postgirot 1964-1974 
Postal Giro Service 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 210. Postgirot andra halvåret 1974 samt 1975 och 1976 
Postal Giro Service 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 212. Bankgirot 1969-1976 
Bank Giro Service 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 211. Postbanken 1968-1974 
Post-Office Bank 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 213. Hypoteksinrättningarna den 31 december 1969—1976 
Mortgage institutions 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 214. Sparbankerna: resultaträkning m. m. 1969—1976 
Savings banks: profit and loss account 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 215. Sparbankerna: ställning den 31 december 1970—1976, mil j . kr 
Savings banks: assets and liabilities 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 216. Sparbankerna den 31 december 1976, länsvis 
Savings banks, by county 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 217. Utestående skuld av obligationer, förlagsbevis och andra överlåtbara lån 
den 31 december 1973—1976, milj. kr 
Bonds, debentures and other negotiable loans in circulation 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 218. Svenska aktier, obligationer och förlagsbevis 1970—1976, milj . kr 
Swedish shares, bonds and debentures 

Se Källhänvisningar m. m. 



215 

Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 219. De större placerarnas totala innehav av obligationer, förlagsbevis och andra 
överlåtbara lån den 31 december 1973—1976, milj. kr 
Total holdings of bonds debentures and other negotiable loans 

Premie- och sparobligationer ingår ej i placerarnas innehav. Excl. Premium Bond Loans and Saving Certificates. — 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 220. Sveriges investeringsbank den 31 december 1970—1976, milj. kr 
Swedish Investment Bank 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 221. Föreningsbankerna den 31 december 1968—1976 
Co-operative banks 

Beloppen anges i milj. kr. Money figures in millions of kronor. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 222. Föreningsbankerna: resultaträkning 1969—1976, mil j . kr 
Co-operative banks: profit and loss account 

Se Källhänvisningar m, m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 223. Omsättningen på Stockholms fondbörs samt aktieindex 1962—1976 samt 
augusti 1977 
Turnover on the Stockholm Stock Exchange; Index of Stock exchange prices 

Antalet medlemmar av Stockholms fondbörs den 31 december 1976 var 19 och antalet bolag med inregistrerade 
aktier 98 med ett sammanlagt nominellt belopp av 18,7 miljarder kr. - Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 224. Värdepappercentralens verksamhet 1971—1976 
The Securities Register Centre: activity 

VPCs verksamhet började den 1 januari 1971. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 225. Utlåning till allmänheten från vissa kreditinstitut den 31 december 1970— 
1976, milj . kr 
Loans to the public from selected credit institutions 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Försäkringsväsen Money and credit market Insurance 

Tab. 226. Inlåning från allmänheten i vissa kreditinstitut den 31 december 1970—1976, 
milj . kr 
Deposits by the public in selected credit institutions 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 227. Bränder efter brandorsak 1967—1974 
Fires by cause of fire 

Fr. o. m. 1973 är självrisken 200 kr för privatpersons försäkringar och 500 kr för övriga. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 228. Svenska försäkringsbolag: förvaltade tillgångar 1968—1976, milj. kr 
Assets of Swedish insurance companies 

Läns-, härads- och sockenbolagen är inte medtagna. Dessa svarar för mindre än 2 % av de förvaltade tillgångarna. 
Excluding single-county and local companies which account for less than 2 per cent of the assets. — Se Källhänvis
ningar m. m. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 229. Liv- och sjokförsäkringsbolag: direkt verksamhet 1967—1975 
Life and health insurance companies. Direct business 

Exkl. barnolycksfallsförsäkring och avgdngsbidragjförsäkrlng. Excl. child's accident Insurance and discharge insur
ance. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 230. Försäkringsbestånd i vissa försäkringsgrenar 1970—1975 
Business in force in specified classes of fire and casualty insurance 

Tabellen omfattar samtliga svenska bolag och I Sverige koncestionerade utländska bolag och avser direkt affär I 
Sverige. Direct business in Sweden of Swedish companies and of foreign companies licensed in Sweden. — Se Källhän
visningar m. m. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 231. Liv- och sjukförsäkringsbolag: direkt försäkringsbestånd 1969—1975 
Policies in force in Swedish life and health insurance companies. Direct business 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 232. Skadeförsäkring: under året influtna premier och utbetalda skade
ersättningar 1970-1975 i 1 000 kr 
Fire and casualty insurance: premiums received and claims paid during the year 

Utbetalda skadeersättningar inkl. avsatta kapitalvärden för under året fastställda skadelivräntor. Tabellen omfattar 
samtliga svenska bolag och i Sverige koncessionerade utländska bolag och avser direkt affär i Sverige. Beträffande 
allmänna försäkringskassor se tab. 306 och 307 samt beträffande yrkesskadeförsäkring tab. 299. Direct business in 
Sweden of Swedish companies and of foreign companies licensed in Sweden. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 233. Skadeförsäkring: på året belöpande premier, skador m. m. 1972—1975 
Direct fire and casualty insurance: premiums earned, claims incurred during year, etc. 
Avser direkt försäkring I Sverige. Endast svenska bolag. Swedish companies only. — I formeln för överskottsberäk
ningarna har använts en räntefot av 5 %. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 234. Allmän egendoms-, inkomst- och ansvarighetsförsäkring: under året influtna 
premier och utbetalda skadeersättningar efter objektförsäkringsgrupper 1972—1975 
i 1 000 kr 
General property, pecuniary loss and liability insurance: premiums received and claims paid during 
the year, by kind of object 

Utbetalda skadeersättningar inkl. avsatta kapitalvärden för under året fastställda skadelivräntor. Tabellen omfat
tar endast andra bolag än läns-, härads- och sockenbolag. Excl. local companies and single-county companies. — Se 
Källhänvisningar m. m. 

Tab. 235. Trafikförsäkring för samtliga försäkringsbolag 1972—1974 
Motor third party insurance 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Priser, levnadskostnader, konsumtion Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 236. Konsumentpriser för vissa varor och tjänster 1970—1976 i kr 

Retail prices of selected commodities and services 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Priser, levnadskostnader, konsumtion Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 236 (forts.). Konsumentpriser för vissa varor och tjänster 1970—1976 i kr 



228 

Priser, levnadskostnader, konsumtion Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 237. Konsumentprisindex, årsmedeltal 1953-1976 (1949=100) 
Consumer price index, annual averages 

Konsumentprisindex för sept. 1977 var 438, varav för livsmedel 570. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 238. Basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring 1965—1977 
Basic amount according to the National Insurance Act 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Priser, levnadskostnader, konsumtion Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 239. Nettoprisindex 1964-1977 (1959=100) 
Net price index 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 240. Producentprisindex för industrin 1971—1976 samt juli 1977 (1968=100) 
Producer price index for mining, quarrying and manufacturing 

ndextal för branschkarakteristiska varugrupper enl. svensk näringsgrensindelning (SNI), baserad pâ ISIC1. Index 
numbers for characterizing industries according to standard for Swedish classification, based on ISIC. — Se Källhänvis
ningar m. m. 

1 Enl. den internationella näringsarensindelningen ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities). 
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Priser, levnadskostnader, konsumtion Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 241. Prisindex för inhemsk tillgång 1970-1976 samt juli 1977 (1968=100) 
Price index for domestic supply 

Se huvudnot t i l l tab. 240. For head-note and for translation, see table 240. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 242. Exportprisindex 1970-1976 samt juli 1977 (1968=100) 
Export price index 

Se huvudnot t i l l tab. 240. For head-note and for translation, see table 240. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Priser, levnadskostnader, konsumtion Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 243. Importprisindex 1970—1976 samt juli 1977 (1968=100) 
Import price index 

Se huvudnot till tab. 240. For head-note and for translation, see table 240. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 245. Genomsnittlig årshyra och hyra per m2 i olika lägenhetsstorlekar 1969—1976 
Average annual rent and rent per square meter by size of dwelling 

Avser omöblerade lägenheter i flerfamiljshus. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 244. Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner, årsme-
deltal 1914—1976 (juli 1914=100) 
Cost-of-living index excluding direct taxes and social benefits, annual averages 

Se Källhänvisningar m. m. 



(forts.) 
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Priser, levnadskostnader, konsumtion Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 246. Genomsnittlig årshyra och hyra per m2 efter husens ålder åren 1975 och 1976 
Average annual rent and rent per square meter by age of the houses 

Avser omöblerade lägenheter i flerfamiljshus. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 247. Konsumtion av livsmedel m. m. 1973—1976 Food consumption 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, see end of the table. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Priser, levnadskostnader, konsumtion Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 247 (forts.). Konsumtion av livsmedel m. m. 1973—1976 
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Priser, levnadskostnader, konsumtion Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 248. Förbrukning av alkoholhaltiga drycker per invånare 15 år och däröver 
1965-1976 
Consumption per inhabitant of alcoholic beverages 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 249. Kostens sammansättning och näringsvärde per person och dag år 1960 
samt 1970-1976 
Food composition and alimentai value per person and day 

Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 250. Den vuxna befolkningens boendeförhållanden och tillgång till viss utrustning i bostaden samt fritidshus 1975 
Adult population: housing conditions and different equipment in their dwellings and houses for seasonal use 

Se Källhänvisningar m. rn. 
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Priser, levnadskostnader, konsumtion Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 251. Tillgång till vissa kapitalvaror samt vissa utrustningsdetaljer 
i bostaden år 1975 
Access to certain durable goods and certain facilities and equipment of the dwelling 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Priser Prices 

Tab. 252. Saluvärden: bostads- och affärsfastigheter (inkl. fritidshus) 1974 och 1975 
Prices of dwelling and business properties (incl. houses for seasonal and secondary use) 

Avser under dret frivilligt försålda fastigheter, för vilka lagfart sökts inom 6 månader frän köpet. Fastigheter med 
taxeringsvärden om högst 5 000 kr har Inte medtagits. Köpeskillingkoefficienterna för 1974 och 1975 baseras pä 
taxeringsvärden från 1970 resp. 1975 års allmänna fastighetstaxeringar. — Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 
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Priser Prices 

Tab. 252 (forts.). Saluvärden: bostads- och affärsfastigheter (inkl. fritidshus) 1974 och 1975 
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Priser Prices 

Tab. 253. Saluvärden: jordbruksfastigheter åren 1974 och 1975 
Prices of farms 

Avser under angivna år frivilligt försålda fastigheter för vilka lagfart sökts Inom 6 månader frdn köpet. Fas
tigheter med taxeringsvärden om högst 5 000 kr har Inte medtagits. Köpeskillingskoefficienferna för 1974 och 1975 
baseras pä taxeringsvärden frän 1970 resp. 1975 års allmänna fastighetstaxeringar. — Se Källhänvisningar m.m. 
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Bostäder Housing 

Tab. 254. Lägenheter efter storlek och byggnadsår den 1 november 1975 
Dwellings by size and by year of construction 

Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 255. Bostadshushåll efter antal boende och antal barn i åldern 0—17 år samt hustyp och lägenhetsstorlek 
den 1 november 1970 
Dwelling households by number of residents, by number of children 0—17 years of age and according to type of building and size of dwelling 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Bostäder Housing 

Tab. 256. Bostadshushåll efter lägenhetsstorlek, antal boende och efter lägenhetens 
kvalitetsgrupp den 1 november 1970 
Dwelling households by size of dwelling, number of occupants, etc. and by quality group of dwelling 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Bostäder Housing 

Tab. 257. Bostadshushåll efter lägenhetens storlek och hustyp den 1 november 1970 
Dwelling households by size of dwelling and type of building 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Bostäder Housing 

Tab. 258. Bostadsbyggandet: statliga lån och bidrag till bostadsförsörjningens 
främjande budgetåren 1970/71—1976/77 
Housing construction: government assistance to housing — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 259. Lägenheter efter ägarekategori och utrustning den 1 november 1975 
Dwellings by type of ownership and type of convenience 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Bostäder Arbetsmarknad Housing Labour market 

Tab. 260. Lägenheter efter hustyp den 1 november 1975 
Dwellings by type of building 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 261. Tjänstemän inom statligt lönereglerad verksamhet efter löneplan, löne
grad/lönetariffklass (G) , tjänstgöringens omfattning och kön den 1 mars 1976 
Employees in government and state-subsidized activities, by salary scheme, by salary grade/salary 
tariff step (G), by extent of employment and by sex 

Lönegrad/lönetariffklass (G) för tjänstemön pä löneplan T anges här den lönetariffklass i vilken tjänstemannen är 
placerad (enl. Statens avtalsverk) — Löneklass/lönetariffklass (K) är den lönetariffklass efter vilken tjänstemannen 
uppbär lön. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 261 (forts.). Tjänstemän inom statligt lönereglerad verksamhet efter löneplan, lönegrad/ 
lönetariffklass (G), tjänstgöringens omfattning och kön den 1 mars 1976 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 262. Tjänstemän och övriga arbetstagare inom statligt lönereglerad verksamhet 
efter olika huvudtitlar m. m. den 1 oktober 1972 och 1973 samt den 1 mars 1975 och 1976 
Salaried employees and other employees in state-subsidized activities by certain ministries, etc. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 263. Tjänstemän och övriga arbetstagare inom statligt lönereglerad verksamhet 
efter huvudtitel, löneplan m. m. och kön den 1 mars 1976 
Salaried employees and other employees in state-subsidized activities by ministry, by salary scheme, and 
by sex, etc. 
Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 264. Primärkommunal personal efter tjänsteställe, avtalsområde och tjänstgöringens omfattning den 1 mars 1976 
Employees in primary local authorities, by branch of administration, by type of collective agreement, and by extent of employment 

Tabellen avser personal som den 1 mars 1976 var anställd hos kommuner vilka i förhandlingsavseende var anslutna till Svenska Kommunförbundet. — Se Källhän
visningar m. m. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 265. Landstingsanställd personal efter verksamhetsområde, tjänstgöringens om
fattning och kön den 1 mars 1976 
Employees in county councils, by sphere of activity, by extent of employment, and by sex 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 266. Visso fackliga organisationer: anslutna medlemmar den 31 december 1976 
Swedish Federations of Trade Unions: membership 

Använda förkortningar: Forbund(et) — fbd.; Förenlng(en) — fng. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 267. Svenska Arbetsgivareföreningen: anslutna förbund den 1 maj 1977 
The Swedish Employers' Confederation 

Använda förkortningar. Förbund(et) — fbd.; förening(en) — fng. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 268. Svenska Arbetsgivareföreningen: anslutna företag den 1 maj 1977 
(delägare i SAF) efter antal arbetstagare år 1976 
Members of the Swedish Employers' Confederation by number of employees 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 269. Arbetsförmedling: lediganmälda platser 1971—1976 
Employment offices: vacancies 

For translation of major groups, see table 30. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 270. Arbetsförmedling: arbetslösa kassamedlemmar samt kvarstående lediga 
platser 1970-1976 i 1 000-tal 
Employment offices: unemployed total and vacancies 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 27t. Arbetsförmedling: anmälda arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa 1972—1975 
samt inom olika kassor år 1976 
Employment offices : insured unemployed applying for work 

Arbetslöshetsstatistiken är grundad på uppgifter om vid arbetsförmedlingen anmälda arbetssökande som är arbets
lösa första helgfria dagen i den vecka då den 15:e infaller. Fr. o. m. juli 1974 t. o. m. april 1975 avser statistiken 
onsdagen i den vecka den sista infaller; fr. o. m. maj 1975 tisdagen i denna vecka. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 272. Arbetsmarknadsverket: arbetsmarknadspolitiska åtgärder m. m. 1970/71 — 
1975/76 
National Labour Market Board: work contribution, etc. 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 273. Arbetsmarknadsverket: utgifter fördelade på anslag budgetåren 1970/71 — 
1975/76 i 1 000-tal kr 
National Labour Market Board: expenses distributed to contribution 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 274. Arbetskraftstal efter kön, ålder och civilstånd 1972-1976 
Population in labour force by sex, age and marital status 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 275. Totalt antal arbetstimmar per vecka år 1977, mil j . t immar 
Hours worked per week 

Genomsnitt för tiden 10—13 Jan., 7—20 febr. och 7 — 20 mars 1977. Average for the three periods. — Se Källhän
visningar m. m. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 276. Sysselsatta i åldern 16—74 åren 1970—1976 
Employed 16—74 years of age 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 278. Arbetsanmälda utlänningar den 1 april 1962—1975 samt den 1 juli 1976 efter 
nationalitet 
Employment of aliens by nationality 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 277. Arbetslösheten enligt arbetskraftsundersökningarna 1970—1976 samt augusti 
1977 
Unemployment (Labour force sample surveys) 
Se Källhänvisningar m. m. 



258 (forts.) 

Arbetsmarknad Löner Labour market Wages, salaries 

Tab. 279. Arbetsinställelser: lovliga och olovliga, inom olika näringsgrenar 1970—1976 
Stoppages of work, lawful and unlawful by branches of industry 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 280. Löneutvecklingen för vuxna arbetare inom gruvor och mineralbrott samt 
tillverkningsindustri enligt svensk näringsgrensindelning 1973—1975 samt 2:a kvarta
let 1976 
Wage development of adult workers in mining, quarrying and manufacturing by branch of industry 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, see end of the table. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 280 (forts.). Löneutvecklingen för vuxna arbetare inom gruvor och mineralbrott samt till
verkningsindustri enligt svensk näringsgrensindelning 1973—1975 samt 2:a kvartalet 1976 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 280 (forts.). Löneutvecklingen för vuxna arbetare inom gruvor och mineralbrott samt till
verkningsindustri enligt svensk näringsgrensindelning 1973—1975 samt 2:a kvartalet 1976 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 281. Löner (genomsnittliga timförtjänster) för arbetare inom industrin 
1967—1975 samt 2:a kvartalet 1976 
Average hourly earnings of workers in manufacturing 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 282. Löner för vuxna tjänstemän inom gruvor, mineralbrott och tillverkningsindu
stri samt inom byggnadsverksamhet enligt svensk näringsgrensindelning (SNI), augusti 
1976 
Salaries of adult employees in mining, quarrying and manufacturing and in construction 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Löner Wages, salaries 
Tab. 282 (forts). Löner för vuxna tjänstemän inom gruvor, mineralbrott och tillverkningsindu
stri samt inom byggnadsverksamhet enligt svensk näringsgrensindelning (SNI), augusti 1976 

Tab. 283. Arbetskostnadsindex för industriarbetare, totala arbetskostnader (inkl. ar
betskraftsskatter) 1975 - 1 9 7 7 (1973 = 100) 
Labour Cost index for wage-earners in mining, quarrying and manufacturing, total labour costs incl. 
taxes on labour force 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 284. Löner för vuxna tjänsteman inom industrin: index 1969—1976 
Salaries of technical staff, production management staff and foremen and clerical staff in manufactu
ring: index 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 285. Löner för vuxna arbetare inom byggnadsverksamhet enligt svensk närings
grensindelning 1973—1975 samt 2:a kvartalet 1976 
Wage development of adult workers in construction by branch of industry 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 286. Löner för vuxna anställda inom varuhandel åren 1975 och 1976: butiks- och 
lagerpersonal samt chaufförer 
Wholesale and retail trade: salesmen, shop assistants, storemen and drivers: average hourly earnings of 
adult employees 

Exkl. yrkesgrupper med mindre än 200 uppräknade anställda. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 287. Löner för vuxna anställda inom varuhandel åren 1975 och 1976: kontors
personal 
Wholesale and retail trade: clerical personnel: average monthly earnings of adult employees 
Bortsett frän huvudgrupperna har yrkesgrupper med mindre än 500 uppräknade anställda ej medtagits. — 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 287 (forts.). Löner för vuxna anställda inom varuhandel åren 1975 och 1976: kontorspersonal 

Tab. 288. Löner för anställda vid affärsbanker och sparbanker 1972—1976 
Salaries of employees in commercial banks and savings banks 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 289. Löner för tjänstemän vid försäkringsbolag i januari 1975 och 1976 
Salaries of employees in insurance companies 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 290. Genomsnittliga timförtjänster i kr för vuxna skogsarbetare 1971—1976 
Average hourly earnings for adult forestry workers, kr 

Exkl. övertidstillägg och övriga tillägg, semesterlön, semesterersättning, försäkringskostnader och kostnadser
sättningar (såsom traktamenten, motorsägskostnader). Fr. o. m. är 1975 ingår även helglön. — Se Källhänvis
ningar m. m. 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 291. Genomsnittliga timförtjänster i kr för manliga lantarbetare 1972—1976 
Average hourly earnings of male farm workers, kr 
Avser förtjänsterna under 2:a kvartalet for arbetare som är fyllda 18 år. Average hourly earnings of adult worker) 
during the 2nd avarier. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 292. Löner för vuxen fast anställd ekonomi- och hotellpersonal samt serverings
personal 1973—1976 
Permanently employed kitchen and scullery personnel, hotel staff, waiters and waitresses: average 
hourly earnings for adult employees 
Exkl. yrkesgrupper med mindre än 50 uppräknade anställda. Excl. groups with less than 50 employees.— 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 293. Erkända arbetslöshetskassor; medlemsantal, förmåner och avgifter vid 
slutet av verksamhetsåren 1968/69—1976 
Recognized unemployment insurance funds: membership, benefits and contributions 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 294. Erkända arbetslöshetskassor: verksamhet 1968/69—1976 
Recognized unemployment insurance funds: activity 

Redovisningsperiod är tiden 1/9— 31I8. Data refer to the period September 1 to August 31. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 295. Yrkesskador: försäkringens omfattning 1972—1975 
Occupational injuries insurance 

Obligatorisk försäkring enligt lagen om yrkesskadeförsäkring. Exkl. statligt anställda. Excl. government employees. 
— Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 296. Yrkesskador: försäkringens omfattning 1966—1971 
Industrial injuries insurance 
Försäkring enl. lag om yrkesskadeförsäkring (1954). — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 297. Yrkesskador: antal och skadans påföljd 1967—1974 
Occupational injuries 
Antalet yrkesskador omfattar sådana fall för vilka anmälningsskyldighet förelegat, dvs. skador som föranlett sjuk
penning enl. lagen om allmän försäkring eller ersättning enl. yrkesskadeförsäkringslagen. — Se Källhänvisningar 
m. m. 
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Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 298. Yrkesskador: arbetstid och skador inom olika näringsgrenar 1970—1974 
Occupational injuries: working hours and injuries by industry 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 299. Yrkesskador: sjukersättningstid och förlorade arbetsdagar 1969—1974 
Occupational injuries: duration of sickness benefit period and working days lost 
Antalet förlorade arbetsdagar har beräknats sa att 365 sjukdagar ansetts motsvara 300 arbetsdagar, varje döds
fall 7500 arbetsdagar och varje invaliditetsprocentenhet 75 arbetsdagar. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 300. Folkpensioner och tilläggspensioner efter förmånsslag i januari 1971—1976 
National basic pensions and supplementary pensions by type of benefit 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 301. Folkpensionärer med förtidspension, sjukbidrag och ålderspension i olika ål
dersgrupper efter kön i januari åren 1964, 1967, 1972, 1975 och 1976 
Pensioners with disability pension, temporary disability pension and old age pension by sex 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 302. Folkpension: i januari 1975 utgående pensioner 
National basic pensions: number of pensions in January 1975 

I beståndet har även inräknats pensioner som beviljats efter januari 1975 men retroaktivt utgått för denna månad. 
— Kbt = Kommunalt bostadstillägg. Municipal housing supplements. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 302 (forts.). Folkpension: i januari 1975 utgående pensioner 

Tab. 303. Folkpensioner och tilläggspensioner: kostnader, avgifter och fonder 
1971-1976 i 1000 kr 
National basic pensions and supplementary pensions: costs, fees, funds 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 304. Tilläggspensioneringen: i januari 1975 utgående pensioner 
National supplementary pensions: number of pensions in January 1975 

I beståndet har även Inräknats pensioner som beviljats efter januari 1975 men retroaktivt utgått för denna manad 
— Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 305. Relativ kostnadsfördelning inom socialförsäkringsgrenarna 1967—1975 
Social insurance: sources of finance, per cent distribution 

Se även tab. 330 och 331. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 306. Allmänna försäkringskassor: verksamhet 1974 och 1975 
Sickness insurance: activity 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 307. Allmänna försäkringskassor: finanser 1968—1975, mil j . kr 
Sickness insurance: finance 

Noterna Återfinns I slutet av tabellen. For footnotes, see end of the table. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 307 (forts.). Allmänna försäkringskassor: finanser 1968—1975, milj. kr 

Tab. 308. Allmänna försäkringskassor: sjukpenningfall, sjukpenningdagar och 
sjukhusvårdsdagar 1974 
Sickness insurance: cases and days of cash sickness benefit and days of hospital treatment 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialförsäkring, Socialvård Social insurance Social welfare 

Tab. 309. Allmänna försäkringskassor: sjukpenningfall, sjukpenningdagar och 
sjukhusvårdsdagar 1975 
Sickness insurance: cases and days of cash sickness benefit and days of hospital treatment 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 310. Barnavård: förskolor och fritidshem 1970—1976 
Child welfare: children's day-homes and recreation centres. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 311. Barnavård: förskolor och fritidshem efter typ av institution, antal avdelningar 
och storlek 1975/1976 
Child welfare: children's day-homes by type, number of sections, and size 
Gäller förskolor och fritidshem som var i full verksamhet den 1 april 1976. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 312. Barnavård: adoptivbarn enligt av under- eller överrätter meddelade 
tillstånd till adoption 1969—1976 
Child welfare: adopted children by adoption orders made by Courts of First and Second Instance 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 313. Barnavård: fosterbarn under barnavårdsnämnds tillsyn 1969—1975 
Child welfare: foster-children under the supervision of a Child Welfare Committee 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 314. Barnavård: bidragsförskott och uppburna underhållsbidrag 1971—1975 
Child welfare: advances of maintenance allowances and maintenance allowances paid back 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 315. Barnavård: barn som varit föremål för åtgärder enligt barnavårdslagen 
1969-1975 
Child welfare: children subject to measures according to the Child Welfare Act 

Ett barn kan vara föremål för olika åtgärder under ett år. Barnet redovisas dä pä samtliga dessa åtgärder i 
tabellen. Däremot räknas det endast en gäng i raden "Samtliga barn", som av den anledningen är mindre än 
summan av de övriga raderna. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 316. Barnavård: barnavårdsmannauppdrag och barnavårdsmän den 31 december 
1974 och 1975 
Child welfare: child welfare assignments and child welfare officers 

Enligt § 3 a barnavårdslagen. — Se Källhänvisningar m.m. 



Tab. 317. Kommunala familjedaghem den 1 oktober 1976, länsvis 
Municipal family day-homes, by county 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 318. Barnavård: barnhem den 31 december 1972—1975 
Child welfare: children's homes 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 319. Barnavård: kolonier 1968-1975 
Child welfare: summer camps for children 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 320. Ungdomsvårdsskolor: elever 31 december 1971—1975 
Youth welfare schools: pupils 
Se Källhänvisningar m. m. 



284 

Socialvård Social welfare 

Tab. 321. Ungdomsvårdsskolor: skolor, platser m. m. 1966—1975 
Youth welfare schools : schools, beds, etc. 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 322. Socialhjälp: olika hjälpformer år 1975 efter riksområde 
Social assistance: by categories of aid 
Talen grundar sig pa uppgifter beträffande 1/5 a v fallen men är uppskrivna att approximativt motsvara samtliga 
fall. Based on a 20 per cent sample. — Se Källhänvisningar m. m. 



(forts.) 285 

Socialvård Social welfare 

Tab. 323. Socialhjälp: hjälpfall och personer som erhållit hjälp 1967—1975 
Social assistance: eases of relief and persons in receipt of assistance 

Tab. 324. Färdtjänst 1975 
Transport service 

Den 1 okt. 1975 saknades färdtjänst i 10 kommuner. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 324 (forts.). Färdtjänst 1975 

Tab. 325. Social hemhjälpsverksamhet 1969—1975 
Home help service 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 326. Ålderdomshem den 31 december 1968—1975 
Homes for the aged 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 327. Nykterhetsnämnderna: verksamhet 1957—1976 
Activity of the Temperance Boards 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 328. Personer som varit föremål för nykterhetsvårdsåtgärd 1969—1975 
Persons subject to measures according to the Temperance Act 
Avser personer som varit föremal för åtgärd enl. 15,18, 36, 54, 55 eller 58 §§ nykterhetsvârdslagen. Om en person 
under året varit föremal för flera åtgärder enl. NvL har han/hon förts på den mest ingripande åtgärden under 
aret. Åtgärderna graderas därvid: 1) tvangsintagning, 2) frivillig intagning, 3) övervakning I samband med an
stånd och 4) övervakning enl. 15 §. Includes persons subject to measures according to the Temperance Act, Sec. IS, 18, 
36, 54, 55 or 58. — Se Källhänvisningar m.m. 

Tab. 329. Allmänna vårdanstalter för alkoholmissbrukare 1969—1975 
Public institutions for alcoholics 
Se Källhänvisningar m.m. 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 330. Social utgifter: översikt 1969—1975 
Expenditure on social welfare: summary 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 331. Socialutgifter år 1975 i milj. kr 
Expenditure on social welfare 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 331 (forts.). Socialutgifter år 1975 i milj. kr 



292 

Tab. 332. Personer med vissa funktionsnedsättningar efter kön och ålder i olika kommuntyper år 1975 
Persons with reductions in functional capabilities by sex, age and size of municipalities 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Hälso- och sjukvård Public health, hospitals 

Tab. 333. Personer med vissa funktionsnedsättningar efter kön och ålder år 1975 
Persons with reductions in functional capabilities by sex and age 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 334. Apotek: antal, försäljning och personal 1950, 1955, 1960 samt 1970—1975 
Pharmacies: number, sale and personnel 

Se Källhänvisningar m. m. 



294 

Hälso- och sjukvård Public health, hospitals 

Tab. 335. Sjukvårdsanstalterna 1967—1975 
Hospitals 

Vårdtid, dvs. antalet vårddagar dividerat med antalet Intagningar under aret, var dr 1975 för hela kroppssjuk-
vården 21,2 dagar, för lasaretten (typ 1—3) 15,1 dagar. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 336. Legala aborter samt skärmbildsundersökningar 1968—1975 
Abortions induced for legal indications, and mass X-ray examinations 

Fr. o. m. 1975 gäller en ny lagstiftning som i princip innebär rätt till fri abort. Totalt verkställdes 32 526 legala 
aborter under är 1975. Av dessa utfördes 323 (1 %) efter 18:e havandeskapsveckan. Abort efter nämnda vecka 
får utföras endast efter socialstyrelsens speciella tillstånd. — Se Källhänvisningar m. m. 



295 

Hälso- och sjukvård Public health, hospitals 

Tab. 337. Sjukhusens verksamhet 1975 
Hospital service 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Hälso- och sjukvård Public health, hospitals 

Tab. 338. Vårdplatser (fastställt antal vid årets slut) för lasaretts- och förlossnings
vård (inkl. lasarettspsykiatri) 1967—1975 
Number of beds in general hospitals (and similar establishments) 

Med lasarettsvård menas vård på lasarett för huvudsakligen somatisk värd, sjukstuga, m. m. men även pä 
vissa enskilda vårdhem. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Hälso- och sjukvård Public health, hospitals 

Tab. 339. Vissa infektionssjukdomar 1967—1976 
Certain infectious diseases 

Avser antalet resp. år rapporterade kliniska fall. Number of clinical cases reported. - Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 340. Medicinalpersonal (yrkesverksam) den 31 december 1969—1975 
Medical personnel (active) 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Hälso- och sjukvård m. m. Public health, hospitals, etc. 

Tab. 341. Förebyggande mödra- och barnhälsovård 1967—1975 
Maternity and child welfare 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 343. Eldbegängelser 1961-1976 
Cremations 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 342. Folktandvård 1967-1975 
Public dental care 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Dödsorsaker Causes of death 

Tab. 344. Självmord 1960—1975 
Suicides 

Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 345. Döda efter dödsorsak och ålder 1970—1974: män 
Deaths by cause and age: men 

Dödsorsakerna redovisas enl. den av Världshälsoorganisationen är 1965 reviderade klassifikationen. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 346. Döda efter dödsorsak och ålder 1970—1974: kvinnor 
Deaths by cause and age: women 
Dödsorsakerna redovisas enl. den av Världshälsoorganisationen âr 196S reviderade klassifikationen. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Dödsorsaker Causes of death 

Tab. 347. Döda på grund av olyckshändelse 1970—1975 
Deaths by accident 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 348. Lagfarter, tomträtter och inteckningar för fordran 1970—1975 
Legal ratifications of title to real estate, site leaseholdersnip rights and mortgages 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 349. Vid de allmänna underrätterna, fastighetsdomstolarna och vattendomsto
larna slutligt handlagda mål 1970—1976 
Courts of First Instance: cases 
Lagsökningsmål redovisas i tab. 351. For debf-recovery cases, see table 351. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 350. Vid tingsrätterna slutligt handlagda ärenden m. m. 1971—1975 
Courts of First Instance: entries, etc. 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 351. Slutligt handlagda mål om lagsökning, betalningsföreläggande och utsök-
ning 1970-1976 
Cases of debt-recovery, injunctions to pay, etc. 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 352. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan konkurs 
1968-1976 
Bankruptcy proceedings 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 353. Hovrätternas verksamhet 1970—1976 
Courts of Appeal: cases filed, etc. 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 354. Högsta domstolens verksamhet 1969—1976 
The Supreme Court: cases filed, etc. 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 355. Nådeansökningar 1966-1975 
Petitions for pardon 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 356. Kammarrätternas verksamhet 1972—1976 
The Fiscal Courts of Appeal 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 357. Regeringsrättens verksamhet 1972—1976 
The Supreme Administrative Court 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 358. Hyresnämnder och arrendenämnder: inkomna, avslutade och till följande 
år balanserade ärenden efter ärendets art 1972—1975 
Rent Tribunals and Tenancy Tribunals: cases entered, finally dealt with and pending at the end of the year 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 359. Arbetsdomstolens verksamhet 1968—1976 
The Labour Court: activity 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 360. Näringsfrihetsombudsmannens verksamhet 1968—1976 
The Antitrust Ombudsman 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 361. Konsumentombudsmannens verksamhet 1971—1975 
Activity of the Swedish Consumer Ombudsman 

Konsumentombudsmannens (KO) verksamhet påbörjades den 1 januari 1971. The activity started Jan. 1, 1971. — 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 362. Riksdagens ombudsmäns verksamhet 1970—1975 samt första halvåret 1976 
The Parliamentary »Ombudsmen» 

Enl. den instruktion som antogs i november 1975 skall ombudsmännen ärligen senast den 15 oktober tillställa riks
dagen en tryckt ämbetsberättelse avseende tiden den 1 juli närmast föregående dr till den 30 juni innevarande dr. 
Senaste berättelse redovisar därför JO:s verksamhet under första halvåret 1976. I fortsättningen redovisas per 
budgetår. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 363. Omhändertaganden för fylleri 1970—1976 
Arrests for drunkenness 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 364. Brott som kommit till polisens kännedom 1971—1976 
Offences known to the police 
Uppgifterna om brott omfattar sâval fullbordade brott som försök och förberedelse fill brott. Attempted crimes and 
preparations for crime are included in the report in the same way as completed crimes. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 365. Personer som meddelats åtalsunderlåtelse, godkänt föreläggande av ord
ningsbot eller strafföreläggande eller som dömts, efter huvudbrott 1973—1976 
Persons whom the prosecutor has decided not to prosecute, as well as persons who have consented to 
a summary fine or a summary penalty or who have been sentenced 

Den som under året flera gånger övertygats om brott är räknad som en person varje gång. En person som i en 
dom dömts för flera brott har endast räknats vid det svåraste brottet. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 
Tab. 366. Personer med åtalsunderlåtelse efter lagrum enligt vilket åklagarens 
beslut meddelats och personer som godkänt föreläggande av ordningsbot eller straff-
föreläggande eller som dömts efter huvudpåföljd, totalt och på 100 000 av den straff-
myndiga medel folkmängden åren 1974—1976 
Persons whom the prosecutor has decided not to prosecute, by section of the law according to which 
the prosecutor has made his decision as well as persons who have consented to a summary fine or a 
summary penalty or who have been sentenced, totally and per 100 000 of the mean population above 
15 years of age 

Den som under året flera ganger övertygats om brott är räknad som en person varje gång. — Se Källhänvis
ningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 367. Personer med åtalsunderlåtelse, godkänt föreläggande av ordningsbot eller 
strafföreläggande eller som dömts, efter huvudpåföljd och ålder år 1976 totalt och på 
100 000 av den straffmyndiga medelfolkmängden 
Persons whom the prosecutor has decided not to prosecute, and persons who have consented to a 
summary fine or a summary penalty or who have been sentenced, totally and per 100 000 of the mean 
population above 15 years of age 

Den som under året flera ganger övertygats om brott är räknad som en person varje gäng. — Se Källhänvis
ningar m. m. 
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Kriminalvård Crime and prisons 

Tab. 368. Kriminalvården: frivårdsklientelet 1973—1977 
The correctional system: non-institutional clientele 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 369. Kriminalvården: genomsnittligt antal klienter inom anstaltsvård och frivård 
1970-1976 
The correctional system: average institutional and non-institutional clientele 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Kriminalvård Crime and prisons 

Tab. 370. Kriminalvårdsanstalterna: nyintagna efter strafftid 1970—1976 
Prisons: persons admitted by length of sentence 

Exkl. personer som dömts till ungdomsfängelse och till skyddstillsyn med anstaltsbehandling. — Se Källhänvis
ningar m. m. 

Tab. 371. Kriminalvårdsanstalterna och de allmänna häktena: intagningar 1971—1975 
och kvarvarande den 31 december 1975 
Prisons and jails: admissions and number of inmates 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Kriminalvård Crime and prisons 

Tab. 372. Kriminalvårdsanstalterna: nyintagna efter ålder och efter ådömd påföljd 
1968-1976 
Prisons : persons admitted by age and sentence 

Se Källhänvisningar m. m. 



320 

Undervisning Education 

Tab. 373. Klasser och elever i grundskolan och motsvarande 1971/72—1976/77 
Comprehensive school: classes and pupils by kind of class 

Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 374. Elever i allmänbildande skolor och i vissa former av yrkesundervisning höstterminen 1975 efter ålder och kön 
Pupils in first, second and third level education by age and sex 

Tabellen bygger pd undersökningar av elevernas födelseår vilka genomförs vari tredje dr. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Undervisning Education 

Tab. 375. Elever i grundskolan och motsvarande skolformer läsåret 1976/77 
Comprehensive school: pupils by kind of class and by grade 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 376. Elever i vissa yrkesutbildande skolor 1967—1976 
Pupils in some vocational schools 

Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 377. Elever och elevveckotimmar i olika slag av samordnad specialundervisning inom grundskolan höstterminen 1976 

Comprehensive school: pupils and one pupil's lessons a week in different subjects in coordinated remedial instruction 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 378. Elever i vissa skolformer höstterminen 1976, länsvis 
Pupils by county 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Undervisning Education 

Tab. 379. Elever i gymnasieskolan efter studieväg, kurslängd och årskurs 
den 15 september 1975 och 1976 
Pupils in the integrated upper secondary school by branch of study and by grade 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Undervisning Education 

Tab. 380. Elever i särskolan som deltagit i undervisning höstterminerna 1969—1976 
Pupils taking part in the education at special schools for mentally retarded 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 381. Elever i vissa lärarutbildande skolformer höstterminerna 1968—1976 
Pupils in teacher-training colleges 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Undervisning Education 

Tab. 382. Elever vid folkhögskolor 1969—1976 
Pupils at folk high schools 

Elevantalet hänför sig till kurser som börjat angivna år. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 383. Kommuna l vuxenutbi ldning: nyinskrivna elever efter föregående utb i ldning 
och studieväg höstterminen 1976 
Beginners af municipal adult education by previous schooling and course of study 
Uppgifterna avser vecka 42. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Undervisning Education 

Tab. 384. Kommunal vuxenutbildning: elever höstterminerna 1970—1976 
Students at municipal adult education 

Uppgifterna avser vecka 42. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 385. Mil itära utbildningsanstalter: elever 1965/66 samt 1970/71—1975/76 
Students at military schools 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Undervisning Education 

Tab. 386. Elever med examen eller avgångsbetyg vid vissa studievägar 1969—1976 
Pupils with completed studies at some vocational courses of study 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Undervisning Education 

Tab. 387. Universitet och högskolor: nybörjare vid studieinriktningen och för första 
gången inskrivna studerande efter studieinriktning 1973—1976 
Institutions of higher education: first year students of the various faculties and university entrants, 
by faculty and sex 
Nybörjare vid studieinriktningen är totalt antal nyinskrivna exkl. studerande, som tidigare inskrivits vid annan 
ort men vid samma studieinriktning. För första gången inskrivna är totalt antal nyinskrivna exkl. studerande, som 
tidigare inskrivits vid annan läroanstalt eller fakultet. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Undervisning Education 

Tab. 388. Universitet och högskolor: närvarande studerande efter studieinriktning 
och kön höstterminerna 1969—1976 
Institutions of higher education: registered students by faculty and sex 

I tabellen ingår studerande pä forskarnivå. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Undervisning Education 

Tab. 389. Universitet och högskolor: examina 1967—1976 
Institutions of higher education: degrees awarded 
Noterna återfinns på nästa sida. For footnotes, see next page. — Se Källhänvisningar m.m. 
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Undervisning Education 

Tab. 389 (forts.). Universitet och högskolor: examina 1967—1976 

Tab. 390. Lärare i obligatoriska och icke-obligatoriska skolväsendet 1969/70—1975/76 
Teachers of compulsory and non-compulsory schools 

Redovisningen innefattar lärare som den 1 oktober (2 okt. 1972 och 14 mars 1975) var i tjänst. Lärare som av 
någon orsak var helt tjänstledig dessa dagar medräknas inte. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Undervisning Education 

Tab. 391. Gesällprov godkända av distriktsgranskningsnämnder och centrala 
granskningsnämnder efter yrke 1965 samt 1970—1975 
Apprentice's diploma by occupation 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Undervisning Education 

Tab. 392. Antal utdelade mästarbrev efter yrke 1965 samt 1970—1975 
Master's of guild diploma by occupation Se Källhänvisningar m. m. 
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Undervisning Education 

Tab. 393. Befolkningen efter utbildningsnivå, studiedeltagande och studie
intresse år 1975 
Adult population by educational level, participation and interest in attending courses 

Avser befolkning 16—74 år. — Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 394. Befolkningen efter högsta utbildning, ålder och kön den 1 november 1970 
Population by highest education, by age and sex 

Avser befolkning i åldern 16—59 år. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 395. Bokproduktion: översikt 1969—1976 

Book production by number of titles: survey 

Avser arbeten som registrerats I Svensk bokförteckning, således i huvudsak endast förlagsartiklar. Works registered 
in The Swedish National Bibliography. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 396. Bokproduktion: fördelning efter språk 1968—1976 
Book production by number of titles: classification by language 

Avser endast böcker och broschyrer. Data refer to books and pamphlets. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

T a b . 397. B o k p r o d u k t i o n : fördeln ing efter ä m n e s o m r å d e 1972—1976 
Book production by number of titles: classification by subject 

Exkl. lösa kartor och talskivor. Data exclude loose-leaf maps and spoken records. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 398. Vetenskapliga bibliotek: verksamhet m. m. år 1975 eller budgetåret 1975/76 
Research libraries: services, etc. 

Se huvudnot till tab. 399. For head-note, see table 399. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 399. Vetenskapliga bibliotek: bestånd och tillväxt år 1975 eller budgetåret 
1975/76 
Research libraries: holdings and accessions 

Exkl. kartor, planscher, porträtt-, film- och urklippssamlingar, i allmänhet även exkl. muslkalier. Data exclude 
maps, plates, collections of portraits, microfilms and press cuttings, generally also music In print. —Se Källhänvisningar 
m. m. 



342 Tab. 400. Folkbibliotek: mediebestånd, utlåning och kostnader 1970—1976 
Public libraries 

I samband med omläggningen av statistiken Fr. o. m. 1976 har nya definitioner tillämpats i vad avser bestånd, utlåning och kostnader, varför dessa uppgifter inte år 
helt jämförbara med tidigare år. — Se Källhänvisningar m. m. 

B
ild

n
in

g
sverksam

h
et m

. m
. 

C
ultural life

 



343 

Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 401. Teaterverksamhet budgetåret 1975/76 
Theatre activities 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 402. L judrad io och te levis ion: verksamhet budgetåren 1973/74—1975/76 
Sound and television broadcasting: activity 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 403. Ljudradio och television: allmänna mottagaravgifter vid slutet av 1970—1976 
Broadcasting (sound and television): general licences at end of year 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 405. Yrkesmässig orkesterverksamhet budgetåret 1975/76 
Orchestra's activities 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 404. Riksarkivet, krigsarkivet och landsarkiven: arkivbestånd och personal åren 
1960, 1970 samt 1973-1976 
Archives: Running metres and employees 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 406. Besök vid statliga och statsunderstödda museer 1960, 1965 samt 1970—1975 
i 1 000-tal 
Visitors at government and government-subsidized museums, thousands 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 407. Biografbesök och filmer 1967-1976 
Cinema visitors and films 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 408. Biografer och biografägare den 1 januari 1971—1977 
Cinemas and cinema owners 

Exkl. militära biografer. Military cinemas excluded. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 409. Studieverksamhet i svenska för invandrare budgetåren 1966/67—1975/76 
Educational work in Swedish for immigrants 

För studieförbundens fullständiga namn se huvudnoten i tab. 410. — Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 410. Studiecirklar 1975/76 
Study circles 

Avser totala antalet cirklar tillhörande statsunderstödda studieförbund. ABF = Arbe
tarnas bildningsförbund, BSF = Blabandsrörelsens studieförbund, FS = Frikyrkliga 
studieförbundet, FU = Folkuniversitetet, NBV = Nykterhetsrörelsens bildnings-
verksamhet (sammanslagning av IOGT, NTO och BSF), SFR = Studiefrämjandet, 

Mbsk = Studieförbundet Medborgarskolan, SV == Studieförbundet Vuxenskolan, 
SKS = Sveriges kyrkliga studieförbund, TBV = Tjänstemännens bildningsverksam
het. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 411. Dagstidningar 1964—1976 
Daily newspapers by political party affiliation 

Partibeteckningarna avser tidningarnas politiska ten
dens. Uppgifterna gäller förhållandena första halvåret 
resp år och avser tidningar som utkommer minst 2 
dagar i veckan. Fr. o. m. 1971 lämnas ej längre upp
gift om tidningarnas partifärg. A daily newspaper is de

fined for the purposes of this table as a publication appear
ing at least twice a week. As from 1971 no data are 
available on the political » colour » of the papers. — Se 
Källhänvisningar m. m. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 412. Vissa folkrörelser åren 1970, 1975 och 1976 
Popular movements and the Free Churches 

För fackliga organisationer se tab. 266 och för studiecirklar tab. 410. Tabellen omfattar endast sådana rörelser för 
vilka någorlunda tillförlitliga uppgifter kunnat erhållas. —Om inte annat anges avser uppgifterna den 1 januari. — 
Årtalet inom parentes anger det år riksorganisationen bildats. The year in brackets is the year the National 
Organization is founded. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Inkomst, förmögenhet Personal income 

Tab. 413. Gifta inkomsttagare efter mannens och kvinnans sammanlagda sammanräknade 
inkomst år 1975 (taxeringsåret 1976) 
Married income earners by the aggregate total income of the husband and wife 
I tabellen ingår samtliga par som i beskattningshänseende räknas som gifta. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 414. Gifta personer efter varderas sammanräknade inkomst år 1975 
(taxeringsåret 1976) 
Married income earners by total income of each person 
I tabellen Ingår samtliga par som I beskattningshänseende räknas som gifta. — Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 415. Inkomsttagare efter sammanräknad inkomst, kön och ålder år 1975 (taxeringsåret 1976) 
Income earners by total income, sex and age 

Medel- och medianinkomst beräknas exkl. inkomst ej registrerad. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Inkomst, förmögenhet Personal income 

Tab. 416. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande inkomsttagare efter yrkesställ-
ning och näringsgren samt inkomstens storlek år 1975 (taxeringsåret 1976) 
Economically active and inactive income earners by occupational status, by type of activity and by size 
of income 

Avser sammanräknad inkomst enligt definition av den 1 januari 1974 plus sjöinkomst, pensioner och »sociala 
förmåner» för ej deklarerande samt »schabloninkomst» för övriga personer över 20 är som saknar inkomst, 
»schabloninkomsten» utgör 600 kr för personer över 20 år, som registrerats i kolumnen Ink. ej reg. — Se Käll
hänvisningar m. m. 
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Inkomst, förmögenhet Personal income 

Tab. 417. Inkomsttagare efter yrkesställning och näringsgren samt medianinkomstens 
storlek inom olika näringsgrenar år 1975 (taxeringsåret 1976) 
Income earners by occupational status, and type of activity, etc. 

Avser sammanräknad inkomst enligt definition av den 1 januari 1974 plus sjöinkomst, pensioner och »sociala förmåner» 
för ej deklarerande samt »schabloninkomst» för övriga personer över 20 år som saknar inkomst, »schabloninkomsten» 
utgör 600 kr. — Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 418. Barnfamiljer 20 år och däröver efter sammanräknad inkomst år 1975 samt efter familjetyp och barnantal i början av 
år 1976 
Families with children 20 years and more by total income in 1975 and by type of family and number of children at the beginning of 1976 

Avser sammanräknad inkomst enligt definition av den 1 januari 1974 plus sjöinkomst, pensioner och »sociala förmåner» för ej deklarerande. I 0—inkomstklassen 
ingår både icke deklaranter och deklaranter utan registrerad inkomst. Medianinkomsten är beräknad med en finare inkomstklassindelning än den som finns i denna 
tabell. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 419. Barnfamiljer 20 år och däröver efter "disponibel" inkomst år 1975 samt efter familjetyp och barnantal i början av 
år 1976 
Families with children 20 years and more by "disposable income" in 1975 and by type of family and number of children at the beginning of 1976 

Avser sammanräknad inkomst enligt definition av den 1 januari 1974 plus sjöinkomst, pensioner och »sociala förmåner» för ej deklarerande samt bostadstillägg och 
barnbidrag med underskott i förvärvskälla och preliminär skatt fràndragna. I 0—inkomstklassen ingår både icke deklaranter och deklaranter utan registrerad in
komst. Medianinkomsten är beräknad med en finare inkomstklassindelning än den som finns i denna tabell. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Inkomst, förmögenhet Personal income 

Tab. 420. Inkomsttagare 20—64 år efter sammanräknad inkomst år 1975, länsvis 
Income earners by total income 

Avser sammanräknad inkomst enligt definition av den 1 januari 1974 plus sjöinkomst, pensioner och »sociala för
måner» för ej deklarerande samt »schabloninkomst» för övriga personer över 20 år som saknar inkomst, »scha
bloninkomsten» utgör 600 kr för personer över 20 år, som registrerats i 0—inkomstklassen. Denna innefattar 
såväl icke-deklaranter som deklaranter utan registrerad inkomst. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 421. Skattepliktiga förmögenheter efter ägarnas sammanräknade inkomst 
år 1975 (taxeringsåret 1976) 
Wealth liable to taxation by total income of the owners 

Denna tabell omfattar endast mantalsskrivna fysiska personer. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Inkomst, förmögenhet Personal income 

Tab. 422. Skattepliktiga förmögenheter efter ägarnas familjetyp, kön, ålder m. m. 
år 1975 (taxeringsåret 1976) 
Wealth liable to taxation by type of family of owners, by sex, age, etc. 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Nationalräkenskaper National accounts 

Tab. 423. Försörjningsbalans 1971-1976, milj . kr 

Balance of resources 

Se Källhänvisningar m. m. 



(forts.) 
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Nationalräkenskaper National accounts 

Tab. 424. Disponibel nationalinkomst och dess sammansättning i löpande priser 
1971—1976, mil j . kr 
Composition of national disposable income. Current prices 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 425. Bruttonationalprodukten till marknadspris efter näringsgren 1970—1975 i 
löpande priser, milj . kr 
Gross domestic product at market prices by kind of economic activity. Current prices 

Tabellen baseras på beräkningar gjorda i september 1976. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Nationalräkenskaper National accounts 

Tab. 425 (forts.). Bruttonationalprodukten till marknadspris efter näringsgren 1970—1975 i 
löpande priser, milj. kr 
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Nationalräkenskaper National accounts 

Tab. 426. Privat konsumtion 1971—1976 i löpande priser, milj . kr 
Private final consumption expenditure. Current prices 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 427. Offentlig konsumtion efter ändamål i löpande priser 1969—1975, milj . kr 
Government final consumption by purpose. Current prices 

Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 



(forts.) 
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Nationalräkenskaper National accounts 

Tab. 427 (forts.). Offentlig konsumtion efter ändamål i löpande priser 1969—1975, milj. kr 

Tab. 428. Bruttoinvesteringar efter kapitaltyp och näringsgren i löpande priser 
1970-1975, milj . kr 
Gross fixed capital formation by type of asset and kind of activity. Current prices 

Se Källhänvisningar m. m. 



363 

Nationalräkenskaper Företag National accounts Enterprises 

Tab. 428 (forts.). Bruttoinvesteringar efter kapitaltyp och näringsgren i löpande priser 
1970—1975, milj. kr 

Tab. 429. Teknisk och naturvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet 
(FoU) inom industrin 1963—1975 samt prognos för 1977, milj . kr, löpande priser 
Research and development in technology and natural sciences in industry and prognosis, in mill. kr. 
Current prices 

Värdena för 1963—1967 torde vara något underskattade: 1963 och 1965 ca 3,0 %, 1967 ca 1,5 %. — Se Käll
hänvisningar m. m. 



Tab. 430. Företag efter näringshuvudgrupp och storleksklass den 31 december 1974 
Enterprises by major group of economic activity and size 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 431. Resultat- och balansräkningsuppgifter m. m. för företag i bolagsform efter näringar räkenskapsåret 1975 
Data from Income Statement and Balance Sheet, etc. for enterprises in company form distributed by kind of activities the financial year 1975 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Företog Enterprises 

Tab. 432. Större industriföretag: vissa resultaträkningsuppgifter m. m. 1956—1975 
Some results for bigger manufacturing enterprises 

För åren 1956—1964 avses företog med minst 25 Industriarbetare, därefter företag med minst 50 anställda. -
Kraftverk Ingår Inte, ej heller KF med dotterföretag. Dessutom exkluderas företag med omlagt räkenskapsår. — 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Företag Enterprises 

Tab. 433. Offentlig förvaltningssektor och affärsdrivande sektor efter näringshuvud
grupp år 1972 
The public administrative sector and the business sector distributed by major group 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Företag Enterprises 

Tab. 434. Finansieringsföretag: utestående krediter den 31 december 1969—1976, 
mil j . kr 
Development of the financing companies advances 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 435. Finansieringsföretag: upplåning den 31 december 1969—1976, milj . kr 
Development of the financing companies liabilities 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 436. Investmentföretag: utdelningsintäkter och aktietransaktioner 1969—1976, 
milj. kr 
Investment companies: dividends and share transactions 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Företag Enterprises 

Tab. 437. Finansieringsföretag: resultaträkning m. m. 1969—1976, milj . kr 
Financial companies: profit and loss account 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 439. Mönster 1971-1976 
Designs 

Enligt 1970 års mönsterskyddslag. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 438. Aktiefonder: utdelningsintäkter och aktietransaktioner 1969—1976, mil j . kr 
Investment funds : Dividends and share transactions 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Företag Enterprises 

Tab. 440. Aktiebolag 1968-1976 
Joint stock companies 

Exkl. affärsbanker, sparbanker och försäkringsbolag. Commercial banks, savings banks and insurance companies 
are not included. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 441. Patent 1967-1976 
Patents 

Se Källhänvisningar m. m. 



371 

Företag Statens affärsverksamhet Enterprises State business activity 

Tab. 442. Varumärken 1967-1976 
Trade marks 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 443. Statens vattenfallsverk: tillgångar och skulder den 31 december 1971—1975 
samt ställningen den 30 juni 1976 i 1 000 kr 
State Power Administration: assets and liabilities 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 444. Statens vattenfallsverk: intäkter och kostnader 1971—1975 samt budgetåret 
1975/76 i 1 000 kr 
State Power Administration: revenue and expenditure 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 445. Statens järnvägar: intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat 1970/71 — 
1975/76 i milj . kr 
State Railways: revenue, expenditure and financial results 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 446. Statens järnvägar: tillgångar och skulder den 30 juni 1971—1976 
i 1000 kr 
State Railways: assets and liabilities 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 447. Televerket: intäkter och kostnader 1971/72-1975/76 i 1 000 kr 
Board of Telecommunications: revenue and expenditure 

Ett nytt ekonomisystem (en ny kontoplan) har tagits i b ruk fr. o. m. budgetåret 1972/73.— Se Källhänvisningar m.m. 

Tab. 448. Televerket: tillgångar och skulder den 30 juni 1971—1976 i 1 000 kr 
Board of Telecommunications: assets and liabilities 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 449. Postverket: tillgångar och skulder den 30 juni 1970—1976 i m i l j . k r 
Post Office: assets and liabilities 

Inkl. postsparbanken och postgirot. Fr. o. m. 1975 exkl. postsparbanken, »ne/, the Post office savings bank and the 
Postal gin service. From 1975 excl. the Post office savings bank. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 450. Postverket: in täkter och kostnader 1970/71-1975/76 i 1 000 kr 
Post Office: revenue and expenditure 

Inkl. postsparbanken och postgirot. Fr. o. m. 1975 exkl. postsparbanken. Incl. the Post office savings bank and the Postal 
giro service. From 1975 excl. the Post office savings bank. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 451. Luftfartsverket: tillgångar och skulder den 30 juni 1971—1976 i 1 000 kr 
Administration of Civil Aviation: assets and liabilities 

Se Källhänvisningar m. m. 



377 

Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 452. Luftfartsverket: intäkter och kostnader 1971/72—1975/76 i 1 000 kr 
Administration of Civil Aviation: revenue and expenditure 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 453. Domänverket: resultaträkning 1971—1976, milj. kr 
Swedish Forest Service: revenue and expenditure 

Se Källhänvisningar m. m. 



(forts.) 
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Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 454. Domänverket: balansräkning den 31 december 1971—1976, mil j . kr 
Swedish Forest Service: assets and liabilities 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 455. Förenade fabriksverken: intäkter och kostnader 1970/71—1975/76 i 1000 kr 
National Industries Corporation: revenue and expenditure 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 455 (forts.). Förenade fabriksverken: intäkter och kostnader 1970/71—1975/76 i 1 000 kr 

Tab. 456. Förenade fabriksverken: tillgångar och skulder den 30 juni 1971 —1976 
i 1 000 kr 
National Industries Corporation: assets and liabilities 

Se Källhänvisningar m. m. 



(forts.) 
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Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 457. Statligt hel- och delägda aktiebolag 1976 
State joint stock companies 
I tabellen presenteras ett urval av de av staten till 
minst 50 % ägda aktiebolagen. Urvalet hänför sig till 
publikationen Statliga företag 1977, som ger en sam
lad redogörelse av här redovisade aktiebolag och 
den statliga företagssektorn i övrigt. Bolagens orga
nisatoriska placering framgår av följande förkort
ningar: B = budgetdep., E = ekonomidep., FF = Fö

renade fabriksverken, H = handelsdep., I = industri-
dep., i = jordbruksdep., K = kommunikationsdep., 
P = Postverket, S = socialdep., SJ = Statens järnvägar, 
T = Televerket. Uppgifterna avser är 1976 eller när
mast motsvarande verksamhetsår. 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, 
see end of the table. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 457 (forts.). Statligt hel- och delägda aktiebolag 1976 
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Finanser Public finance 

Tab. 458. Statens inkomster och utgifter: översikt 1964/65—1977/78, milj . kr 
Surplus or deficit of the Swedish State budget 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 459. Realekonomisk fördelning av driftbudgetens utgifter 1971/72—1975/76 
State expenditure (current budget) by economic categories 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Finanser Public finance 

Tab. 460. Realekonomisk fördelning av driftbudgetens inkomster 1972/73—1976/77 
State revenue (current budget) by economic categories 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 461. Utfallet av statens driftbudget och kapitalbudget 1969/70—1975/76, milj . kr 
Survey of the Swedish State budget 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Finanser Public finance 

Tab. 462. Driftbudgetens utgifter efter ändamål 1969/70—1975/76, milj . kr 
State expenditure (current budget) by purpose 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 463. Svenska statens premieobligationslån den 31 oktober 1977 
Premium bond loans of the Swedish State 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Finanser Public finance 

Tab. 464. Statens inkomster (driftbudgeten) 1973/74—1977/78 i 1 000 kr 
State revenue (current budget) 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 



386 

Finanser Public finance 

Tab. 464 (forts.). Statens inkomster (driftbudgeten) 1973/74—1977/78 i 1 000 kr 



(forts.) 3 8 7 

Finanser Public finance 

Tab. 465. Statens utgifter (driftbudgeten) 1973/74—1977/78 i 1 000 kr 
State expenditure (current budget) 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 



(forts.) 
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Finanser Public finance 

Tab. 465 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1973/74—1977/78 i 1 000 kr 



(forts.) 3 8 9 

Finanser Public finance 

Tab. 465 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1973/74—1977/78 i 1 000 kr 



(forts.) 
390 

Finanser Public finance 

Tab. 465 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1973/74—1977/78 i 1 000 kr 



(forts.) 
391 

Finanser Public finance 

Tab. 465 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1973/74—1977/78 i 1 000 kr 



392 

Finanser Public finance 

Tab. 465 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1973/74—1977/78 i 1 000 kr 

Tab. 466. Statsskulden 1962/63-1976/77, mil j . kr 
National debt — Se Källhänvisningar m. m. 



393 

Finanser Public finance 

Tab. 467. Statsskuldens placering den 31 december 1973—1976, milj. kr 
National debt, by ownership 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 468. Tulluppbörd efter huvudavdelningar samt efter vissa avdelningar och 
varugrupper enl. SITC-nomenklaturen 1973—1976 i 1 000 kr 
Import duty by sections and by selected divisions and groups of SITC-nomenclature 

Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 



394 

Finanser Public finance 

Tab. 468 (forts.). Tulluppbörd efter huvudavdelningar samt efter vissa avdelningar och 
varugrupper enl. SITC-nomenklaturen 1973 — 1976 i 1 000 kr 

Tab. 469. Av staten utbetalda löner efter huvudtitel m. m. åren 1972—1976 i 1 000 kr 
Government expenditure on wages and salaries: analysis by ministry, etc. 

Omfattar kostnader i egen : verksamhet, mm inte bidrag till avlöningar inom övrig statligt lönereglerad 
verksamhet (t. ex. till folkskollärare), bidrag ur kyrkofonden till prästerskapets avlöningar osv. Myndigheter 
som flyttat frän ett departement till ett annat vid budgetarsskiftet ingår med halva iönesumman i vardera departe
mentet. Samma princip gäller om myndigheten är särredovisad. — Se Källhänvisningar m. m. 



395 

Finanser Public finance 

Tab. 469. (forts.). Av staten utbetalda löner efter huvudtitel m. m. åren 1972 — 1976 i 1 000 kr 



(forts.) 

396 

Finanser Public finance 

Tab. 470. Statligt svenskt bistånd till u-länderna: översikt 1971—1976 samt 1977/78, 
mil j . kr 
Swedish official development assistance to developing countries 

Anslagen till det svenska biståndet lämnas per budgetar. Nedgång i biståndsutbetalningarna per kalenderår 
under vissa år trots kontinuerligt stigande anslag beror pä ojämn fördelning över budgetåret av bidragens ut
betalning. — Se Källhänvisningar m.m. 



397 

Finanser Public finance 

Tab 470 (forts.). Statligt svenskt bistånd till u-länderna: översikt 1971—1976 samt 1977/78, 
milj. kr 

Tab. 471. Statligt svenskt bistånd till u-länderna: stipendiater, kursdeltagare och bi
ståndspersonal 1962/63-1976/77 
Swedish official assistance to developing countries: fellowship and scholarship recipients, and per
sonnel 

Se Källhänvisningar m. m. 



398 

Finanser Public finance 

Tab. 472. Influtna skatter 1966-1975 All taxes (paid) 
Se Källhänvisningar m. m. 



399 

Finanser Public finance 



400 

Finanser Public finance 

Tab. 473. Statens kapitalinvesteringar 1967/68—1975/76, milj . kr 
State capital investments 

Se Källhänvisningar m. m. 



401 

Finanser Public finance 

Tab. 474. Taxering till statlig inkomstskatt m. m. 1961—1976, milj. kr 
Assessment for National income tax, etc. 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 475. Fastighetsvärden enligt fastighetstaxeringarna 1961—1976, milj . kr 
Real estate assessments 

Se Källhänvisningar m. m. 



402 

Finanser Public finance 

Tab. 476. Taxering till statlig och kommunal inkomstskatt 1959—1976, milj . kr 
Assessment for National and local income tax 

Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 477. Taxering till statlig inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt taxeringsåret 1976 länsvis, mil j . kr 
Assessment for National income tax and for National property tax, by county 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 478. Taxering till kommunal inkomstskatt samt taxeringsvärden på skattepliktig fastighet år 1976, milj. kr 
Assessment for local tax and value of real estate, by county 

Se Källhänvisningar m. m. 
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405 

Finanser Public finance 

Tab. 479. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt m. m. 
år 1977, länsvis 
Debited local tax and county council tax, by county 

Uppgifterna om antal skattekronor enl. taxeringsnämndernas beslut avser föregående års taxering. — Se Käll
hänvisningar m. m. 



(forts.) 
406 

Finanser Public finance 

Tab. 480. Utdebitering av kommunalskatt m. m. inom de största kommunerna 
år 1977 
Taxable income and debited local tax in the biggest municipalities 
Uppgifterna om taxeringsvärde, taxerad Inkomst och antal skattekronor avser föregående års taxering. Noterna 
återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, see end of the table. — Se Källhänvisningar m. m. 



407 

Finanser Public finance 

Tab. 480 (forts.). Utdebitering av kommunalskatt m. m. inom de största kommunerna år 1977 



408 

Finanser Public finance 

Tab. 481. Kommunernas inkomster efter förvaltningsgren år 1975 i 1 000 kr 
Revenue of the municipalities for certain administrative purposes 

Se Källhänvisningar m. m. 



409 

Finanser Public finance 

Tab. 482. Kommunernas utgifter efter förvaltningsgren år 1975 i 1 000 kr 

Expenditure of the municipalities for certain administrative purposes 

Se Källhänvisningar m. m. 



410 

Finanser Public finance 

Tab. 483. De större kommunernas inkomster år 1975 i 1 000 kr 
Revenue of the biggest municipalities 

Se Källhänvisningar m. m. 



411 

Finanser Public finance 

Tab. 484. De större kommunernas tillgångar, skulder, eget kapital, lånerörelse och 
fonder den 31 december 1975 i 1 000 kr 

Assets, liabilities, own capital resources, loans and funds of the biggest municipalities 

Se Källhänvisningar m. m. 



412 

Finanser Public finance 

Tab. 485. De större kommunernas utgifter år 1975 i 1 000 kr 
Expenditure of the biggest municipalities 

Noterna återfinns I slutet av tabellen. For foot-notes, see end of the table. — Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 



413 

Finanser Public finance 

Tab. 485 (forts.). De större kommunernas utgifter år 1975 i 1 000 kr 



414 

Finanser Public finance 

Tab. 486. Landstingens finanser 1966—1975, mil j . kr 
Finances of county councils 

Se Källhänvisningar m. m. 



415 

Finanser Public finance 

Tab. 487. Landstingens finanser år 1975 i 1 000 kr 
Finances of county councils 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 488. De kyrkliga kommunernas finanser 1967—1975, milj. kr 
Finances of ecclesiastical districts 

Se Källhänvisningar m. m. 



416 

Finanser Allmänna val Public finance Elections 

Tab. 489. Hundar och hundskatt 1969—1975, länsvis 
Dogs and dog licences, by county 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 490. Folkomröstningar 1922, 1955 och 1957 
Referenda 
Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 491. Riksdagsval åren 1968, 1970 1973 och 1976 med valkretsfördelning: röstsedlarnas partifördelning 
Elections to the Riksdag: party affiliation of the votes 

Partierna betecknas: Moderata samlingspartiet (Conservative party) = M, Centerpartiet (Centre party) = C, Folkpartiet (Liberal party) = F, Kristen Demokratisk Samling 
(Christian democrats) = KDS, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (Social democrats) = S, Vänsterpartiet Kommunisterna (Communist party) — VPK, Sveriges Kommunis
tiska parti (The Communist party of Sweden) = SKP, Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna) (Marxist-Leninists revolutionaries) = KFML(r). Par
tiernas namn anges i den form de hade vid allmänna valen 1976. — För år 1968 avses andrakammarvalet. Election to the Second Chamber in 1968. Röster för sam
verkanpartierna Samling 68 och Mittenpartierna har fördelats pä de samverkande partierna efter listtyp. — Se Källhänvisningar m. m. 

A
llm

änna val Elections 

417 



Tab. 492. Riksdagsval åren 1968, 1970, 1973 och 1976 med valkretsfördeln ing: röstberätt igade, röstande m. m. 

Elections to the Riksdag: entitled to vote, voters, elected, etc. — Se huvudnot till tab. 491. See head-note to table 491. — Se Källhänvisningar m. m. 

418 

A
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419 

Allmänna val Elections 

Tab. 493. Partival och valdeltagande vid riksdagsvalet 1973 inom vissa befolknings
grupper, olika utbildningskategorier samt kommuntyper 
Party vote and participation in the 1973 Riksdag election in certain population groups in educational 
categories and within certain municipality types 

För partiernas beteckning se huvudnot till tab. 491. For head-note, see table 491. — Se Källhänvisningar m. m. 



420 

Allmänna val Elections 

Tab. 494. Partival och valdeltagande i riksdagsvalen åren 1970 och 1973 
Party vote and electional participation in the elections to the Riksdag 

Partiernas väljare samt ej röstande och ej röstberättigade 1970 har fördelats efter röstningssätt vid riksdagsvalet 
1973. Party voters and non-voters in 1973 and those not estimated to vote distributed by electoral participation and party 
vote in the 1970 Riksdag election. För partiernas beteckning se huvudnot till tab. 491. for head-note, see table 491. — 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 495. Landstingsval m. m. åren 1970, 1973 och 1976: partifördelning 
Elections to county councils, etc.: votes cast, by political party 

Landstingsval och kommunfullmäktlgeval I kommuner som Inte Ingår I landsting. — Se huvudnot till tab. 491. For 
head-note, see table 491. — Se Källhänvisningar m. m. 



421 

Allmänna val Elections 

Tab. 496. Landstingsval m. m. åren 1962, 1966, 1970, 1973 och 1976: röstberättigade, 
röstande, valda m. m. 
Elections to county councils, etc.: entitled to vote, voters, elected, etc. 

Landstingsval och kommunfullmäktigeval i kommuner som Inte Ingår I landsting.— Se huvudnot till tab. 491 
For head-note, see table 491. — Se Källhänvisningar m. m. 



422 

Allmänna val Elections 

Tab. 497. Fullmäktigeval åren 1966, 1970, 1973 och 1976 
Councillors elections — Se Källhänvisningar m. m. 



423 

Allmänna val Elections 

Tab. 498. Riksdagens sammansättning 1933—1978 
The composition of the Riksdag 

Se Källhänvisningar m. m. 



424 

Allmänna val Elections 

Tab. 499. Riksdagens arbete 1964-1977 (juni) 
The activity of the Riksdag 

Se Källhänvisningar m. m. 



INTERNATIONELLA ÖVERSIKTER 





427 

Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 500. Folkmängd, folktäthet, areal m. m. i världsdelar och områden 
Se Källhänvisningar m. m. 



428 

Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 501. Beräknad befolkning i världsdelar och områden åren 1970—2000 

Tabellen har beräknats efter »medel»alternat(vet. — Betr. omfattning av de skilda områdena se not 1 till tab. 500. 
— Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 502. Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 502 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 



430 

Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 502 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 



431 

Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 502 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 



432 

Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 502 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 



433 

Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 502 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 



434 

Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 502 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 



435 

Internationellt Folkmängd 

T a b . 503. Fo lkmängd i s törre städer 

I tabellen har medtagits för de nordiska länderna 
städer med minst 100 000 invånare, för Europa i öv
rigt städer med minst 150 000 invånare utan för
orter eller 350000 invånare med förorter, samt för öv
riga delar av världen (inkl. för Sovjetunionen) städer 

med minst 350 000 invånare utan förorter eller 
500 000 invånare med förorter. Huvudstäder, som 
angetts med stora bokstäver, har dock medtagifs även 
om deras invånarantal understiger dessa gränsvär
den. Noterna återfinns i slutet av tabellen. — 
Se Källhänvisningar m. m. 



436 

Internationellt Folkmängd 

Tab. 503 (forts.). Folkmängd i större städer 



437 

Internationellt Folkmängd 

Tab. 503 (forts.). Folkmängd i större städer 



438 

Internationellt Folkmängd 

Tab. 503 (forts.). Folkmängd i större städer 



439 

Internationellt Folkmängd 

Tab. 503 (forts.). Folkmängd i större städer 



440 

Internationellt Folkmängd 

Tab. 503 (forts.). Folkmängd i större städer 



441 

Internationellt Folkmängd 

Tab. 503 (forts.). Folkmängd i större städer 



442 

Internationellt Folkmängd 

Tab. 503 (forts.). Folkmängd i större städer 



443 

Internationellt Folkmängd 

Tab. 503 (forts.). Folkmängd i större städer 



444 

Internationellt Folkmängd 

Tab. 503 (forts.). Folkmängd i större städer 



445 

Internationellt Folkmängd 

Tab. 503 (forts.). Folkmängd i större städer 

De folkrikaste städerna är enl. senaste uppgifter följande: 



446 

Internationellt Folkmängd 

Tab. 504. Befolkningen efter kön och ålder 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 



(forts.) 
447 

Internationellt Folkmängd 

Tab. 504 (forts.). Befolkningen efter kön och ålder 

Tab. 505. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren, 1 000-tal 

Se Källhänvisningar m. m. 



448 

Internationellt Folkmängd 

Tab. 505 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren, 1 000-tal 



449 

Internationellt Folkmängd 

Tab. 506. Analfabeter i procent av totalbefolkningen 

Analfabetism definieras som avsaknad av läs- och skrivkunnighet. — Se Källhänvisningar m. m. 



450 

Internationellt Befolkningsförändringar 

Tab. 507. Dödligheten i olika åldersklasser 

Noterna återfinns I slutet av tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 



(forts.) 
451 

Internationellt Befolkningsförändringar 



452 

Internationellt Befolkningsförändringar 

Tab. 507 (forts.). Dödligheten i olika åldersklasser 



453 

Internationellt Befolkningsförändringar 



454 

Internationellt Dödsorsaker 

Tab. 508. Döda efter dödsorsak enligt 1965 års internationella klassifikation (B-listan) 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 



455 

Internationellt Dödsorsaker 

på 100 000 invånare 



456 

Internationellt Dödsorsaker 

Tab. 508 (forts.). Döda efter dödsorsak enligt 1965 års internationella klassifikation (B-listan) 



457 

Internationellt Dödsorsaker 

på 100 000 invånare 



458 

Internationellt Befolkningsförändringar 

Tab. 509. Levande födda barn efter moderns ålder samt bruttoreproduktionstal 
Se Källhänvisningar m. m. 



(forts.) 
459 

Internationellt Befolkningsförändringar 

Tab. 510. Återstående medellivslängd vid vissa åldrar 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 



460 

Internationellt Befolkningsförändringar 

Tab. 510 (forts.). Återstående medellivslängd vid vissa åldrar 



(forts.) 

461 

Internationellt Befolkningsförändringar 

Tab. 511. Folkmängdens förändringar i vissa länder 

Noterna Återfinns I slutet av tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 



462 

Internationellt Befolkningsförändringar 

Tab. 511 (forts.). Folkmängdens förändringar i vissa länder 



463 

Internationellt Jordbruk 

Tab. 512. Husdjur, 1 000-tal 
Uppgifterna avser i allmänhet år 1975. — Se Källhänvisningar m. m. 



464 

Internationellt Jordbruk 

Tab. 513. Arealens fördelning efter ägoslag samt åkerjordens användning 

Artalen avser för länder pä norra halvklotet kalenderår men för länder pä södra halvklotet skördeår som 



465 

Internationellt Jordbruk 

börjar angivna år. — Se Källhänvisningar m. m. 



466 

Internationellt Jordbruk 

Tab. 514. Skörd, 1 000 ton 
Årtalen avser för länder på norra halvklotet kalenderår men för länder pä södra halvklotet skördeår, som bör-
FAO har beräknat bomullsskörden är 1975 till 12 005 661 ton (varav USA 1 812 981, Sovjetunionen 2 500 000, 
(varav USA 990 675 och Indien 394 800 ton). — Se Källhänvisningar m. m. 



467 

Internationellt Jordbruk 

jar angivna år. — 
Kina (Folkrepubliken) 2168 430 och Ind/en 1 225 000 ton). Skörden ov rotobak hor beräknats till S 388 175 ton 



468 (forts.) 

Internationellt Jordbruk Fiske 

Tab. 515. Traktorer i världsdelar och vissa länder, 1 000-tal 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 516. Fiske, 1 000 ton 
Uppgifterna för olika länder är inte alltid Jämförbara 
sinsemellan på grund av olika redovisningssätt i olika 
länders statistik, bl. a. beträffande fångst som iland-
förts i utländsk hamn. För åtskilliga länder torde den 
totala fångsten vara större än den här redovisade, 

eftersom bl. a. sötvattensfisk inte alltid redovisas. Fångs
ten är sa vitt möjligt beräknad inkl. huvud och inälvor. 
— Noterna återfinns I slutet av tabellen. — Se Käll
hänvisningar m. m. 



469 

Internationellt Fiske 

Tab. 516 (forts.). Fiske, 1 000 ton 



470 

Internationellt Industri 

Tab. 517. Produktion av vissa viktiga varor 

Allmänna anmärkningar och noter återfinns pä sid. 480—481. — Se Källhänvisningar m. m. 



471 

Internationellt Industri 

Tab. 517 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



472 

Internationellt Industri 

Tab. 517 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



473 

Internationellt Industri 

Tab. 517 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



474 

Internationellt Industri 

Tab. 517 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



475 

Internationellt Industri 

Tab. 517 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



476 

Internationellt Industri 

Tab. 517 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



477 

Internationellt Industri 

Tab. 517 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



478 

Internationellt Industri 

Tab 517 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



479 

Internationellt Industri 

Tab. 517 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



480 

Internationellt Industri 

Tab. 517 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 

Allmänna anmärkningar 
Uppgifterna om världsproduktionen är uppskattade. — För uppgifter om produktion av vegetabiliska jordbruks
produkter, se tab. 514. 

Noter 



481 

Internationellt Industri 

Tab. 517 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 

Tab. 518. Kärnkraftanläggningar m. m. i vissa länder åren 1975 och 1977 
Exkl. forskningsreaktorer. — Se Källhänvisningar m. m. 

Noter (forts.) 



482 

Internationel l t Industri 

Tab. 519. Produktion av elektrisk energi 
Se Källhänvisningar m. m. 



483 

Internationellt Industri 

Tab. 520. Industriproduktion: indextal (1970 = 100) 

Oär inte annat anges avses gruvbrytning, industri samt gas- och elproduktion men inte byggnadsverksamhet. 
T. o. m. 1969 är 1963 = 100. — Se Källhänvisningar m. m. 



484 

Internationellt Byggnadsverksamhet, Bostäder 

Tab. 521. Bostadsbyggande 
Där Inte annat anges, avser uppgifterna antalet färdigställda lägenheter och enfamiljshus. Tabellen avseratt be
lysa utvecklingen av bostadsproduktionen i varje land för sig. På grund av det skiftande redovisningssättet kan där
emot de absoluta talen for de olika länderna inte jämföra» sinsemellan. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 522. Bostadsbestånd 
Se Källhänvisningar m. m. 



485 

Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 523. In- och utförsel: pris- och volymindex (1970 = 100) 
Uppgifterna avser specialhandel då inte annat anges. — Se Källhänvisningar m. m. 



486 

Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 524. Värdet av utrikeshandeln 

Myntmetall och mynt Ingår inte. Uppgifterna avser generalhandel dä inte annat anges. — Se Källhänvisningar m. m. 



487 

Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 525. Ol ika länders betalningsbalans med utlandet år 1974, m i l j . SDR 

Tal med minustecken anger utgifter {nettoutgifter), SDR = Särskilda dragningsrätter i Internationella valutafon
den. — Se Källhänvisningar m. m. 



488 

Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 526. Värdet av olika länders import med fördelning på länder, mil j . USA-dollar 

Uppgifterna avser cif-värden, där inte annat anges; s = specialhandel, g = generalhandel. — Se Källhänvisningar 
m. m. 



489 

Internationellt Utrikeshandel 



490 

Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 527. Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
Kodsiffrorna bredvid varorna och länderna avser beteckningarna i den reviderade SITC (Standard International 
Trade Classification Revised). Allmänna anmärkningar och noter återfinns pä sid. 499. — Se Källhänvisningar m. m. 



491 

Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 527 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



492 

Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 527 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



493 

Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 527 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



494 

Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 527 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



495 

Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 527 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 527 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 527 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



Allmänna anmärkningar och noter återfinns pä nästa sida. 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 527 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 527 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 

Tab. 528. EGs handel åren 1974 —1976 efter ländergrupper, milj . USA-dollar 
Se Källhänvisningar m. m. 

Al lmänna anmärkningar 
Varugrupperingen följer i huvudsak Standard International 
Trade Classification Revised (SITC-Revised), Statistical papers, 
Ser. M, nr 34, rev., utg. av FNs statistiska byrå. Motsvarande 
kodbeteckningar har utsatts i parentes bredvid varorna. 
Grupperingen kan inte helt beräknas motsvara SITC-Revised, 

eftersom uppgifterna, även då de hämtats ur internationella 
källor, grundar sig pa de olika ländernas handelsstatistik, 
där varugrupperingen i vissa fall i hög grad avviker från 
SITC-Revised. 

Noter 
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Internationel l t Sjöfart 

Tab. 529. Världens handelsflotta 
Uppgifterna avser fartyg pä äver 100 ton brutto. — Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 530. Handelsflottans tonnage den 1 juli 1976 efter fartygens storlek och ålder, 1 000 ton brutto 

Avser àng- och motorfartyg över 100 ton brutto. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Sjöfart 
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Internationellt Sjöfart 

Tab. 531. De nordiska ländernas handelsflottor den 31 december 1976 

Uppgifterna avser handelsfartyg på över 100 ton brutto. Exkl. fiske- och fångstbåtar, valbåtar, valkokerier, 
bogserbåtar, bärgningsfart/g, isbrytare och andra specialfartyg. — Kombinerade fiske-och fraktfartyg som huvud
sakligen användes i fraktfart räknas som handelsfartyg. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Sjöfart 

Tab. 532. Sjöfarten på utlandet 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Kommunikationer 

Tab. 533. Postväsendet 
Exkl. transitopost. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Kommunikationer 

Tab. 534. Motorfordon 
Uppgifterna avser för de flesta länder mitten eller slutet av angivet år. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Kommunikationer 

Tab. 535. Järnvägar 
På grund av skiftande redovisningssätt är uppgifterna för de olika länderna inte helt jämförbara. Olikheterna gäller 
t. ex. transport av post och polletterat bagage som vissa länder hänför till godsbefordran samt tjänstetrafik och 
militära transporter som ibland inräknas i persontrafiken. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Kommunikationer 

Tab. 536. Telegraf och telefon 
Totala antalet telefonapparater i hela världen år 1972 har av American Telephone and Telegraph Co beräknats 
till ca 313 milj. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Kommunikationer 

Tab. 537. Flygtrafik på vissa storstäder, regelbunden och charter 1974 och 1975 
Transit: passagerare, frakt och post som fortsätter med annat flyg, är räknat både som inkommande och avgående. 
Passagerare, frakt och post som vidarebefordras med samma flygplan är e] medräknade. 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Kommunikationer 

Tab. 538. Flygbolagens lufttrafik 
Avser såväl inrikes som internationell reguljär trafik. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Kommunikationer 

Tab. 539. T ra f i ken hos Scandinavian A i r l ines System (SAS) 1973—1976 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Kommunikationer 

Tab. 540. Vägtrafikolyckor i de nordiska länderna åren 1974 och 1975 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Turism 

Tab. 541. Turister och inkomster av turismen 

Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 542. Inresande till det nordiska passkontrollområdet 1969—1976 

Det nordiska passkontrollområdet omfattar Danmark, Finland, Norge och Sverige samt fr. o. m. den 1 januari 1966 även Island. Uppgifterna innefattar emellertid inte 
de direkt till Island inresta. De höga siffrorna för danskar och västtyskar förklaras av det stora antalet gränspasseringar som företas av personer bosatta i det dansk-tyska 
gränsområdet. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Penning- och kreditväsen 

Tab. 543. Värdet av industriaktier: indextal (1970=100) 

Då inte annat anges avses samtliga aktier. — T.o.m. 1969 är 1963 = 100, — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Penning- och kreditväsen 

Tab. 544. Effektiv ränta på statsobligationer 
För flertalet länder avses en enda emission, vars nominella ränta angivits i tabellhuvudet. — Se Källhänvisningar 
m. m. 
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Internationellt Penning- och kreditväsen 

Tab. 545. Guldbehållning och utländska tillgodohavanden den 31 december 1976, 
milj. USA-dollar 
Avser centralbankens och statens resp. Internationella institutioners bruttotillgodohavanden. — Se Källhänvisningar 
m. m. 

Tab. 546. Investeringskvoter 
Med investeringskvot förstas i denna tabell realkapitalbildningen (brutto) I procent av bruttonationalprodukten till 
marknadspris. Definitionerna följer FNs A system of national accounts and supporting tables. 
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Internationellt Penning- och kreditväsen 

Tab. 547. Officiellt diskonto (centralbankerna) 
Åndringar t. o. m. 29 okt. 1977 är beaktade i tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Penning- och kreditväsen 

Tab. 548. Valutakurser 
Värdet av en USA-dollar uttryckt I valutaenheten i olika länder. Uppgifterna avser noteringen vid slutet av an
given period. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Penning- och kreditväsen 

Tab. 549. Betalningsmedelsvolym i milj. av myntenheten vid slutet av åren 
1974 -1976 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Priser 

Tab. 550. Konsumentprisindex (1970=100) 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Priser 

Tab. 551. Partiprisindex (1970=100) 

Totalindex med undantag för Storbritannien och Australien där index avser råvaror »Basic materials». Vägt med 
värdet av det totala försäljningsvärdet eller inom landet konsumerade varor dä inte annat anges. — T. o. m. 
1969 är 1963 = 100. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Konsumtion 

Tab. 552. Livsmedelsförbrukning 
Se Källhänvisningar m.m. 
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Internationellt Konsumtion 

T a b . 553. Förbrukn ing a v t idningspapper m . m . 

Avser för flertalet länder summan av import och eventuell produktion minskad med export enligt uppgifter 
frän UNESCO. — Se Källhänvisningar m.m. 



(forts.) 
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Internationellt Konsumtion 

Tab. 554. Konsumtion av vissa njutningsmedel i medeltal 1971 — 1975 
Där inte annat anges är konsumtion = införsel — utförsel + produktion. Lagerförändringar har inte beaktats. — 
Noterna Återfinns på nästa sida. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Konsumtion, Bildningsverksamhet 

Tab. 554 (forts.). Konsumtion av vissa njutningsmedel i medeltal 1971—1975 

Tab. 555. Dagstidningar 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Bildningsverksamhet 

Tab. 556. Bibliotek 
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Internationellt Bildningsverksamhet 

Tab. 557. Radio- och televisionslicenser 
Antal radiomottagare I hela världen, exkl. Kina Folkrepubliken), år 1974 uppskattas av UNESCO till 922 mil). (301 
per 1 000 inv.) och antal televisionsmottagare till 357 milj. (131 per 1000 inv.). — Se Källhänvisningar m.m. 
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Internationellt Bildningsverksamhet, Utvecklingsbistånd 

Tab. 558. Biografer 
Biografer: där inte annat anges avses permanenta biografer som visar 16, 35 och 70 mm film mot betalning. 
Besök: alla betalande besökare på permanenta och andra biografer med såväl 16, 35 som 70 mm film. — Se Käll
hänvisningar m.m. 

Tab. 559. Totalt statligt resursflöde till u-länderna från vissa länder 1971—1976, 
nettoutbetalningar 
Uppgifterna omfattar »Official Development Assistance». — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Försäkringsväsen 

Tab. 560. Försäkringsverksamhet i vissa länder 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Socialvård 

Tab. 561. Socialutgifter i de nordiska länderna 
Beloppen avser de totala nettoutgifterna vare sig dessa 
täcks av skatter eller av avgifter till socialförsäkrings-
organen. — Centrala administrationsutgifter förs 

under de utgiftsgrupper dör de naturligast hör 
hemma. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Finanser 

Tab. 562. Disponibel nationalinkomst och bruttonationalprodukt år 1974 
Uppgifterna i tabellen följer FNs definition och kan därför avvika från de nationella redovisningarna. 
Se Källhänvisningar m. m. 



532 

Internationellt Financer 

Tab. 563. Statsskulden 

Talen ar inte fullt |ämförbara. Dera gäller dels gränsen mellan långfristig och kortfristig skuld, dels gränsen mellan 
Inhemsk och utländsk skuld, dels omräkningen av utländsk skuld till landets mynt. — Se Källhänvisningar m.m. 
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Internationellt Militärt 

Tab. 564. Militärutgifter inom vissa länder och grupper av länder 
Se Källhänvisningar m. m. 
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M å t t och v ikt Measures and weight 

Längd Length 
1 cm = 0,3937 inch 

_ 3.2808 feet 
1 m 1,0936 yard 
1 km = 0,62137 mile 
1 km = 0,540 nautisk mil 
1 nautisk mil = 1/4 sjömil = 10 kabellängder = 

= 1,852 km 

1 inch = 2,540 cm 
1 foot = 12 inch = 30,48 cm 
1 yard = 3 feet = 0,9144 m 
1 mile = 1 760 yard = 1,6093 km 

Areal Area 
1 cm2 = 0,155 square inch 
1 m2 _ 10,7639 square feet 
1 m 1.1960 square yard 
1 hektar = 10,000 m2 = 10 dekar ( = 10 mäl) = 

= 100 ar = 2,471 acre 
1 km2 = 1 000 000 m2 = 0,3861 square mile 

1 square inch = 6,4516 cm2 

1 square foot = 0,0929 m2 

1 square yard = 0,8361 m2 

1 square kilometer=0,3861 square mile = 100 hektar 
1 acre = 4 840 square yard = 0,4047 hektar 
1 square mile = 640 acre = 2,590 km2 

Volym Volume 
1 cm3 = 0,0610 cubic inch 

0,8799 quart 
1 liter = 1 dm3 = 1,0567 quart (US) 

1,76 pint 
21,997 gallon 

1 h l = 1 0 0 I _ 26,417 gallon (US) 
2,7496 bushel 
2,8378 bushel (US) 
35,315 cubic feet 

1 m3 = 1,3080 cubic yard 
1 standard (Petrograd) 

= 165 cubic feet = 4,672 m3 

1 famn ved = 2x2x0,6 m = 2,4 m3 löst mått = 
= ca 1,65 m3 fast mdtt 

1 storfamn ved = 2 x 2 x 3 m = 12,0 m3 löst mätt = 
= ca 6,5 à 7,0 m3 fast mått 

1 fat (barrel) valolja = 170 kg (ca 1/6 long ton) 
1 fat (barrel) rå petroleum = 0,159 m3 

1 cubic inch = 16,3871 cm3 

1 quart = 1,1365 1 
1 quart (US) = 0,9464 I 
1 pint = 0,568 I 
1 gallon = 4 quart = 4,546 I 
1 gallon (US) = 4 quart (US) = 3,785 I 
1 bushel = 8 gallon = 36,37 I 
1 bushel (US) = 35,24 I 
1 cubic foot = 0,0283 m3 

1 cubic yard = 0,7646 m3 

1 m3 = 0,2140 standard 

1 m3 = 0,4167 famn löst mått 

1 m3 = 0,0833 storfamn löst mått 
1 long ton valolja = ca 6 fat (barrels) 
1 m3 rå petroleum = 6,29 fat (barrels) 

Vikt, massa Weight 
2.2046 pound 

1 K g = 35,274 ounce 
100 kg = 1,9684 cwt 

1,1023 short ton 
1 ton = 1 000 kg = 0 . 9 8 4 2 long t o m 

1 pound = 0,4536 kg 
1 ounce = 0,02835 kg 
1 cwt = 112 Ib = 50,80 kg 
1 short ton = 2 000 Ib = 907,2 kg 
1 long ton = 2 240 Ib = 1 016 kg 

Elektricitet Electricity 
1 hk = 0,736 kW = 0,746 hp (UK) 
1 000 kcal = 1,16 kWh 

1 kW = 1,36 hk = 1,341 hp (UK) 
1 kWh = 860 kcal 
1 GW (gigawatt) = 1 000 MW (megawatt) 

= 1 000 000 kW 

Temperatur Temperature 
100° F = 37,78° C 

0°F = —18° C 
°F = 9/5°C +32 

100° C (Celsius) = 212° F (Fahrenheit) = 
= vattnets kokpunkt 

0° C = 32° F = vattnets fryspunkt 
Omräkning från °F till °C: °C = (°F -32 ) x 5/9 

Stycketal Number of pieces 
1 dussin = 1 tolft = 12 st. 1 gross = 12 dussin = 144 st. 1 stort gross = 12 gross. 1 ris papper = 20 böcker à 
25 ark = 500 ark. 

Måttenheter för skepp Measures of ships 
Registertonnage: 1 reg. ton = 100 eng. cubic feet = 2,83 m3. Bruttotonnage är innehållet av hela fartyget med 
överbyggnader och däckshus. Nettotonnaget anger lastrummets storlek. 

Dödviktfonnage är den vikt av tunga varor som skeppet kan lasta, alltså lastens vikt (dödvikt) i motsats till far
tygets vikt. Den samlade vikten av skepp med last kallas déplacement. 

Hastigheten anges i knop = antal nautiska mil ( = 1,852 km) i timmen. 
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SI-systemet1 

1 Det internat ionel la måttenhetssystemet SI (Système International d'Unités) införs fö r närvarande succés i vt i Sverige, bl. a. i skolor, 
branschorganisationer och enskilda foretag, statl iga och kommunala organ. Enligt en rekommendation f rån Statens provningsan
stalt och Sveriges standardiseringskommission förestås en övergång ti l l SI senast i januar i 1978. 



Statistiska publikationer utgivna av statistiska 
centralbyrån och andra statliga myndigheter 
Statistical reports published by the National Central Bureau of Statistics and other state 
authorities 
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Källhänvisningar och anmärkningar 
Sources and notes 

Använda förkortningar Abbreviations 

FAO = Food and Agriculture Organization 
of the United Nations; FNs Livsme
dels och jordbruksorganisation 

ILO = International Labour Office 
OECD Organization for Economic Coopera

t ion and Development 
SIDA Styrelsen för internationell utveckling 
SIPRI = Stockholm International 

Peace Research Institute 
SOS = Sveriges officiella statistik 
SOU = Statens offentliga utredningar 
U N = United Nations, Förenta Nationerna 
UNESCO -- United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization 

I den följande sammanställningen anges var i f rån 
tabellerna i Statistisk årsbok hämtats, vare sig de 
primärt publiceras i annan publikation eller utar
betas speciellt för årsboken. Åtskill iga tabeller ur 
de angivna käl lorna har omredigerats av årsboks
redaktionen utan att detta särskilt nämns i käl lhän
visningarna. In many cases the dala derived from the 
sources indicated below have been revised and recast. 

Tab. 1. Uppgifter f rån statens lantmäteriverk 
och Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI). 

Tab. 2—3. Sveriges meteorologiska och hydro-
logiska instituts årsbok; uppgifter från nämnda 
institut och statens lantmäteriverk. 

Tab. 4—59 ger upplysningar om befolkningens 
til lstånd och om befolkningens förändringar. 
Med befolkningens tillstånd menas dess storlek och 
dess fördelning i skilda hänseenden (bosättnings
ort, kön, ålder, civilstånd osv.) vid en viss t id
punkt. Befolkningsförändringarna, som hänför 
sig t i l l vad som sker under en viss t id rymd, ut
görs främst av födelser, dödsfall, gif termål, skils
mässor och omflyttning. 

Mer detaljerade uppgifter om befolkningens t i l l 
stånd insamlas endast i samband med folkräk
ningarna, vilkas material möjl iggör en fördel
ning av befolkningen efter ekonomisk aktivitet 
(sysselsättning, yrkesställning, yrke, näringsgren 
m. m.), efter bildningsgrad m. m. Uppgifter om 
tätorter erhålls likaså endast i samband med 
fo lkräkningarna. 

Folkräkningar i nutida bemärkelse har ägt rum 
vid varje årtiondeskifte fr. o. m. år 1860 (dessutom 
1935/36, 1945 och 1965). T. o .m. 1950 har folk
räkningarna avsett folkmängden vid årsskiftet. 
Vid 1960, 1965 och 1970 års fo lkräkningar skedde 
folkräkningen i samband med mantalsskrivningen 
samma år, vilket medfört att folkräkningsupp
gifterna inte avser årsskiftet utan den 1 nov. 
folkräkningsåret. Uppgifterna om ekonomisk 
aktivitet avser vid dessa fo lkräkningar förhål lan
dena under en viss vecka i oktober. Uppgifter 
om befolkningens förändr ingar erhålls successivt 
f rån pastorsämbetena via länsstyrelserna. Uppgif
terna används förutom ti l l statistiken över befolk
ningsförändringar även för uppdatering av SCBs 
register över totalbefolkningen (RTB), som utgör 
underlag för folkmängdsstatistiken. Pastorsäm
betena upprättade t. o. m. 1972 den s. k. summa
riska folkmängdsredogörelsen för varje försam
ling f rån vilken bl. a. de officiella folkmängds
siffrorna för län och kommuner erhölls. Upp
gifterna från de summariska folkmängdsredo
görelserna och RTB överensstämde inte al l t id. De 
uppgifter om folkmängd och befolkningsföränd
r ingar för 1970-talet, som lämnas här, grundas helt 
på RTB och förändringsuppgifterna t i l l RTB. 

Med utgångspunkt i folkräkningarnas upp
gifter om fördelningen på kön, ålder och civilstånd 
samt med hjälp av den löpande statistikens upp
gifter om befolkningsförändringarna, har t. o. m. 
1967 uträknats genom s. k. framskrivning av år l i 
ga uppgifter om befolkningstördelningen efter kön, 
ålder och civilstånd. Fr. o. m. 1968 har folkmängds
uppgifterna efter kön, ålder och civilstånd erhållits 
från RTB. 

Tab. 4. SOS: Folkmängd 1976. Del 2. 

Tab. 5. Historisk statistik för Sverige. Del I : 
Befolkning; SOS: Folkmängd. Del 3. 

Tab. 6. SOS: Folk- och bostadsräkningen 1975. 
Del 3 :3 . — Definition av tätort (tätbebyggt om
råde) är föl jande: »Som tätbebyggt område räknas 
alla hussamlingar med minst 200 inv., såvida av
ståndet mellan husen normalt inte överstiger 200 
meter. I vissa fal l har avstånd som något över- eller 
understiger 200 meter använts, om man annars 
skulle ha erhållit en orealistisk gränslinje. Som 
hus har även räknats obebodda hus liksom 
byggnader, som endast använts som arbetslokaler. 

Även om avståndet mellan husen överstiger 200 
meter, skall det inte betraktas som avbrott i be
byggelsen, när det mellan husen belägna området 
utnyttjas ti l l allmännyttiga ändamål såsom vägar, 
parkeringsplatser, parker, idrottsplatser och kyr
kogårdar ; detsamma gäller sådana obebyggda 
områden som lagerplatser, järnvägslinjer och 
kajer.» Se även anmärkningen ti l l tab. 24—25 
samt SOS: Folk- och bostadsräkningen 1975. Del 
3 :2 . 

Tab. 7. SOS: Folk- och bostadsräkningen 1975. 
Del 3 : 2 . 

Tab. 8. SOS: Folkmängd 1975. Del 1 ; SOS: Folk
mängd 1976. Del 1. 

Tab. 9. SOS: Folkräkningen 1940; SOS: Folk
räkningen 1950; SOS: Befolkningsrörelsen 1960; 
SOS: Folkmängd. Del 3 för åren 1970, 1975 och 
1976; SOS: Folk- och bostadsräkningen 1975. 
Del 3 : 1 ; uppgifter f rån statens lantmäteriverk. 

Indelningen i landstingsområden överens
stämmer med länsindelningen utom i följande hän
seenden: Kommunerna Göteborg, Malmö och 
Gotland ingår inte i något landstingsområde. 
Följande folkmängder och landarealer avviker 
från länens: 
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Landstingsområde Folkmängd Landareal, 
31 dec. 1976 km' 

Malmöhus läns 499 462 4 775,2 
Göteborgs o. Bohus läns 271 964 4 666,5 

Tab. 10. SOS: Folkräkningen 1910-1950; 
Folkmängden inom administrativa områden 1960; 
SOS: Folkmängd. Del 1 för åren 1970, 1975 och 
1976. 

Tab. 11. Årsbok för Sveriges kommuner. 
Tab. 12. SOS: Folkmängd 1976. Del 2. 
Tab. 13. SOS: Folkmängd 1976. Del 1 ; SOS: 

Folk-och bostadsräkningen 1975. Del 3 : 1 . 
Tab. 14 — 1 6 . SOS: Befolkningsförändringar 

1970-1976. Del 3. 
Tab. 17—19. Statistiska meddelanden, serie Be. 

SOS: Folkmängd 1975. Del 3. 
Tab. 20. SOS: Folk- och bostadsräkningen 1975. 

(Material ur råtabell D 6). 
Tab. 21 . Information i prognosfrågor. — Ut

gångspunkt för beräkningarna är folkmängden 
per 31 dec. 1975. Denna har framskrivits med i 
pr incip följande antaganden: Fruktsamhet = 
summerad fruktsamhet = 1,80. Dödl ighet = åter
stående medellivslängd = 72,2 år för män samt 
78,8 år för kvinnor. U t r i kes omflyt tn ing = 
nettoimmigration (fr. o. m. 1976 = 10 000 pers.). 

Tab. 22. SOS: Folkmängd 1976. Del 2 ; Sveriges 
statskalender 1977. 

Tab. 23. SOS: Folkmängd 1976. Del 3. Kom
munerna är sammanförda i 70 statistiska redovis
ningsenheter, s. k. A-regioner. 

Tab. 24—25. SOS: Folk- och bostadsräkningen 
1975. Del 3:3. — Åldersredovisningen grundar sig 
på födelseår och motsvarar således i princip när
mast åldern den 31 dec. 1975. Detta redovisningssätt 
har i al lmänhet ingen större inverkan på talen. 
Den lägsta åldersgruppen bl ir dock något för 
låg genom att den inte inbegriper barn födda 
efter den 1 nov. 1975. 

Tab. 26. Prel iminär statistik f rån Folk- och 
bostadsräkningen 1975. Som förvärvsarbetande 
räknas personer som under veckan 20—26 okt. 
1975 utfört inkomstgivande arbete under minst en 
t imme. Hit förs även medhjälpande, dvs. avlö
nade eller oavlönade famil jemedlemmar som bi-
frätt annan familjemedlem i dennes förvärvsverk
samhet och även t i l lhör samma hushåll som denne. 
För medhjälpande inom jordbruk, skogsbruk m. m. 
gäl ler dock en nedre gräns på 15 t im. Ti l l förvärvs
arbetande räknas vidare personer, som hade för
värvsarbete men på grund av t i l l fäl l igt avbrott — 
semester, sjukdom, repetitionsövning, t i l l fäl l ig ar
betslöshet o. d. — icke arbetade under räknings
veckan. Avbrottet har betraktats som ti l l fäl l igt, om 
det varat högst 4 månader. I tabellerna redovisas 
emellert id endast personer med en arbetstid på 20 
t im. eller mer. Detta begrepp ger god jämförbarhet 
med den definition som användes vid 1965 och 
1970 års folk- och bostadsräkningar. 

Tab. 27 — 31. SOS: Folk- och bostadsräkningen 
1970, del 7. Som förvärvsarbetande räknas 
personer, som under veckan 4 — 10 okt. 1970 
utfört inkomstgivande arbete under minst en 
t imme. Hit förs även medhjälpande, dvs. avlö
nade eller oavlönade famil jemedlemmar som bi
trätt annan famil jemedlem i dennes förvärvsverk
samhet och även t i l lhör samma hushåll som denne. 
För medhjälpande inom jordbruk, skogsbruk m.m. 
gäller dock en nedre gräns på 15 t im. Ti l l förvärvs

arbetande räknas vidare personer, som hade för
värvsarbete men på grund av t i l l fäl l igt avbrott — 
semester, sjukdom, repetitionsövning, t i l l fäl l ig ar
betslöshet o. d. — icke arbetade under räknings
veckan. Avbrottet har betraktats som ti l l fäl l igt, om 
det varat högst 4 månader. I tabellerna redovisas 
emellertid endast persorer med en arbetstid på 20 
t im. eller mer. Detta begrepp ger god jämförbar
het med den definition som användes vid 1965 års 
folk- och bostadsräkning. 

Tab. 32—33. SOS: Folk- och bostadsräkningen 
1970. Del 8. — För definition av förvärvsarbetande, 
se tab. 24—29. — Som pendlare räknas i 1970 års 
folk- och bostadsräkning alla förvärvsarbetande 
personer som 4—10 okt. 1970 hade sin arbetsplats 
förlagd t i l l annan kommun än bostadsorten. Bland 
pendlarna ingår därför inte endast personer, som 
dagligen färdas mellan bostad och arbetsplats, 
utan även veckopendlare och andra personer med 
arbete på längre avstånd från bostadsorten. Per
soner med växlande och ej lokal iserbar arbets
plats ingår inte bland pendlarna. Med kommun-
pendlare avses pendlare över kommungräns. 

Tab. 34. SOS: Folkmängd 1976. Del 3. - Som 
barn räknas hemmavarande famil jemedlemmar 
under 18 å r (egna barn, fosterbarn, barnbarn, 
yngre syskon) med några undantag. En ensam
stående mor under 18 år, även om hon bor hos 
sina förä ldrar , bildar tillsammans med sitt eller 
sina barn alltid en separat familjeenhet. I de fal l 
ingen person i en famil j fyllt 18 år och ingen är 
gift samboende, räknas den äldste som ensam
stående och de övr iga räknas som barn. Hemma
varande famil jemedlemmar över 17 år räknas 
som ensamstående. Samboende, men inte gifta, 
redovisas som ensamstående. 

Tab. 3 5 - 3 6 . SOU: 99—100. Samerna i Sverige. 
Tab. 37—38. SOS: Folk- och bostadsräkningen 

1970. Del 9. 
Tab. 39. SOS: Befolkningsförändringar. T. o. m. 

1973. Del 3; fr . o . m . 1974. D e M . 
Tab. 40 — 4 1 . Historisk statistik för Sverige. Del I: 

Befolkning; SOS: Befolkningsförändringar. Del 3. 
Tab. 42. SOS: Befolkningsförändringar 1976. 

Del 1. 
Tab. 43—53. SOS: Befolkningsrörelsen; SOS: 

Folkmängdens förändr ingar ; SOS: Befolknings
förändr ingar. Del 3; SOS: Domstolarna 1975; 
SOS: Folk-och bostadsräkningen 1975. Del 3: 2. -
Tab. 43. Fr. o. m. 1968 avses äktenskap där båda 
makarna vid vigseln var kyrkobokförda i Sverige. 
— Tab. 45. Genom ändr ingar i giftermålsbalken 
(GB), som trädde i kraft den 1 januar i 1974 har 
bl. a. reglerna om äktenskapets upplösning 
ändrats. Make/maka har rätt att erhål la äkten
skapsskillnad utan att ange någon anledning. 
Instituten hemskillnad och återgång av äktenskap 
har avskaffats. Enligt övergångsbestämmelserna 
ti l l lagändringarna ti l lämpas de äldre lagreglerna 
t. o. m. den 30 juni 1975. — Tab. 48. Med repro
duktionstal för en given tidsperiod avser man att 
belysa, i vi lken omfattning en generation av be
folkningen under rådande fruktsamhets- och död
lighetsförhållanden skulle kunna reproducera sig 
själv. 

Vid beräkning av bruttoreproduktionen följer 
man en tänkt årskull av 1 000 kvinnor genom frukf-
samhetsåldrarna och beräknar med användning 
av rådande fruksamhetstal i o l ika åldersgrupper 
det sammanlagda antal levande födda f l ickor, som 



skulle belöpa på denna årskull under hela frukt
samhetsperioden. Detta antal är det s. k. brutto-
reproduktionstalet (jfr tab. 509, där detta tal 
redovisas för en del länder). 

Vid beräkning av bruttoreproduktionen tar man 
ingen hänsyn t i l l dödligheten i modergenerationen. 
Om man däremot med ledning av de kända döds
riskerna beräknar det antal kvinnor i nyssnämnda 
årskul l , som uppnår 15 år, 20 år etc. och hur 
många år de genomlever i ol ika åldersavsnitt, kan 
man på samma sätt som förut pä den reducerade 
modergenerationen beräkna det s. k. netto-
reproduktionstalet, varmed förstås antalet le
vande födda döttrar, som med de faktiska frukt
samhets- och dödlighetsförhållandena i genom
snitt skulle komma på varje levande född kvinna. 
Om detta tal är större än 1, innebär detta på lång 
sikt en folkökning, om det är mindre än 1 , en folk
minskning. — Tab. 52. —Återstående medel
livslängd ä r antalet år som i genomsnitt återstår 
att leva för en x-år ing. Den beräknas genom att 
den tid som återstår att tillsammans leva för al la 
x-år ingar divideras med antalet i åldern x år. Man 
har härvid antagit att dödsfallen är jämnt förde
lade över åldersåret, utom för 0-åringar för vi lka 
noggrannare beräkningar utförts. — Sannolika 
återstående livslängd är antalet år efter vilkas 
för lopp antalet x-år ingar minskat t i l l hälften. Ut
räkningen sker genom att medianen för de kvar-
levande i ol ika å ldrar beräknas. 

Tab. 54. SOS: Befolkningsförändringar. Del 3. 
T. o. m. 1973 uppgifter f rån Statens invandrarverk. 

Tab. 55. Uppgifter f rån Statens invandrarverk. 
För medborgare i icke-nordiska stater, som äger 
rätt att inresa i r iket utan visering, inträder skyl
digheten att söka uppehållstillstånd efter tre 
månaders vistelse i Norden. Beträffande viserings-
plikfiga utlänningar inträder denna skyldighet 
så snart viseringen utlöpt. Befriad f rån skyldig
heten att ha uppehållstillstånd är innehavare 
av bosättningstillstånd ävensom ogift utländskt 
barn under 16 år, såvida barnets vårdnadshavare 
är i Sverige bosatt svensk medborgare eller ut
länning som har uppehålls- eller bosättningstill
stånd här i landet. Tabellen upptar alla utlänningar 
med uppehålls- eller bosättningstillstånd/perma
nent uppehållstillstånd, således även utlänningar 
som lämnat landet. — Då det gäller stater som 
för lorat sin självständighet har de som varit med
borgare i dessa under självständighetstiden inte 
allt id kunnat särredovisas. 

Tab. 56—57. SOS: Befolkningsförändringar. Del 
3. — Tab. 56. Utan att det kommer ti l l synes i 
kyrkobokför ingen torde dessutom flertalet av de 
från och t i l l obefinfligregisfer överförda personer
na i verkligheten vara invandrare resp. utvandra
re. 

Tab. 58. SOS: Befolkningsförändringar 1976. 
Del 2. 

Tab. 59. SOS: Folkmängdens förändr ingar ; 
SOS: Befolkningsförändringar. Del 3. 

Tab. 60. Uppgifter f rån patentverkef. 
Tab. 61. Manus i lantmäteriverket. 
Tab. 62—63. Naturvårdsverkets årsbok. 
Tab. 64. Manus i statistiska centralbyrån. 
Tab. 65—66. Naturvårdsverkets årsbok. 
Tab. 67—68. Manus i lantbruksstyrelsen. — 

Fr. o. m. 1972 Statens livsmedelsverk. 
Tab. 6 9 - 7 1 . SOS: Lantbruksräkningen 1971; 

SOS: Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska med

delanden, serie J. — Som åker räknas mark, som 
lagts under plog och utnyttjas för växtodling. Med 
kult iverad betesmark avses sådan gräsbärande 
mark som förbättrats genom en eller f lera åtgärder 
och som utnyttjas som bete. 

Tab. 72. SOS: Allmän fastighetstaxering 1975. 
Del 2. 

Tab. 7 3 - 7 7 . SOS: Lantbruksräkningen 1971; 
SOS: Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska medde
landen, serie J. — Som åker räknas mark, som 
lagts under plog och utnyttjas för växtodl ing. Med 
kult iverad betesmark avses sådan gräsbärande 
mark som förbättras genom en eller f lera åtgärder 
och som utnyttjas som bete. 

Tab. 78. Uppgifter f rån Statens jordbruksnämnd. 

Tab. 7 9 - 8 5 . SOS: Lantbruksräkningen 1971; 
SOS: Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska med
delanden, serie J. 

Tab. 86. Uppgifter från Statens jordbruksnämnd ; 
Jordbruksekonomiska meddelanden. 

Tab. 87. Uppgifter f rån Svenska mejeriernas 
riksförening. 

Tab. 88. Uppgifter från Svensk Husdjursskötsel; 
kokontrollen 1974/75; SCB (Lantbruksregistret). 

Tab. 89. SOS: Jordbruksstatistisk årsbok. Sta
tistiska meddelanden, serie J. — Senaste upp
gift avser 1973, därefter har jordbruksinvente
ringen, som skett vart 3:e år, upphört. Nya upp
gifter kommer att redovisas av 1976 års lant
bruksräkning. 

Tab. 90—91. Uppgifter f rån lantbruksstyrelsen. 
Tab. 92. Statistiska meddelanden, serie J. — 

Tabellen baseras på SCBs deklarationsundersök
ning för jordbrukare, inkomståret 1975. 

Tab. 93. Uppgifter från Sveriges lantbruksför
bund. 

Tab. 9 4 - 9 5 . SOS: Skogsstatistisk årsbok. -
Tab. 94 avser den tredje riksskogstaxeringen. 
Skogsstyrelsens regionindelning är föl jande: Övre 
Nor r l and : Norrbottens och Västerbottens l än ; 
Mellersta No r r l and : Jämtlands och Västernorr
lands län ; Nedre Norr land och Da larna : Gävle
borgs och Kopparbergs län ; Mellansverige och 
Småland: Värmlands, Örebro, Västmanlands, 
Uppsala, Stockholms, Södermanlands, Östergöt
lands, Skaraborgs, Älvsborgs, Jönköpings, Krono
bergs och Kalmar län ; Södra och västra kustlänen : 
Gotlands, Göteborgs och Bohus, Hallands, Ble
kinge, Kristianstads samt Malmöhus län. 

Tab. 96—97. SOS: Allmän fastighetstaxering 
1975. Del 2. 

Tab. 9 8 - 9 9 . SOS: Skogsstatistisk årsbok. -
Tab. 98. Kronoskogarna utgörs av kronoparker , 
skogsjordbruk, kronoholmar och skär, kronoöver-
loppsmarker samt oavmätta kronomarker. I övrigt 
förvaltar domänverket bl. a. renbetesfjäll (i Jämt
lands län och för samernas räkning avsatta områ
den i Norrbottens och Västerbottens län), dom
kyrkohemman, kronoal lmänningar och national
parker. 

Övr iga statliga myndigheter som innehar skog 
ä r : fortif ikationsförvaltningen, lantbruksstyrelsen, 
sjöfartsstyrelsen (i Norrbottens län) och vatten
fallsstyrelsen. 

Av stiftsnämnd förvaltas skogar som lyder under 
1932 års ecklesiastika boställsordning samt al lmän
na kyrkohemman, biskopshemman m. f l . 

Skogsvårdsstyrelserna har tillsyn — förutom 
över samtliga enskilda skogar — över kommunala 
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Tab. 103. Uppgifterna hämtade ur Skoglig sta
t ist ikinformation. Beräkningarna om prisutveckling 
är gjorda på delvis schablonmässiga grunder in
rymmande en hel del osäkerhetsfaktorer, vilket 
gör att uppgifterna måste tas med viss reservation. 

Tab. 104—106. SOS: Skogsstatistisk årsbok. — 
Tab. 106. Avser skogsflygplatser av ord inär 
standard. 

Tab. 107 -109 . SOS: Fisket, o. m. 1969; därefter 
SOS: Fiskestatistisk årsbok; Statistiska meddelan
den, serie J. 

Tab. 110 -112 . SOS: Bergshantering. 
Tab. 1 1 3 - 1 2 1 . SOS: Industri. - Tabellerna 

grundar sig på uppgifter om industrier eller arbets
ställen där antalet sysselsatta (ägare samt förvalt
nings- och arbetarpersonal) i årsgenomsnitt ut
gjort minst 5 personer. Vid samma arbetsställe 
bedriven verksamhet inom flera t i l lverknings
branscher i det gällande gruppsystemet (t. ex. 
sågverk och snickerifabrik) befraktas i regel som 
en anläggning och verksamheten har hänförts t i l l 
den industrigrupp ti l l vilken den huvudsakliga 
t i l lverkningen hör. 

Tab. 122. SOS: Indusfri; Statistiska meddelanden, 
serie I. 

Tab. 123. Statistiska meddelanden, serie I. — 
Ny beräkningsserie är publicerad i Statistisk 
årsbok f r . o. m. 1966. De viktigaste skil lnaderna 
jämfört med t idigare beräkningar är föl jande: 

1. I de nya beräkningarna utnyttjas i ökad ut
sträckning statistiska serier som direkt mäter de 
kortperiodiska förändr ingarna i produktionen 
f ramför allt i form av kvartalsstatistik. 

2. Utvecklingen för de statistiska serier som ingår 
i de nya beräkningarna har testats mot resultaten 
av de definitiva årsberäkningarna för åren 1960— 
1968 och i de fal l då en systematisk skil lnad i 
ökningstakt synes förel igga har en korr igerings
faktor beräknats som ett genomsnitt av de år l iga 
avvikelserna. 

3. Basåret har lagts om från 1959 = 100 ti l l 
1968 = 100. 

4. Resultaten publiceras i överensstämmelse med 
SNI (Standard för svensk näringsgrensindelning). 
Se Meddelanden i samordningsfrågor, MiS 1969:8. 

De nya indextalen korr igeras liksom i t idigare 
års serier så att varje månad omfattar l ika många 
dagar. Semesterdagar räknas därvid som arbets
dagar. Detta medför att även den nya indexen åter
speglar produktionsbortfallet under semesterperio
derna. Då årstal beräknas som ett genomsnitt av 
de månatliga indextalen används, liksom tidigare, 
indextal utan dyl ik omräkning. 

skogar, landstingens skogar, härads- och socken-
al lmänningar samt vissa andra al lmänna skogar. 

Tab. 100 -102 . SOS: Skogsstatistisk årsbok. -
Tab. 101 . Vid klimatjusteringen har basperioden 
1933/61 använts, medan uppgifterna f rån 1964/68 
ä r klimatjusterade med basperioden 1911/68. T i l l 
växten under perioden 1933/61 har visat sig l igga 
över normalt i l lväxt för perioden 1911/68. Om 
den för 1953/62 redovisade ti l lväxten korr igeras 
att avse normalkl imat under 1911/68 får man 
följande med uppgifterna för 1964/68 jämförbara 
värden: 

Tab. 124—125. SOS: Accispliktiga när ingar ; 
SOS: Indirekt beskattning m. m.; SOS: Rusdrycks
försäljningen m. m.; SOS: Alkoholstatistik. 

Tab. 126. Uppgifter från Svenska kraftverksför
eningen. 

Tab. 127. Statistiska meddelanden, serie I. 
Tab. 128. Statistiska meddelanden, serie Iv. 
Tab. 129. SOS: Industri. 
Tab. 130 -137 . SOS: Bostadsbyggandet; Sta

tistiska meddelanden, serie Bo. — Tab. 134— 
136. Med byggherre förstås myndighet, före
tag, organisation eller enskild person, för vars 
räkning ett byggnadsarbete utförs, vare sig arbetet 
bedrivs i egen regi eller utlämnas på entrepre
nad. Med a l lmännytt igt bostadsföretag avses 
bolag eller stiftelse som enligt bostadslånekungö
relsen den 1 september 1967 (nr 552) eller mot
svarande äldre bestämmelser godkänts av läns
bostadsnämnd/bostadsstyrelsen såsom dyl ikt före
tag. Som kooperat ivt bostadsföretag räknas 
bostadsrättsförening och annan bostadsförening, 
som bildats i syfte att upplåta bostäder t i l l sina 
medlemmar. Rikskooperativa bostadsföretag är 
HSB och Svenska Riksbyggen. 

Regional redovisning enligt indelningen den 1 
januar i 1975. 

Stor-Stockholm omfattar kommunerna: Bot
kyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, 
Järfälla, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, 
Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, 
Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vax
holm och Värmdö. 

Stor-Göteborg omfattar kommunerna: Ale, 
Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Le
rum, Mölndal , Partil ie, Stenungsund, Tjörn och 
öckerö. 

Stor -Ma lmö omfattar kommunerna: Burlöv, 
Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, 
Svedala, Trel leborg och Vellinge. 

Tab. 138. Statistiska meddelanden, serie H. 
Tab. 139. Uppgifter f rån riksskatteverket; SOS: 

Indirekt beskattning m. m.; SOS: Rusdrycksför
säljningen m. m.; SOS: Alkoholstatistik. 

Tab. 140. Statistiska meddelanden, serie H. 
Tab. 141 -142 . Uppgifter f rån Handelns utred

ningsinstitut. 
Tab. 143—144. SOS: Accispliktiga när ingar ; 

SOS: Indirekt beskattning m. m.; SOS: Rusdrycks
försäljningen m. m.; SOS: Alkoholstatistik. — Man 
använder i al lmänhet uttrycket volymliter som 
motsats t i l l uttrycket normall i ter. En normall i ter 
sprit = en liter sprit, som vid + 1 5 ° C innehåller 
50 volymprocent a lkohol . Två normall i ter inne
håller alltså tillsammans en liter ren alkohol, 
1 0 0 % . En volymli ter spritdryck för konsumtion 
innehåller i genomsnitt ca 40 procent (volym
procent) alkohol. 

Tab. 145-153 . SOS: Utr ikeshandel; Utrikes
handel, månadsstatistik. — Tab. 146 och 147. 
Varorna redovisas enligt den inom FN utarbetade 
internationella varunomenklaturen Standard In
ternational Trade Classification (SITC). Numret 
före resp. varugruppstext anger Varugruppens 
omfattning enligt den reviderade SITC-nomenkla-
tur (SITC, Rev. 2) som til lämpas i utrikeshandels
statistiken fr. o. m. 1976. Tidigare har varu
grupperna presenterats enligt den äldre SITC-
nomenklaturen (SITC Revised). Varugrupperna 
har därför nu i de flesta fal l omgrupperats så att 
de har samma omfattning 1971—1975 som i den 



fr . o. m. 1976 gällande SITC, Rev. 2. Detta inne
bär att uppgifterna i resp. tidsserie i de flesta fall 
ä r helt jämförbara. För de serier som ej är helt 
jämförbara uppstår brottet mellan 1974 och 1975 
och markeras med ett streck mellan uppgifterna 
för dessa är. 1975 års uppgifter är i dessa serier 
omräknade t i l l SITC, Rev. 2 varför brottet blir 
mellan 1974 och 1975. — Tab. 153 även Statistiska 
meddelanden, serie H. 

Tab. 154. Uppgifter från Sveriges riksbank. — 
I posten "Öv r iga privata kapitaltransaktioner" 
sker fr. o. m. 1972 bruttoredovisning av vissa be
tydande delposter, som t idigare enbart kunnat 
redovisas netto. 

Tab. 155. Sveriges riksbank, årsbok. 
Tab. 156—165. SOS: Sjöfart; Statistiska medde

landen, serie H t. o. m. 1968, därefter serie T. — 
Ett fartygs dräktighet uttrycks i registerton, 
vilket är ett rymdmått motsvarande 2,83 kbm. 
Bruttodräkt igheten (bruttotonnaget) anger 
volymen av fartyget under däck samt av slutna 
överbyggnader. Net todräkt igheten (nettoton
naget) erhålls genom att f rån bruttotonnaget 
subtrahera det utrymme, som upptas av maskin-
och bränslerum, bostadshytter och andra personal
utrymmen m. m. Detta motsvarar således i stor) 
sett det utrymme som disponeras för gods- och 
passagerartransport. Med ett fartygs dödvikt 
menas lastförmågan i viktton (bunkers inberäk
nat). 

Tab. 166. Uppgifter från sjöfartsverket. — På 
grund av övergång ti l l ADB-bearbetning m. m. är 
uppgifterna om antal lotsningar och lotsavgifter 
1973 inte helt jämförbara med tidigare års. 
Differensen uppskattas ti l l ca 400 lotsningar och 
ca 50 000 -100 000 kr. 

Tab. 167 -169 . SOS: Postverket. - Genom 
sammanslagning av Postbanken och Kreditbanken 
den 1 jul i 1974 bildades PK-banken. Då överfördes 
Postbankens räntebärande inlåning, sparrörelsen, 
personkontorörelsen och girokapitalkonton t i l l 
den nya banken. Den räntebärande inlåningen 
ingår sedan dess i PK-bankens redovisning. En 
del av Postbanken och Postgirot, överfördes inte 
t i l l den nya banken, utan finns kvar inom Post
verket. 

Tab. 170—172. SOS: Sveriges järnvägar; upp
gifter f rån SJs centralförvaltning. 

Tab. 173. SOS: Televerket. 
Tab. 174—177. Uppgifter från Statens vägverk. 

— Väghållningen beträffande de allmänna vägar
na på landsbygden är en statlig uppgift. Kommu
nerna ombesörjer i regel själva underhållet av 
sina vägar och gator. Statsbidrag utgår dock ti l l 
byggande och drift av vissa för trafiken vikt iga 
vägar och gator. Statsbidrag utgår även i viss 
omfattning t i l l byggande och drift av enskilda 
vägar. 

Förändringar i vägnätet uppkommer genom 
nyanläggning och ombyggnad, enskild vägs för
ändring t i l l a l lmän, indragning av allmän väg eller 
— i samband med ändringar i rikets administrativa 
indelning — att en väg övertas av kommun, som 
ä r väghållare. 

Tab. 178—180. Manus i statistiska centralbyrån 
enl. uppgifter f rån Statens trafiksäkerhetsverk 
(registeravdelningen). — Uppgifterna avser kör
kort för bi lar, motorcyklar och traktorer. 

Tab. 181—183. Statistiska meddelanden, serie 
B t. o. m. 1965, serie H 1966—1968, därefter serie 

T. — Tab. 181. År 1972 redovisas två gånger, dels 
från Centrala bilregistret, som redovisat registre
rade motorfordon i traf ik t. o. m. detta år, dels från 
Bilregisternämnden (numera Statens trafiksäker
hetsverks registeravdelning), som fr. o. m. 1972 
tagit över statistiken och redovisar materialet efter 
delvis ändrade principer. 

Tab. 184. Uppgifter från SJs cenfralförvalfning. 
Tab. 185. Statistiska meddelanden, serie T 

(Varutransporter med lastbil). Redovisade siffror 
om lastbilstransporterna baseras sedan 1972 
på löpande uppgifter som inhämtas från ägarna 
ti l l slumpmässiga urval av lastbilar från centrala 
bilregistret. Statistiken täcker alla lastbilstranspor
ter inom Sverige som utförts av inom landet 
registrerade lastbilar med en maximilastvikt om 
minst 2 ton, inkl . eventuellt t i l lkopplade släp
vagnar. 

Tab. 186-188. SOS: Vägfraf ikolyckor; Statis
tiska meddelanden, serie R. — Tab. 188. Gjorda 
undersökningar har visat att bristande upplysning 
om sent inträffade dödsfall kan leda til l att döds
olyckor blir redovisade såsom olyckor med annan 
personskada än med dödlig utgång. Det tillskott 
av dödsolyckor som genom de särskilda under
sökningarna tillförts statistiken torde medföra 
att de definitiva siffrorna för såväl dödsolyckor 
som dödade personer inte är fullt jämförbara 
med motsvarande siffror för senaste år. — Tab. 
186 och 187. Med dödade avses personer som 
avlidit inom 30 dagar efter olyckan. Siffrorna är 
bl. a. av denna anledning lägre än enl. döds
orsaksstatistiken (tab. 345 — 347), där ingen sådan 
tidsbegränsning gjorts. Definitionen på svår per
sonskada har ändrats fr. o. m. 1966. 

Tab. 189—194. Uppgifter från luftfartsverket. 
Tab. 195—199. Sveriges riksbank, årsbok. — 

Tab. 196. Även uppgifter från Svenska bank
föreningen och riksgäldskontoret. — Tab. 198. 
»Kreditmarknaden» omfattar här statens, kom
munernas, bostadssektorns och näringslivets to
tala upplåning i banker och försäkringsinrätt
ningar samt deras kapitalanskaffning utanför 
bankerna och försäkringsinrättningarna genom 
emission av aktier, förlagsbevis och obligationer 
(för staten även andra finansobjekt än obligatio
ner). Upplåningen är räknad netto, dvs. upplå
nade belopp har minskats med återbetalade. Riks
bankens skattkammarväxelinnehav har minskats 
med statens ti l lgodohavanden i riksbanken för 
att statens upplåning skall överensstämma med 
budgetutfallet. Fr. o. m. 1972 har en snävare 
definition använts för de ol ika bankernas bostads
krediter. Brister i källmaterialet har i vissa fall 
nödvändiggjort skattning. — Den av Sveriges 
Kreditbank och delar av Postbanken bildade 
PK-banken inledde sin verksamhet 1 jul i 1974. 
För att få jämförbarhet bakåt i tiden t. o. m. 1972 
har tidigare uppgifter om affärsbankerna ( inkl. 
Sveriges Kreditbank), justerats med uppgifter om 
Postbanken. Dessa är delvis uppskattningar. 

Tab. 200—202. Allmänna pensionsfonden, års-
redogörelser. 

Delfond I har erhåll it medel utgörande avgifter 
som erlagts av stat, kommuner och därmed jäm
för l iga samfälligheter samt av bolag, föreningar 
och stiftelser i vi lka stat, kommun eller därmed 
jämför l ig samfällighet äger ett bestämmande in 
flytande. 

Delfond I I har erhåll i t medel utgörande avgifter 
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som erlagts av enskilda arbetsgivare, som i 
genomsnitt för det är vara avgifterna belöper, 
sysselsatt minst 20 arbetstagare. 

Delfond I I I har erhåll i t medel utgörande av
gifter som erlagts av enskilda arbetsgivare som i 
genomsnitt för det år vara avgifterna belöper, 
sysselsatt mindre än 20 arbetstagare, och avgifter 
som erläggs jäml ikt 34 § lagen om försäkring för 
al lmän tilläggspension. 

Tab. 203. Al lmänna Pensionsfonden, f järde 
fondstyrelsen, årsredogörelse. Av totalt t i l l fört 
kapital t. o. m. 1976 om 800 mi l j . kr har 728 mi l j . k r 
disponerats för köp av aktier, konvert ibla obl i 
gationer och skuldebrev. Nettoökningen av fon
dens värdepappersportfölj under året uppgick t i l l 
293 mi l j . k r och fördelade sig tidsmässigt med en 
tredjedel på första och två tredjedelar på andra 
halvåret. Utöver ovan nämnda 200 mi l j . k r i 
odisponerade medel förfogade fonden vid års
skiftet över en likviditetsreserv om 109 mi l j . kr i 
form av bankti l lgodohavanden. 

De av fondstyrelsen förvaltade medlen har 
placerats på sätt som f ramgår av balansräkningen 
och särskild specifikation över styrelsens aktie
innehav vid årsskiftet. Enligt fondens reglemente 
är akt ierna bokförda t i l l anskaffningsvärdet. 

Tab. 204. SOS: Bankaktiebolagen, Postbanken, 
Fondkommissionärerna, Fondbörsen och VPC; 
SOS: Löner. 

Tab. 205. Sveriges r iksbank, årsbok. 
Tab. 206. Bankinspektionen; Bankerna (ba

lansstatistik för bankaktiebolagen); Statistiska 
meddelanden, serie K. 

Tab. 2 0 7 - 2 0 8 . Sveriges r iksbank, årsbok. 
Tab. 209—211. SOS: Postverket; uppgifter från 

Poststyrelsen. — Genom sammanslagning av 
Postbanken och Kreditbanken den 1 jul i 1974 
bildades PK-banken. Då överfördes Postbankens 
räntebärande inlåning, sparrörelsen, person
kontorörelsen och girokapitalkonton t i l l den nya 
banken. Den räntebärande inlåningen ingår sedan 
dess i PK-bankens redovisning. En del av Post
banken och Postgirot, överfördes inte t i l l den nya 
banken utan finns kvar inom Postverket. 

Tab. 212. Uppgifter från bankgirocentralen. 
Tab. 213. Uppgifter f rån Sveriges al lmänna 

hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypo-
tekskassa och Svenska skeppshypotekskassan. 

Tab. 214—217. SOS: Al lmän sparbanksstatistik; 
SOS: Sparbankerna; manus i statistiska centralby
rån. 

Tab. 218. Ekonomiska meddelanden och Svensk 
obligationsbok, båda utgivna av Svenska bank
föreningen. 

Tab. 219. Manus i statistiska centralbyrån. 
Tab. 220. Sveriges Investeringsbank, årsbok. 
Tab. 221—222. Sveriges Föreningsbankers För

bunds årsredovisning; uppgifter f rån Sveriges 
Föreningsbankers Förbund. (F. d. Sveriges jo rd 
brukskasseförbund.) 

Tab. 223. Affärsvärlden, ekonomisk veckorevy; 
uppgifter f rån Stockholms fondbörs. 

Tab. 224. Uppgifter f rån bankinspektionen. 
Tab. 225—226. Manus i statistiska centralbyrån. 
Tab. 227. Uppgifter f rån Försäkringsbranschens 

serviceaktiebolag. 
Tab. 228—235. SOS: Enskilda försäkringsan

stalter; uppgifter f rån försäkringsinspektionen. 
Tab. 236. SOS: Konsumentpriser och index

beräkningar. 

Tab. 237. SOS: Konsumentpriser och indexbe
räkningar. Månadstal publiceras i Al lmän månads
statistik samt Statistiska meddelanden, serie P 
(åren 1963-1968 serie H, åren 1969-1970 serie 
P och åren 1971-1975 serie Pa). - Indextal i de 
äldre indexserierna »Levnadskostnadsindex utan 
direkta skatter och sociala förmåner» med jul i 1914 
och år 1935 som bas finns publicerade i Statistiska 
meddelanden P 1976:5.6 »Konsumentprisindextal 
1914—1975». Beträffande beräkningsmetoderna, 
se SCBs broschyr »Konsumentprisindex och därt i l l 
anknutna indexserier», Stockholm 1969. 

Tab. 238. SOS: Konsumentpriser och index
beräkningar; Statistiska meddelanden, serie P 
(åren 1963-1968 serie H, åren 1969-1970 serie 
P och åren 1971—1975 serie Pa). — Basbeloppet 
enl. 1 kap. 6 § lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om 
al lmän försäkring för en viss månad beräknas som 
kvoten mellan konsumentprisindex två månader 
t idigare och konsumentprisindex i september 1957 
multiplicerat med 4 000 kr. Ändr ing av basbe
loppet sker då den nämnda kvoten ökat eller 
minskat med minst 3 % sedan basbeloppet senast 
ändrades. Basbeloppet avrundas ti l l närmaste 
hundratal kr. Vid beräkning av pensionsgrundande 
inkomst och avgiftsuttag för visst år gäller bas
beloppet i januari samma år. Vid utbetalning av 
tilläggspension och sådana folkpensioner och 
al lmänna pensionstillskott som är anknutna t i l l 
basbeloppet t i l lämpas däremot det under månaden 
i fråga gällande basbeloppet. 

Tab. 239. Statistiska meddelanden, serie P. — 
Konsumentpriserna har för beräkning av netto
prisindex rensats f rån all indirekt beskattning som 
belastar konsumtionsvarorna. Konsumentpriserna 
är rensade inte bara f rån indirekta skatter uttagna 
vid själva försäljningen av konsumtionsvarorna 
utan även från sådana indirekta skatter på råva
ror , halvfabrikat eller förbrukningsmaterial som 
beräknas ha åtgått vid framställningen av varorna. 
Även indirekta skatter, som kan hänföras t i l l för
brukning av skattebelagd kapitalutrustning, har 
borttagits. Huruvida en indirekt skatt i någon 
mening kan anses ha helt eller delvis övervältrats 
på konsumenten saknar betydelse vid beräkning 
av nettoprisindex. Priserna reduceras genom
gående med den indirekta skattens fulla belopp. 

En motsvarande behandling har skett för sub
ventioner hänförl iga ti l l konsumtionsvaror. I dessa 
fal l har t i l lägg gjorts t i l l konsumentpriserna. 

Av beräkningstekniska skäl har prisjusteringar 
inte kunnat ske på varje enskild konsumtionsvara. 
Det har inte heller var i t möjl igt att beräkna 
nettoprisindexar korresponderande mot delserier
na i konsumentprisindex. Endast en nettoprisindex 
som korresponderar mot totala konsumentpris
index har kunnat beräknas. 

Avgränsningen av indirekta skatter f rån övr iga 
statsintäkter liksom avgränsningen av subventioner 
f rån övr iga statsutgifter görs med utgångspunkt 
f rån de principer som til lämpas i nationalräken
skaperna. Vissa avvikelser förekommer dock. 
Följande indirekta skatter och subventioner inne
fattas vid beräkningen av nettoprisindex år 1976. 

Indi rekta skatter: Mervärdeskatt, energi
skatter, bensinskatt, vägtrafikskatt, omsättnings
skatt på motorfordon, tul lar, spritskatt, vinskatt, 
rusdrycksförsäljningsmedel, malt- och läskedrycks
skatt, tobaksskatt, särskilda varuskatter, lotteri-, 
tips- och totalisatormedel, reklamskatt, särskild 



beredskapsavgift för ol jeprodukter, al lmän ar
betsgivareavgift, arbetarskyddsavgift och bygg
nadsforskningsavgift. 

Subventioner: Dri f tbidrag ti l l traf ikföretag, 
livsmedelssubventioner, kompensation för mer
värdeskatt på bostadsbyggande samt statligt 
stöd ti l l dagstidningar. 

Tab. 240—243. Statistiska meddelanden, serie P. 
Tab. 244. Statistiska meddelanden P 1976:5.6 

»Konsumentprisindextal 1914—1975». — Koeffi
cienter för omräkning av penningbelopp ti l l 1975 
års penningvärde återfinns i SOS: Konsument
priser och indexberäkningar 1975. 

Tab. 245—246. Statistiska meddelanden, serie 
Bo. — I hyresuppgifterna inkluderas obligato
riska avgifter såsom bränsle och varmvatten. 
Hyra för garage, bilplats eller annan lokal, som ej 
används för bostadsändamål, ingår ej i bostads
kostnaden. Kostnaden för hushållsström ingår inte 
heller i angivna hyresuppgifter. 

Tab. 247. Jordbruksekonomiska meddelanden. 
Tab. 248. Uppgifter från riksskatteverket; SOS: 

Indirekt beskattning m. m.; SOS: Rusdrycksför
säljningen m. m.; SOS: Alkoholstatistik. 

Tab. 249. Jordbruksekonomiska meddelanden. 
Tab. 250. SCBs undersökning av levnadsför

hållanden 1975 (ULF). Manus t i l l rapport nr 13. 
Boendeförhållanden 1975. 

Med samboende avses person, som sammanbor 
med annan under äktenskapsliknande former 
(utan hänsyn t i l l civilstånd). Övr iga räknas som 
ensamstående. 

Tab. 251. SCBs undersökning av levnadsför
hållanden 1975 (ULF), råtabell. 

Låg/höginkomstgrupp definieras enligt fö l 
jande: För samboende personer divideras hushål
lets disponibla inkomster med 2, och för ensamstå
ende tages den egna disponibla inkomsten. Där
igenom erhålles disponibel inkomst/vuxen för 
samtliga individer. Låginkomstgruppen är den 
fjärdedel som har de 25 % lägsta disponibla in
komsterna/vuxen Höginkomstgruppen är den 
fjärdedel som har 25 % högsta disponibla in 
komsterna/vuxen. 
Socioekonomisk indelning. Inom SCB har ut
vecklats ett förslag t i l l indelning i socioekonomiska 
grupper. Indelningen syftar i första hand t i l l att 
indela den yrkesverksamma befolkningen med 
ledning av yrke och anställningsförhållanden. 
Syftet med särredovisningen efter socioekonomisk 
grupp är att ge möjligheter t i l l bedömningar av 
effekten av denna skiktning för levnadsförhållan
dena. Förslaget t i l l ny indelning har ännu inte slut
behandlats inom SCB och ställning har inte tagits 
Ull vi lken status indelningen ska ha. För att bl. a. 
vinna erfarenheter av hur indelningen fungerar i 
en praktisk undersökningssituation til lämpas den 
tills v idare på försök i bl . a. undersökningarna 
av levnadsförhållanden. 

Underlaget för klassificeringen utgörs av upp
gifter om yrke och sysselsättningsförhållanden som 
insamlas i sambanà med intervjun. Indelningen 
baseras dels på yrkets normala organisationstil l
hörighet, dels på yrkets normala utbildningskrav. 
Ti l l huvudkategorin »Produktions- och disfribu-
tionsanställda m. fl.» förs yrken som normalt är 
organiserade inom LO medan övr iga anställda 
förs t i l l »Kontorsanställda, tekniker m. fl.». Under
grupperna har sedan klassificerats efter yrkets 
utbildningskrav. Utbildningskraven är inte be

gränsade t i l l krav på formell skolutbildning utan 
beaktar även för ol ika yrken normala krav på 
yrkeserfarenhet och prakt ik. Krav på tre års 
yrkeserfarenhet eller två års praktiktjänstgöring 
har i denna indelning likställts med krav på ett 
års skolutbildning. 

Tab. 252—253. Statistiska meddelanden, serie P. 
Tab. 254. Folk- och bostadsräkningen 1975. 

(Material ur råtabell L 4). 
Tab. 255 -257 . SOS: Folk- och bostadsräk

ningen 1970, del 9. 
Tab. 258. Uppgifter från bostadsstyrelsen. 
Tab. 259—260. Folk-och bostadsräkningen 1975. 

(Material ur råtabell L 4). 
Tab. 261—263. SOS: Statstjänstemän; Statistiska 

meddelanden, serie Am. 
Tab. 264—265. Statistiska meddelanden, serie 

Am. — Tab. 264 även SOS: Kommunal personal 
1976. D e M . 

Tab. 266. Uppgifter från resp. facklig organi 
sation. 

Tab. 267—268. Uppgifter från Svenska arbets
givareföreningen. 

Tab. 269—271. Arbetsmarknadsstatistik: upp
gifter f rån arbetsmarknadsstyrelsen. — Tab. 269. 
Yrke redovisas enl. nordisk yrkesklassificering. 
NYK (yrkesområden och yrkesgrupper). Fr. o. m. 
1975 års årsbok redovisas arbetslösa kassamed
lemmar. T. o. m. årsboken för 1974 redovisades 
samtliga arbetslösa. 

Tab. 272—273. Uppgifter från arbetsmarknads
verket. 

Tab. 274—277. Statistiska meddelanden, serie 
Am (t. o. m. 1968 serie V) ; manus i statistiska 
centralbyrån. — Tabellerna redovisar resultat 
från de månadsvisa arbetskraftsundersökningar 
som utförs av statistiska centralbyrån. Befolkningen 
i arbetskraften omfattar: 
1. personer som under en viss vecka i undersök
ningsmånaden utförde minst en timmes arbete som 
avlönade arbetstagare eller egna företagare eller 
som arbetade minst 15 t immar som oavlönade 
medhjälpare i företag t i l lhörande make (maka) 
eller annan familjemedlem, 
2. ti l l fäll igt frånvarande från arbetet, 
3. arbetssökande. 

Tab. 278. Uppgifter f rån Statens invandrarverk. 
Tab. 279. Uppgifter från Statens förl iknings-

mannaexpedition. — Materialet täcker inte arbets
inställelsen ti l l 1 0 0 % . Siffrorna för olovl iga 
strejker är osäkrare än de för lovliga. Varsel och 
övertidsblockader inkluderas ej. 

Tab. 2 8 0 - 2 9 1 . SOS: Löner; Statistiska medde
landen, serie Am. - Tab. 280 -282 och 285. Pri
märmaterialet utgörs av summariska uppgifter 
från företag om faktiskt utbetalade lönebelopp och 
däremot svarande antal utförda arbetstimmar. 
Den genomsnittliga timförtjänsfen för en viss nä
ringsgren har erhållits genom att lönesumman 
dividerats med motsvarande antal arbetstimmar. 

Tab. 292. SOS: Löner; Statistiska meddelanden, 
serie Am. — Uppgifterna avser personal vid 
företag anslutna ti l l Sveriges arbetsgivareför
ening för hotell och restauranger samt personal 
vid AB Trafikrestauranger och vid dotterbolag t i l l 
Sveriges centrala restaurangaktiebolag. 

Tab. 293—294. Uppgifter från arbetsmarknads
verket. 

Tab. 295—299. SOS: Enskilda försäkringsanstal
ter ; SOS: Yrkesskador. — Tab. 296. Premiein-
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komsten avser, i fråga om riksförsäkringsverket, 
influtna försäkringsavgifter och tilläggsavgifter 
efter avdrag för återbetalade avgifter. Utbetal
ningarna för försäkringsfall samt livrante- och 
ersättningsreserverna omfattar även ersättningar 
enl. äldre motsvarande lagstiftning, dock inte till-
lägg enl, olika författningar. Inte heller ingår er
sättningar för statsanställda arbetstagare eller 
arbetstagare hos sådana arbetsgivare som med-
getts självrisk. — För riksförsäkringsverkets del 
kan förvaltningskostnaderna för yrkesskadeför
säkringen inte särskiljas från övriga förvaltnings
kostnader. Dessa senare utgör numera en så stor 
andel att redovisning inte är ändamålsenlig. 

Tab. 300—304. SOS: Folkpensioneringen; SOS: 
Allmän försäkring; uppgifter från riksförsäkrings
verket. — Tab. 302. I antalet redovisade pensioner 
har även inräknats sädana som beviljats efter 
januari 1974, men retroaktivt utgått även för den
na månad. 

Tab. 305. Statistiska meddelanden V 1963:11, 
för åren 1965—1966 Statistiska meddelanden, 
serie R, fr. o. m. 1967 serie S. 

Tab. 306—309. SOS: Allmän försäkring. — Tab. 
307. S. k. T-försäkring är öppen för dem som vid 
utgången av 1954 var medlemmar i erkänd sjuk
kassa och inte sjukpenningförsäkrade enl. lagen 
om allmän försäkring. 

Tab. 310-329 . SOS: Socialvården. Statistiska 
meddelanden, serie S. — Tab. 310. Daghem, fri
tidshem och deltidsgrupper (lekskolor) kombine
ras ofta inom en institution, varför summan av 
dessa överstiger totala antalet förskolor och fri
tidshem. För 1970 avses de förskolor och fritids
hem som var i full verksamhet den 30 juni, medan 
fr. o. m. 1971 avses de förskolor och fritidshem 
som var i full verksamhet i början av april resp. 
år. År 1970 redovisas antalet inskrivna barn på 
gemensam förskoleavdelning under daghems
verksamhet, medan för 1971 dessa redovisas dels 
under daghemsverksamhet, dels under deltids-
gruppsverksamhet med utgångspunkt från vistelse
tid per dag. Fr. o. m. 1972 redovisas de uppdelade 
på daghems-, deltidsgrupps- och fritidshemsverk
samhet med utgångspunkt från vistelsetid per dag 
och ålder. — Tab. 314. Fr. o. m. 1 januari 1971 
utgår bidragsförskott t. o. m. den månad barnet 
fyller 18 år. Tidigare gällde gränsen 16 år. 

Tab. 330—331. Statistiska meddelanden, serie 
S. — Utgiftsbeloppen avser de totala netto
utgifterna för olika ändamål (inkl. förvaltnings
kostnader) vare sig utgifterna täcks av statens, 
kommunernas och landstingens skatteintäkter 
eller av avgifter och premier, vilka arbetsgivare 
och försäkringstagare erlägger till socialförsäk
ringsorganen. Utgifterna innefattar inte anlägg
ningskostnader för anstalter utan endast drifts
kostnader. — Utgiftsbeloppen är redovisade netto 
och har sålunda minskats med inkomsterna 
(inte skatter eller allmänna statsbidrag) för resp. 
förvaltningsgrenar. — Uppgifterna om kostnader 
för enskild social verksamhet och för industriföre
tagens välfärdsanordningar ingår inte i redovis
ningen. — Stora poster i den allmänna socialpoli
tiken utgör de förmåner som tillkommer arbets
tagare genom bl. a. lagarna om normalarbetsdag 
och semester. Dessa kostnader är det dock knap
past möjligt att uppskatta i kontanter, varför de inte 
kan upptas i någon socialbudget. 

Tab. 332—333. SCBs undersökning av levnads-
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förhållanden 1975. Manus till rapport nr 11 Hälsa 
och sjukvårdskonsumtion 1975. 

Tab. 334—342. SOS: Allmän hälso- och sjukvård. 
Statistiska meddelanden, serie HS; uppgifter från 
socialstyrelsen. — Tab. 340. Med »aktiv» sjuk
sköterska avses sjuksköterska som var yrkesverk
sam den 1 september (dvs. vid tidpunkten för den 
årliga anmälan) eller som nyexaminerats under 
kalenderåret, även om hon inte meddelat, att hon 
inträtt i yrkeslivet. 

Socialstyrelsens sjuksköterskeregister upptog 
64 808 personer under 66 års ålder den 31 dec. 
1976. Av de uppgifter som lämnats angående 
yrkesaktivitet under tiden 1 /91975-1 /91976 fram
går att av sjuksköterskor under 60 år (exkl. de 
under året legitimerade) hade, vad beträffar ogifta 
eller förut gifta, 49 % arbetat heltid mer än 9 må
nader av det redovisade verksamhetsåret, medan 
42 % hade varit yrkesverksamma under kortare 
tid. 9 % redovisade inte någon yrkesverksamhet. 

Tab. 343. Uppgifter från Svenska eldbegängelse-
föreningen. 

Tab. 344—347. SOS: Dödsorsaker. 
Tab. 348. Statistiska meddelanden, serie R. 

Fr. o. m. 1970 tillämpas ett nytt insamlingsför
farande. Se Statistiska meddelanden P 1973: 5, 
sid. 7. 

Tab. 349 — 358. SOS: Domstolarna; manus i sta
tistiska centralbyrån. — Genom förvalfnings-
domstolsreformen, som trätt i kraft den 1 jan. 1972, 
har rättsskipningen i regeringsrätten och kammar
rätten omorganiserats varigenom bl. a. kammar
rätten fått ställning av allmän förvaltningsdomstol 
under regeringsrätten med i stort sett samma 
målområde som denna, medan regeringsrätten 
huvudsakligen fått karaktären av prejudikatin
stans. I samband härmed har inrättats en kammar
rätt i Göteborg och en filial i Sundsvall till kam
marrätten i Stockholm. Av dessa anledningar är 
uppgifterna för 1971 och tidigare icke jämförbara 
med dem som här publiceras. Fr. o. m. den 1 juli 
1974 är filialen i Sundsvall egen kammarrätt. 

Tab. 359. Arbetsdomstolens domar. 
Tab. 360. Näringsfrihetsombudsmannens äm-

betsberättelse. 
Tab. 361. Konsumentombudsmannens ämbets-

berättelse. 
Tab. 362. Justitieombudsmännens ämbetsbe-

rättelse. 
Tab. 363. Uppgifter från riksskatteverket; SOS: 

Alkoholstatisfik. 
Tab. 364-367 . SOS: Kriminalstatistik. Del 1 och 

2; SOS: Rättsstatistisk årsbok. — Statistiska med
delanden, serie R. I redovisningen av lagförda 
personer ingår endast lagöverträdare som upp
nått straffmyndighetsåldern dvs. 15 år. För brott 
som någon begått innan han fyllt 15 år döms inte 
till påföljd. 

Insamlingsförfarandet rörande för brott lag
förda personer har ändrats fr. o. m. 1972 och SCB 
får numera uppgifter via Rättsväsendets informa
tionssystem. — Tab. 365 innehåller personer som 
godkänt föreläggande av ordningsbot eller straff
föreläggande eller som dömts i brottmål i första 
instans, samt även personer som meddelats åtals-
underlåtelse utom för vissa s. k. bagatellbrott. — 
Tab. 366 omfattar samma population som 365. — 
Tab. 367 omfattar samma population som tab. 
365 och 366 utom ordningsbot för förseelser mot 
vägtrafikförfattningar. 



Tab. 368—372. Uppgifter f rån kriminalvårds
styrelsen. — Tab. 370. Uppgiften om strafftid m. m. 
avser beträffande internering av domstol fastställd 
minsta t id. Enär domstol inte fastställer minsta 
t id för ungdomsfängelse ingår denna påföljd inte 
i tabellen. — Tab. 371. Intagningar avser totala 
antalet intagningar inom varje kategori. Att detta 
antal är högre än det antal i kriminalvårdsanstal
terna intagna personer som redovisas i tab. 370 
och 372 beror på att intagen som under anstalts
tiden överförts f rån en kategori t i l l en annan (t. ex. 
från häktade för brott t i l l häktade undersöknings
fall) redovisas även inom den senare kategorin. 
Att antalet inom en kategori nykomna avviker f rån 
redovisade intagningar inom samma kategori, 
beror även på att redovisningen av antalet ny
komna i tab. 370 och 372 inte omfattar intag
ning föranledd av förverkande (på grund av k r imi 
nalvårdsstyrelsens beslut) av v i l lkor l ig fr igivning 
(från fängelse), beträffande på prov utskriven, 
åferintagning (enl. domstols beslut) i internerings
anstalt resp. ungdomsanstalt och återhämtning 
(enl. interneringsnämndens beslut) t i l l internerings
anstalt eller återintagning i ungdomsanstalt (enl. 
ungdomsfängelsenämndens beslut). 

Tab. 373 — 384. Statistiska meddelanden, serie 
U. — Tab. 373 och 375. De ol ika klasstyperna är 
föl jande: 

Klass- Klassen omfattar årskurs 
typ 

a 1,2 eller 3. 
b 1 - 2 , 2 - 3 eller 1 - 3 . 
A 4 eller högre. 
B 1 3 - 4 eller 5 - 6 . 
B 2 3 - 5 , 3 - 6 eller 4 - 6 . 
B 7 - 8 , 8 - 9 eller 7 - 9 . 

Dessutom förekommer varianter av b- och B-for-
mer. — Tab. 376. Uppgifter från Statistiska med
delanden, serie U, samt från Statens Skogs-
mästarskola, Skogsskolan, Skogsinstitutet, Bergs
skolan i Filipstad och Konstfackskolan. — Real
skolor upphörde 1973 och fl ickskolor 1974. — 
Tab. 381. Uppgifter även från Slöjdlärarseminariet 
och Teckningslärarinstitutet. 

Tab. 385. Promemorior från SCB 1977:5: Ut
bildningsstatistik 1970-1975. 

Tab. 386. Statistiska meddelanden, serie U, 
samt uppgifter f rån Slöjdlärarseminariet och Teck
ningslärarinstitutet. 

Tab. 387—388. SOS: Högre studier; Statistiska 
meddelanden, serie U ; Promemorior från SCB; 
Högskolestatistik. — I Statistisk årsbok 1967 och 
1968 redovisades bruttoantal närvarande så att 
en person som varit närvarande i f lera av fa
kulteterna ingår i antalet för var och en av dessa. 
För varje universitet har framräknats ett netto
antal för de filosofiska fakulteterna totalt på 
grundexamensnivå. Dessa nettoantal har använts 
vid f ramräkningen av totalantalet närvarande för 
hela riket. Fr. o. m. 1969 har antalet närvarande på 
grundexamensnivå vid filosofisk fakultet nettoräk-
nats även över ol ika universitet. Detta tal har sedan 
använts i totalantalet närvarande för hela riket. 

Fr. o. m. Statistisk årsbok 1975 har tab. 387 
ändrats så att antal nybörjare vid studieinrikt
ningen redovisas i de definitiva siffrorna, medan 
prel iminärt totalt anta] nyinskrivna (dvs. inkl . 
studerande som skrivits in vid samma studiein

riktning på ny ort) redovisas. De definitiva och 
prel iminära siffrorna på antal nybörjare vid 
studieinriktningen resp. totalt antal nyinskrivna är 
jämförbara u tom för de fr ia fakulteterna (teolo
gisk, juridisk och filosofisk) och medicinsk fakultet 
inom vi lka byten mellan ol ika studieorter är 
vanliga. 

Tab. 389. SOS: Högre studier; Statistiska med
delanden, serie U; Promemorior från SCB. — 
Dr ex. = doktorsexamen enl. 1969 års studie
ordning, dr grad = disputation enl. äldre exa
mensstadga. 

Tab. 390. Manus i statistiska centralbyrån (upp
gifter ur Lärarregistret). 

Tab. 391—392. Promemorior från SCB 1977: 5: 
Utbildningsstatistik 1970-1975. 

Tab. 393. SCBs undersökning av levnadsför
hållanden 1975 (ULF), råtabell. — Se kommenta
rer t i l l tab. 251. 

Tab. 394. SOS: Folk- och bostadsräkningen 1970. 
Del 10. 

Tab. 395 — 397. Uppgifter från Bibliografiska 
institutet vid Kungl. biblioteket. 

Tab. 398-399. Uppgifter f rån Kungl. biblioteket. 
— De siffror som anges, särskilt för bestånd, t i l l 
växt och utlåningsverksamhef, bör användas med 
försiktighet, då beräkningssätten i f lera avseenden 
är skil jaktiga vid ol ika bibliotek. — Inga upp
gifter om beståndens storlek i bandantal har läm
nats, eftersom biblioteksmaterialets varierande be
skaffenhet, ol ika bindningssätt m. m. gör att 
sifferuppgifter lätt bl ir missvisande som mätare 
av storleken på ett bibliotek. 

Tab. 400. T. o. m. 1975 uppgifter från statens 
kul turråd. Fr. o. m. uppgiftsåret 1976 svarar SCB 
för materialinsamlingen. — SOS: Statistiska med
delanden, serie U. 

Tab. 401. Statens ku l tur råd; uppgifter från 
de ol ika teater- och musikinstitutionernas verk
samhetsberättelser och ansökningar om statsbi
drag 

Tab. 402. Sveriges rad io , årsbok. 
Tab. 403. Uppgifter från Televerket. 
Tab. 404. Uppgifter från riksarkivet och krigs

arkivet. 
Tab. 405. Statens kul turråd; uppgifter från de 

olika teater- och musikinstitutionernas verksam
hetsberättelser och ansökningar om statsbidrag. 

Tab. 406. Tidskriften Svenska Museer. 
Tab. 407—408. Uppgifter från fi lmägarnas kon

tro l l förening; Sveriges biografägareförbund. 
Tab. 409—410. Uppgifter från skolöverstyrelsen. 

— Tab. 410. Dessutom Statistiska meddelanden, 
serie U. 

Tab. 411. TS-boken (utgiven av Tidningsstatistik 
AB). 

Tab. 412. Uppgifter f rån de ol ika organisa
tionerna. — Endast en del av de f r i - och lågkyrkl iga 
samfunden har medlemsstatistik. För övr iga har 
såvitt möjligt approximativa siffror angivits. Ett par 
mindre samfund t. ex. maranatarörelsen, för vi lka 
inga uppgifter kunnat erhållas, ingår inte. — Inom 
nykterhetsrörelsen förekommer i viss utsträckning 
dubbelanslutning. Antalet sådana fall är obekant. 

Tab. 413 — 422. Statistiska meddelanden, serie 
N. — Uppgifterna i tabellerna grundar sig på 
faxeringsmaterial. — Samtliga fysiska personer 
som lämnat allmän självdeklaration eller sköns-
taxerats ingår. Med sammanräknad inkomst avses 
summan av deklarantens inkomster från ol ika 
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inkomstslag (tjänst, kapital, annan fastighet än 
jordbruksfastighet, t i l l fäl l ig förvärvsverksamhet, 
jordbruksfastighet och rörelse). I inkomstuppgifter
na ingår även de »sociala förmåner», som blivit 
skattepliktiga den 1 jan. 1974 dvs. sjukpenning, 
ersättning i samband med arbetsmarknadsutbild
ning och arbetslöshet. I sammanräknad inkomst 
ingår inte sådana inkomster som beskattas i 
annan ordning, såsom lotterivinster o. d. , samt 
inte heller inkomster, som är skattefria, t. ex. 
barnbidrag, bostadstillägg, socialunderstöd av 
skilda slag m. m. — Tab. 420. Med storstadslän 
avses Stockholms, Malmöhus samt Göteborgs 
och Bohus län. Skogslänen omfattar Värmlands, 
Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämt
lands, Västerbottens och Norrbottens län. 

Tab. 423—428. Statistiska meddelanden, serie 
N Nationalräkenskaper (t. o. m. 1968 under
grupp V). — Begrepp, kä l lor och beräknings
metoder. För begrepp, definitioner och klassi
f iceringar avseende det svenska nationalräken
skapssystemet redogörs i SCBs serie Meddelanden 
i samordningsfrågor, 1972:6. En redovisning av 
käl lor och beräkningsmetoder för delar av na
tionalräkenskaperna lämnas i år l iga SM med 
Appendix. Där kommenteras också revideringar 
av större omfattning och lämnas exempel på hur 
vissa frågeställningar kan belysas med hjälp av 
uppgifter ur nationalräkenskaperna. — Anled
ningar t i l l rev ider ingar av nat ionalräkenska
perna. Nationalräkenskaperna (SNR) omfattar 
för närvarande i sammanhängande form upp
gifter fr. o. m. 1950. Det händer inte sällan att 
publicerade uppgifter ändras gång efter annan. 
I det följande redovisas de väsentligare anled
ningarna t i l l dessa revideringar. 

R e v i d e r a d e å r s u p p g i f t e r f ö r l ä n g r e t i d s 
p e r i o d e r . Ändrade klassificeringsprinciper i det 
svenska nationalräkenskapssystemet ändrades un
der 1969 i samband med att det äldre svenska sy
stemet anpassades ti l l de internationella definitio
ner som 1968 fastställdes av FNs Statistical Com
mission och som ingår i det nya »System of Na
tional Accounts» (SNA). En ändr ing av l iknande 
typ föranleddes av den nya svenska standarden 
för näringsgrensindelning (SNI) vi lken framlades 
1969 och som successivt inarbetats i SCBs statistik
produkt ion. Standarden har inarbetats i SNR i två 
steg, för perioden 1968 och framåt under 1971 och 
för åren 1963-1967 under 1973. 

Ä n d r i n g a r på g r u n d av u t b y g g n a d av 
s t a t i s t i k u n d e r l a g e t . Kontinuerl iga ändr ingar 
sker ofta av den primärstatistik som nyttjas i 
SNR. Ändr ingarna kan t. ex. vara en följd av 
registeröversyn med åtföljande förnyade urval . 
Exempel på sådan statistik är investeringsunder
sökningarna för industrin. Förnyade urval på
verkar som regel nivåerna av de värden som mäts. 
För att inte förrycka jämförbarheten med t idigare 
år korr igeras därför berörda serier bakåt för hela 
den publicerade perioden. En annan var iant är 
när statistisk information för en viss variabel 
saknats men blivit t i l lgänglig f rån ett visst år. 
Värden för övr iga år beräknas i sådana fall med 
hjälp av lämpliga indikatorer. 

Ä n d r a d e b e r ä k n i n g s m e t o d e r . Ett stort an
tal poster i SNR beräknas med hjälp av modeller 
vars utformning kan ändras även om i princip det 
man avser mäta ä r detsamma och det pr imär
statistiska utbudet oförändrat. 
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R e v i d e r a d e å r s u p p g i f t e r f ö r s e n a r e å r . 
Ändr ingar för senare år beror bl. a. på att ett 
flertal tunga statistikgrenar redovisas i definitiv 
fo rm med ett à två års eftersläpning. Som exempel 
kan nämnas industristatistiken, den kommunala 
finansstatistiken samt finansstatistiken för företag. 
För vissa aggregat i dessa statistikkällor finns 
korttidsstatistik som används för prel iminära be
räkningar, v i lka revideras när komplett bearbet
ning av statistikgrenen genomförts. Ti l l denna 
kategori av revideringsanledningar kan även 
föras de fal l när beräkningar bygger på inter-
mittenta undersökningar av typen folk- och bo
stadsräkningar. 

R e v i d e r i n g av u p p g i f t e r i f a s t a p r i s e r . 
Revideringar av värden i löpande priser följs nära 
nog alltid av en revidering av fasta priser. Mot
satsen är däremot sällsynt och förekommer endast 
i de fal l värdet i löpande priser erhålls genom 
reflatering av värdet i fasta priser. Vid fastpris-
beräkning genom deflatering, vilket är den domi
nerande metoden, sker en isolerad ändring i fasta 
priser vid byte av prisindex. Byte av basår, vilket 
senast skedde 1971 för perioden 1963 och framåt, 
medför naturligtvis revideringar i fasta priser 
oberoende av metoden för fastprisberäkning. 

R e v i d e r i n g på g r u n d av f e l r ä k n i n g . 
Trots att omfattande kontrol ler av det rena be
räkningsarbetet sker såväl vid produktionen av 
primärstatistiken som vid beräknings- och sam
manställningsarbetet i själva nationalräkenskaper
na är det inte möjligt att helt undvika fel i beräk
ningsresultaten. Genom fort löpande effektivisering 
av kontrol l rut inerna särskilt med utnyttjande av 
ADB minskar felr iskerna succesivt men de torde 
a ldr ig helt kunna elimineras. — Publicering av 
nationalräkenskapsdata samt möjl igheter 
a t t erhål la specialsammanstäl lningar. H e l 
å r s d a t a . Bruttonationalprodukten årsvis beräk
nas från såväl produktions- som användnings- och 
inkomstsidan under augusti—september varje år. 
Beräkningarna från användnings- och inkomst
sidan revideras i november med anledning av 
statistik för de senare åren som framkommit efter 
det att septemberberäkningarna färdigställts. 
Dessutom beräknas då prel iminärt bruttonatio
nalprodukten från användnings- och inkomst-
Sidan för innevarande år. Dessa nationalräken
skapsuppgifter används i den prel iminära natio
nalbudgeten som ingår i Bilaga 1 ti l l statsverks
propositionen. 

Den prel iminära nationalbudgeten publiceras 
även i konjunkturinstitutets skriftserie Konjunktur
läget, där också tabeller och diagram ingår med 
nationalräkenskapsdata för de senaste åren. I 
mars revideras användnings- och inkomstbe
räkningarna. Det är dessa reviderade national-
budgetberäkningar som redovisas i Statistisk års
bok med undantag för tabellen över bruttona
tionalprodukten efter näringsgren, vilken hänför 
sig til l septemberberäkningarna föregående år. 
Den reviderade nationalbudgeten ingår som bila
ga i kompletteringspropositionen ti l l riksstatsför-
slaget. Även den reviderade nationalbudgeten 
publiceras i publikationen i Konjunkturläget. 

För åren 1964, 1968 och 1969 finns input-output 
tabeller publicerade. 

K v a r t a l s d a t a . Kvartalsdata ur nationalräken
skaperna publiceras i Statistiska meddelanden, 
serie N, omkr ing ett kvartal efter det aktuella 



kvartalets slut. Kvartalsberäkningarna omfattar 
f. n. bruttonationalprodukten i fasta priser förde
lad på näring och ol ika slag av användning, viss 
uppdelning av privat konsumtion, bruttoinveste
r ingar och hushållens disponibla inkomster samt 
sysselsättning fördelad på näring i t immar och 
antal. Flertalet serier säsongrensas. 

S p e c i a l s a m m a n s t ä l l n i n g a r . Ti l l grund för 
de publicerade nationalräkenskapsuppgifterna 
l igger en mängd detal jberäkningar och samman
ställningar av pr imärmaterial från skilda käl lor, 
som bearbetats för att överensstämma med be
grepp, definitioner och klassificeringar i national
räkenskaperna. Dessa detal jberäkningar och sam
manställningar finns dokumenterade på national
räkenskapsenheten i o l ika f o rm : som beräknings
blad, maskinlistor från datamaskinkörningar, 
interna PM av ol ika slag. Material som inte re
guljärt publiceras kan sammanställas och göras 
ti l lgängligt för konsumenter efter beställning hos 
enheten för nationalräkenskaper. Sedan national
räkenskapsenheten vidarebefordrat beställningen 
ti l l SCBs uppdragscentral, träffas en överens
kommelse mellan statistiska centralbyrån (genom 
uppdragscentralen) och uppdragsgivaren om sta
tistikuttag i form av betalt uppdrag antingen som 
fast offert eller som löpande räkning. 
— Tab. 423. Försörjningsbalans innehåller vissa 
revideringar för 1974 och 1975 vidtagna i novem
ber 1976 och i mars 1977. - Tab. 425. Över 
bruttonationalprodukten efter näringsgren base
ras på beräkningar gjorda i september 1976. 

Tab. 429. Statistiska meddelanden V 1965:21, 
U 1969:4, U 1970:27, U 1971:26, U 1973:19, 
U 1975:19. — Undersökningar genomförs vart
annat år. 

Tab. 430. Statistiska meddelanden, serie N. 
Tab. 431 -432 . SOS: Företagen. 
Tab. 433. SOS: Företagsräkningen 1972. Del 1. 
Tab. 434—438. Statistiska meddelanden, serie N. 
Tab. 439—442. Uppgifter f rån patentverket. 
Tab. 443—444. SOS: Statens vattenfallsverk. 
Tab. 445—446. SOS: Statens järnvägar. 
Tab. 447 -448 . SOS: Televerket. 
Tab. 449—450. SOS: Postverket. — Genom 

sammanslagning av Postbanken och Kreditbanken 
den 1 jul i 1974 bildades PK-banken. Då överfördes 
Postbankens räntebärande inlåning, sparrörelsen, 
personkontorörelsen och girokapitalkonton ti l l 
den nya banken. Den räntebärande inlåningen 
ingår sedan dess i PK-bankens redovisning. En 
del av Postbanken och Postgirot, överfördes inte 
til l den nya banken utan finns kvar inom Post
verket. 

Tab. 451—452. Luftfartsverkets verksamhets
berättelse. 

Tab. 453—454. Uppgifter från domänverket. 
Tab. 455—456. Uppgifter från Förenade Fabriks

verken. 
Tab. 457. Uppgifter f rån industridepartementet. 
Tab. 458—462. Riksrevisionsverket: Budget

redovisning. 
Tab. 463. Uppgifter från riksgäldskontoret. 
Tab. 464—465. Riksrevisionsverket: Budgetre

dovisning; Riksstaten (fr. o. m. 1975/76 Stats
budgeten) med tilläggsstater. 

Tab. 466—467. Riksgäldskontorets årsbok; Riks
gäldskontoret: Den svenska statsskulden (månads
uppgift). 

Tab. 468. SOS: Utrikeshandel. 

Tab. 469. Statistiska meddelanden, serie Am. 
Tab. 470—471. Riksrevisionsverket: Budgetredo

visning; SIDAs bokslut; Kungl. Maj:ts propo
sition 1 9 7 0 : 1 ; uppgifter från SIDA. — Ti l l u-
länderna räknas enligt en FN-definition alla länder 
i A f r ika utom Sydafrika, Nord- och Sydamer ika 
frånsett USA och Kanada, Asien med undantag av 
Japan och Turkiet, Océanien frånsett Australien 
och Nya Zeeland. OECD hänför emellertid även 
Turkiet liksom Grekland, Spanien och Jugoslavien 
til l u-länderna. — Tab. 454. Mul t i la tera la stipen
diater : studerande från u-länder som rekryteras 
och bekostas av internationella organisationer och 
som mottas av SIDA för studier i Sverige. Bi latera
la stipendiater: studerande från u-länder, rekry
terade och bekostade av SIDA för studier i Sverige 
eller annat land. Kursdeltagare: personer f rån 
u-länder vid kurser arrangerade i samarbete med 
organisationer (även internationella), företag etc. 
Mult i la tera la experter : personer från Sverige 
och andra länder, rekryterade av internationella 
organ och bekostade av dessa samt, vad beträffar 
biträdande experter, bekostade av SIDA. Bilate
ra la experter : personer f rån Sverige rekryterade 
och bekostade av SIDA för verksamhet i u-länder. 
Fredskàrsdeltagare: svenskar sysselsatta inom 
jordbruk, skolbyggen, sjuk- och hälsovård, vatten
försörjning m. m. i Etiopien, Tanzania och Zam
bia. 

Tab. 472—473. Riksrevisionsverket: Budget
redovisning. — Tab. 472. Dessutom SOS: Kom
munernas finanser; manus i statistiska central
byrån. 

Tab. 474—478. SOS: Skattetaxeringarna samt 
fördelningen av inkomst och förmögenhet (taxe
ringsåren 1961—1967); SOS: Taxeringsutfallet 
(taxeringsåren 1968—1974); Statistiska medde
landen, serie N : Taxeringsutfallet (taxeringsåren 
1975—1976) och SOS: Årsbok för Sveriges kom
muner 1976-1977. 

Tab. 479—480. Årsbok för Sveriges kommuner. 
— Tab. 479. Tillskott av skatteunderlag vid brist på 
skattekraft ligger t i l l grund för beräkning av från 
staten ti l l kommunerna utgående bidrag vid brist 
på skattekraft enl. Lag om skatteutjämningsbidrag 
(SFS 1973:433). De til l kommunerna utgående bi
dragen erhålls genom att multiplicera tillskotten 
av skatteunderlag med de utdebiteringssatser som 
kommunerna fastställt för bidragsåret. I totalt 
skatteutjämningsbidrag ingår bidrag vid brist på 
skattekraft, extra skatteutjämningsbidrag och över
gångskompensation. 

Tab. 481—488. SOS: Kommunernas finanser. 
Tab. 489. Manus i statistiska centralbyrån. 
Tab. 490. År 1922: Otto Grönlund, »Folkomröst

ningen den 27 augusti 1922 angående rusdrycks
förbud», Nordisk statistisk tidskrift 1923, sid. 2 9 2 -
312. - År 1955: Kungl. Maj:ts skrivelse nr 217 år 
1955. Bihang ti l l riksdagens protokoll år 1955. 
Höstsessionen. C 1 ; uppgifter från inrikesdeparte
mentet. — År 1957: Ture Widstam, »Folkomröst
ningen i pensionsfrågan den 13 oktober 1957». 
Statistisk tidskrift 1958: 5. 

Tab. 491—492. SOS: Riksdagsmannavalen 1965 
- 1 9 6 8 ; SOS: Allmänna valen 1970; SOS: Al lmän
na valen 1973; SOS: Allmänna valen 1976. Del 1. 

Tab. 493—494. Allmänna valen 1973. Del 3. 
Tab. 495—497. SOS: Kommunala valen år 1962; 

SOS: Kommunala valen år 1966; SOS: Riksdags-
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mannavalen 1965—68; SOS: Al lmänna valen 1970; 
SOS: Allmänna valen 1973; Al lmänna valen 1976. 
Del 2. 

Tab. 498. SOS: Riksdagsmannavalen; SOS: 
Al lmänna valen 1970; SOS: Al lmänna valen 1973; 
Al lmänna valen 1976; uppgifter f rån riksdagens 
upplysningstjänst. 

Tab. 499. Konstitutionsutskottets betänkande nr 
47 år 1965 och uppgifter f rån riksdagens upp
lysningstjänst; Riksdagsordningen 36, 42, 55, 78 
och 82 §§. — Mot ioner : Då ett stort antal motioner 
väcktes l ikalydande i de bägge kamrarna, anges 
här totalantalet ärenden såsom summan av den 
ena kammarens motioner och de motioner i 
medkammaren vi lka väcktes enbart i den kamma
ren. Fr. o. m. år 1971 endast en kammare. — U t 
skott: Här redovisas ständiga utskott. Särskilda 
och sammansatta utskott kan även förekomma. 
— Fr. o. m. år 1971 ny utskottsindelning. — Riks
m ö t e n : Riksdagens sessioner benämnes fr. o. m. 
år 1975 riksmöten. 

* 

Tab. 500. U N : Demographic yearbook. 
Tab. 501. U N : The W o r l d Population Situation 

in 1970; Population Studies, No. 49. 
Tab. 502. U N : Demographic yearbook; U N : 

Population and vital statistics report (Statistical 
Papers, Series A ) ; kompletterande uppgifter ur 
nationell statistik. 

Tab. 503. U N : Demographic yearbook, komplet
terad med uppgifter ur nationell statistik; States
man's yearbook. 

Tab. 504. U N : Demographic yearbook. 
Tab. 505 . ILO: Yearbook of Labour Statistics. 
Tab. 506. UNESCO: Statistical yearbook 1965, 

1967,1970 och 1973. 
Tab. 507—508. U N : Demographic yearbook. 
Tab. 509. U N : Demographic yearbook; kom

pletterande uppgifter ur nationell statistik. — 
Rörande bruttoreproduktionstalet, se anmärk
ningar t i l l tab. 48. 

Tab. 510. U N : Demographic yearbook. 
Tab. 511. U N : Demographic yearbook; U N : 

Monthly bulletin of statistics; U N : Population and 
vital statistics report (Statistical Papers, Series A). 

Tab. 512 -515 .FAO: Production yearbook;FAO: 
Monthly bulletin of agricultural economics and sta
tistics. 

Tab. 516. FAO: Yearbook of fishery statistics. 
Tab. 517. U N : Statistical yearbook; FAO: Year

book of forest products; FAO: Production year
book; FAO: Monthly bulletin of agricultural 
economics and statistics; kompletterande upp
gifter ur nationell statistik. 

Tab. 518. Atomic Industrial Forum Inc. 
Tab. 519. U N : Statistical yearbook. 
Tab. 520. U N : Monthly bulletin of statistics. 
Tab. 521 -522 . U N : Statistical yearbook. 
Tab. 523. U N : Monthly bulletin of statistics. 
Tab. 524. U N : Monthly bulletin of statistics; 

International monetary fund: International f inan
cial statistics. 

Tab. 525. International monetary fund : Balance 
of payments yearbook ( inkl . supplement). 

Tab. 526. International monetary fund and 
International bank for reconstruction and develop
ment: Direction of trade (A supplement to Inter
national financial statistics); U N : Commodity trade 

statistics (Statistical Papers, Series D). 
Tab. 527. U N : Yearbook of international trade 

statistics; FAO: Trade yearbook; FAO: Monthly 
bulletin of agricultural economics and statistics; 
FAO: Yearbook of forest products; FAO: Timber 
bulletin for Europe; U N : Commodity trade sta
tistics (Statistical Papers, Series D) ; U N : Wor l d 
trade Annual. — Se även SOS: Utrikeshandel för 
år 1971-1974. Del II. 

Tab. 528. OECD: Statistics of foreign t rade; 
U N : Monthly bulletin of statistics. Series A. 

Tab. 529 — 530. Lloyd's register. Statistical tables; 
U N : Statistical yearbook. 

Tab. 531. Uppgifter från de ol ika nordiska län
derna enl. beslut av den nordiska samarbets
gruppen för samfärdselstatistik. 

Tab. 532. U N : Statistical yearbook. 
Tab. 533. U N : Statistical yearbook; Union 

postale universelle: Statistique des services pos
taux. 

Tab. 534. U N : Annual bulletin of transport 
statistics for Europe; U N : Statistical yearbook. 

Tab. 535. U N : Statistical yearbook; U N : An
nual bulletin of transport statistics for Europe; 
Union internationale des chemins de fer : Statistique 
internationale des chemins de fer ; nationell sta
tistik. 

Tab. 536. U N : Statistical yearbook. Union 
internationale des télécommunications: Statistique 
des télécommunications. 

Tab. 537. ICAO: Digest of statistics, Ai rpor t 
Traffic 1974 och 1975. 

Tab. 538. U N : Statistical yearbook. 
Tab. 539. Uppgifter f rån Scandinavian Airlines 

System. 
Tab. 540. Uppgifter från de ol ika nordiska län

derna enl. beslut av den nordiska samarbets
gruppen för statistik över vägtrafikolyckor. 

Tab. 541. U N : Statistical yearbook. 
Tab. 542. Uppgifter från Statens invandrarverk. 
Tab. 543 -544 . U N : Monthly bulletin of statistics. 
Tab. 545. International monetary fund : Inter

national f inancial statistics. 
Tab. 546. U N : Statistical yearbook; U N : Year

book of national accounts statistics. 
Tab. 547. U N : Monthly bulletin of statistics; 

Uppgifter f rån Sveriges Riksbank; Ekonomiska 
meddelanden (Svenska Bankföreningen). 

Tab. 5 4 8 - 5 5 1 . U N : Monthly bulletin of statistics. 
Tab. 552 -553 . U N : Statistical yearbook. -

Tab. 552 även Pulp and paper internat ional: 1974 
Review number samt uppgifter från UNESCO. 

Tab. 554. FAO: Trade yearbook; FAO: Pro
duction yearbook. 

Tab. 5 5 5 - 5 5 7 . UNESCO: Statistical yearbook. 
Tab. 558. U N : Statistical yearbook. 
Tab. 559. OECD: Development Assistance 

Efforts and Policies: Review 1970-1975. 
Tab. 560. SIGMA. Schweizerische Ruckver-

sicherungs-Gesellschaft, Zur ich. 
Tab. 561. Uppgifter f rån nordiska socialstatistik-

kommittén, en expertkommitté tillsatt av de 
nordiska socialdepartementen. 

Tab. 562. U N : Yearbook of national accounts 
statistics. 

Tab. 563. U N : Statistical yearbook. 
Tab. 564. SIPRI: Yearbook of W o r l d Armaments 

and Disarmament 1977. 



Sakregister 
(Siffran efter resp. ord hänför sig t i l l sidnummer) 

A 

Aborter 294 
— dödsorsak 303 
— dödsorsak, internat 454 f 
Acciser 398 f 
Ackordsförhandlingar (konkursären

den) 307 
Adoptant 278 
Adoption 278 
Adoptivbarn 278, 306 
Affärsbanker 201 f, 205 f, 217 f 
— anställda 205 
— löner 265 
— resultaträkning 207 
— ställning, verksamhet 206 
Affärsdrivande sektor, antal årsverken 

367 
Affärsfastigheter, saluvärde 237 f 
— taxeringsvärde 237 f 
Affärsverksamhet, statens 371 f 
— statens, löner 394 
Agronom, examen 333 
Akademisk sekreterare, examen 332 
Aktiebolag 370 
— affärsförvaltade 380 
— nyregistrerade 370 
— statligt ägda 380 f 
— taxering 401 
— upplösta 370 
Aktieemissioner, svenska 214 
Aktiefonder 369 
Aktier 212, 214 f, 219 
— internat. 514 
Aktietransaktioner 369 
Alkoholhaltiga drycker, förbrukning 

per invånare 234 
— försäljning 155 
— konsumentpris 226 
— konsumentprisindex 228 
— konsumtion 233 f 
— til lverkning 143 
— internat. 524 f 
Alkoholistanstalter, se Vårdanstalter 

för alkoholmissbrukare 
Alkoholmissbrukare, se Missbruk 
Allmänbildande skolor 321 
Allmänfarliga brott 314 
Allmän försäkring, basbelopp 228 
Allmän tilläggspensionering (ATP) 

274, 290 
Allmän-och utrikesförvaltning, kon

sumtion 361 
Allmänna häkten 318 
Allmänna pensionsfonden 203 f, 273 
Allmänna val 417 f 
Allmänningar111 f 
Alfabetical index 583 
Aluminium, införsel 170 f 
— produktion 119,126 
— internat. 479 
Ammunition, införsel 159, 164 f 
— utförsel 161,166 f 
Amöbiasis 300, 302 
Analfabetism, internat. 449 
Andra kammaren, sammansättning423 

Anemi, dödsorsaker 300, 302 
— dödsorsaker, internat. 454 f 
Animalier, förbrukning per invånare, 

internat. 522 
Animaliska produkter 104 
— försålda 106 
Anläggningsstöd ti l l idrotten 91 
Anstaltsklientel, kriminalvårdens 

317f 
Anställda, se Förvärvsarbetande 
Anställningsform, tjänstemän 245 f 
AP-fonden, se Allmänna pensions

fonden 
Apotek 293 
Apotekare 293, 297 
— examen 332 
Apotekspersonal 293 
Apparater, införsel 158 f, 164 f, 174 
— pris- och volymindex 174 
— produktion 126 f 
— utförsel 160, 166 f, 172 f, 174 
Arbetare, se Industri, Löner 
— i kommunal tjänst 249 
— i statens tjänst 247 f 
Arbetarskydd 289 f 
— internat. 130 
Arbete, administrativt, förvärvs

arbetande 56 f 
— betong, förvärvsarbetande 56, 59 f 
— bevaknings- och skydds-, civilt, 

förvärvsarbetande 60 
— biologiskt, förvärvsarbetande 57 
— byggnadsmetall-, förvärvs

arbetande 59 
— cellulosatekniskt, förvärvs

arbetande 60 
— elektro-, förvärvsarbetande 56, 59 
— fastighetsskötsel, förvarvs-

arbetande 56, 60 
— finmekaniskt, förvärvsarbetande 

59 
— fiskeri-, förvärvsarbetande 58 
— fysikaliskt, förvärvsarbetande 57 
— gjuteri, förvärvsarbetande 59 
— glas-, porslin- och keramik-, 

förvärvsarbetande 60 
— grafiskt, förvärvsarbetande 56, 60 
— grov- och diverse, förvärvs

arbetande 56, 60 
— gruv- och stenbrytnings-, 

förvärvsarbetande 56, 58 
— humanistiskt, förvärvsarbetande 

56 f 
— husligt, förvärvsarbetande 56, 60 
— hälso- och sjukvård, förvärvs

arbetande 56 f 
— juridiskt, förvärvsarbetande 57 
— järnbruks-, förvärvsarbetande 56, 

59 
— kameralt och kontorstekniskt, 

förvärvsarbetande 56, 58 
— kemiskt, förvärvsarbetande 56 f, 60 
— kommersiellt, förvärvsarbetande 

56,58 
— konstnärligt, förvärvsarbetande 

56 f 

— lackerings-, förvärvsarbetande 56 
— lager- och forråds-, forvarvs-

arbetande 60 
— lantbruks-, förvärvsarbetande 56, 

58 
— litterärt, förvärvsarbetande 56 f 
— livsmedel, förvärvsarbetande 60 
— maskin- och motorskotsel, för

värvsarbetande 58 
— medicinskt, förvärvsarbetande 56 f 
— metallverks-, förvärvsarbetande 

59 
— militärt, förvärvsarbetande 56, 61 
— mureri-, förvärvsarbetande 59 f 
— målnings-, förvärvsarbetande 59 
— naturvetenskapligt, förvärvs

arbetande 56 f 
— paketerings-och emballerings-, 

förvärvsarbetande 60 
— pedagogiskt, förvärvsarbetande 

56 f 
— portier- och serverings-, forvarvs-

arbetande 60 
— religiöst, förvärvsarbetande 57 
— samhällsvetenskapligt, forvarvs-

arbetande 56 f 
— service, förvärvsarbetande 56, 60 f 
— sko- och läder, förvärvsarbetande 

59 
— skogs-, förvärvsarbetande 56, 58 
— smides-, förvärvsarbetande 59 
— stuveri-, förvärvsarbetande 60 
— sömnads-, förvärvsarbetande 59 
— tegel-, förvärvsarbetande 60 
— tekniskt, förvärvsarbetande 56 f 
— tillverknings-, förvärvsarbetande 

56,59 
— tobaks-, förvärvsarbetande 58 
— transport-och kommunikations-, 

förvärvsarbetande 56, 58 
— trä-, förvärvsarbetande 59 
— verkstads-, förvärvsarbetande 59 
— viltvård och jakt, förvarvs-

arbetande 58 
Arbetsdagar, förlorade 271 
— förlorade, yrkesskador 271 
Arbetsdomstolen, verksamhet 310 
Arbetsförmedling 253 f 
— arbetsloshetsförsakrade, anmälda 

254 
— lediganmalda platser 253 
— socialutgifter 290 
— internat. 530 
Arbetsgivaravgift, allman 275, 385, 

398 f 
Arbetsinställelser 258 
Arbetskostnadsindex 262 
Arbetskraftstal 256 
Arbetskraftsundersökningar (AKU) 

257 
Arbetsledare, loner 261, 266 
Arbetslösa 254, 257, 289 f 
— arbetsloshetsförsakrade 254 
Arbetslöshet, internat. 530 
Arbetslöshetsförsäkring 274, 290 
— internat. 530 

565 



Arbetslöshetskassor 254, 268 
Arbetsmarknad 245 f 
Arbetsmarknadsinformation 255 
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 255 
Arbetsmarknadsservice 255 
Arbetsmarknadsutbildning 255 
Arbetsmarknadsverket 255 
Arbetsplats, belägenhet 61 f 
Arbetsprövning 255 
Arbetsställen 129 f 
Arbetstagare, statligt lönereglerad 

verksamhet 247 f 
Arbetstimmar 256, 258, 263 
Arbetsträning 255 
Arbetsvårdssökande 255 
Areal, hela riket 27 
— jordbruks-93 f 
— kommunerna, se Landareal 
— land-27, 30 f, 33, 35 f 
— länsvis, se Landareal 
— skogs-116 
— internat. 427 f 
Arealens fördelning, internat. 464 f 
A-regioner 47 
— antal 30 
— folkmängd, se Folkmängd 
Aritmetisk medellön 264 f 
Arkivarbete 255 
Arkivbestånd 344 
Arkivomfång, hyllmeter 344 
Arkivpersonal 344 
Arrenden och räntor, jordbruk 107 
Arrendenämnder 310 
Asbestbetong, produktion 124 
Asocialitet, se Kriminalvård 
Astma, dödsorsak 301, 303 
— dödsorsak, internat. 454 f 
ATP, se Allmän tilläggspensionering 
Avitaminoser, dödsorsak 300, 302 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Avloppsledningsanslutna bostader 90 
Avloppsreningsverk 90 
Avverkning, skogs-109, 112,115 

B 
Baljvaxter, areal 97 
— internat. 522 
Banker 201 f 
— räntesatser 201 
— räntesatser, internat. 515 
Bank- och försäkringsverksamhet, 

anställda 367 
— antal arbetstimmar 256. 367 
— driftkostnader 367 
— företag 364 
— förvärvsarbetande 55, 62 
— löner 367 
Ban kg i rot 210 
Bankinstitut 201 
Banktjänstemän, löner 265 
Barn, hemmavarande 63, 66 
Barnadodlighet 68 f, 82 
— internat. 450 f, 461 f 
Barnavård 277 f, 291, 298 
— adoptivbarn 278 
— barnavårdsmän 280 
— barnavårdsnämnder 279 
— barnhem 282 
— barnstugor 278 
— bidragsförskott 279, 291 

— fosterbarn 279 
— kolonier 282 
— utgifter 291 
— internat. 530 
Barnavårdslagen 280, 315 
Barnavårdsmän 280 
Barnavårdsnämnd 279 
Barnbidrag, allmänna 185, 290 
— internat. 530 
Barnbördsavdelningar 296 
Barndaghem, se Familjedaghem 
Barnfamiljer, inkomst 354 f 
Barnhem 282 
Barnmorskor 297 
Barntillägg 271 f 
Barnvagnar, sportartiklar m.m. 

införsel 159 
— produktion 129 
— utförsel 161 
Barrsågtimmer, priser 114 
Basbeloppet 228 
Bauxit, internat. 474 
Bearbetade varor, införsel 158, 162 f 
— produktion 123 f 
— utförsel 160, 166 f 
Bedrägeri 313 f 
Befolkning 30 f 
— boendeförhållande 235 f 
— förvärvsarbetande, arbetsplatsens 

läge 61 f 
— förvärvsarbetande, i % 49 f 
— förvärvsarbetande, kön 50 f 
— förvärvsarbetande, näringsgren 

49 f 
— förvärvsarbetande, näringsgren, 

internat. 447 f 
— förvärvsarbetande, yrke 56 f 
— förvärvsarbetande, yrkesstallning 

51 
— förvärvsarbetande, ålder 50 
— hushållsställning 65 
— hushållstillhörighet 65 
— hushållstyper 65 f 
— högsta utbildning 337 
— kön och ålder, internat. 446 f 
— medborgarskap 42 f 
— efter studiedeltagande 336 
— efter studieintresse 336 
— efter utbildningsnivå 336 
Befolkningsförändringar 67 f 
— internat. 450 f, 458 f 
Befolkningsprognos, se Folkmängd, 

beräknad 
Beklädnadsindustri, anställda 367 
— arbetare 130, 136 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129 f, 136 
— driftkostnader 367 
— företag 364 
— energiförbrukning 140 
— förvaltningspersonal 136 
— förvärvsarbetande 52 
— förädlingsvärde 136 
— importprisindex 231 
— investeringar 141 
— leverans-och orderläge 145 
— löner 258, 260, 367 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— producentprisindex 229 
— produktionens saluvärde 136,141 

— produktionsvolymindex 142 
Bensin, blyhalt 89 
— införsel 170 f 
— konsumentpris 227 
— produktion 122 
— internat. 476, 496 
Beredskapsarbete 255 
Bergarter 119 
Bergmästardistrikt 30 
Bergshantering 119 f 
Bergshöjder 27 
Bergsskolan 322 
Bergverksarbetare 120 
Bergverksprodukter, värde 120 
Beskattning 398 f 
Beskattningsmål 309 
Besvärsmål 307 
Betalningsbalans, bruttoredovisning 

175 
— kapitaltransaktioner 175 f 
— löpande transaktioner 175 f 
— restpost 175 f 
— Sveriges 176 f 
— internat. 487 
Betalningsföreläggande 307 
Betalningsmedelsvolym, internat. 519 
Betesmark, kultiverad 96 
— internat. 464 
Betesvall 98 
Betong, produktion 124 
Bibliotek, folk- 342 
— lands- och lans- 343 
— referens- 341 
— vandrings- 343 
— vetenskapliga 340 f 
— internat. 526 
Bibliotekarier, antal 340, 343 
— examen 333 
Bibliotekshögskolan 330 
Bibliotekspersonal 340, 343 
Bibliotekssystem 343 
Bidragsförskott 279, 291 
Bilar, införsel 159,164 f, 170 f 
— konsumtion 361 
— produktion 127 
— trafikförsäkring 223 f 
— utförsel 161, 166 f, 172 f 
— årsmodell 194 
— internat. 479 f, 498, 505 
Bildelar, införsel 159, 170 f 
— utförsel 161, 172 f 
Bildningsverksamhet 250, 338 f 
— internat. 525 f 
Bil- och bilmotorindustri, arbetare 

134 f, 138 
— arbetsställen 134 f, 138 
— förvaltningspersonal 138 
— förädlingsvärde 138 
— löner 259 f 
— produktionens saluvärde 138 
Bilregistret 193 f 
Bilskattemede/ 398 f 
Biltrafik, statens järnvägar 195 
Biografbesök 345 
— internat. 528 
Biografer 346 
— internat. 528 
Biografagare 346 
Biologisk rening 90 
Bistånd ti l l u-länderna 396 f 
— internat. 528 
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Blandsäd, areal 97 
— skörd 96, 99 " 
Blindtarmsinflammation, dödsorsak 

301, 303 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Blixtlås, produktion 129 
Bly och blymalm, produktion 119, 

122,126 
— internat. 474, 479 
Blyhalt i bensin 89 
Bokbestånd 341 
Bokproduktion 338 f 
— efter språk 338 
— ämnesområde 339 
Bolag, statliga 380 f 
Bomull, införsel 157,170 f 
— internat. 473 f, 494 f 
Bomullsfrö, internat. 472 
Bomullsgarn, internat. 478 
Bostad, konsumentprisindex 228 
— konsumtion 361 
— utrustning 235 f 
Bostadsbestånd 245 
— internat. 484 
Bostadsbyggande 244, 149 f 
— byggherre 150 f 
— lägenheter, nybyggda 149 f 
— nybyggnad 149 f 
— ombyggnadsåtgärder 152 
— rivning 149 f 
— statligt lån 150 f 
— internat. 484 
Bostadsfastigheter, nybyggnad 148 
— saluvärde 237 f 
— taxeringsvärde 237 f 
Bostadsföretag, allmännyttiga 148 
— kooperativa 150 
Bostadshushåll 65 f, 241 f 
Bostadskreditinstitutioner 211 
Bostadskreditkassan, Svenska 211 
Bostadslån, se Lån 
Bostadslägenheter, se Lagenheter 
Bostadsrabatter 244 
Bostadsrattslagen 310 
Bostadssaneringslagen 310 
Bostadstillagg, kommunalt 271 f, 291 
— internat. 530 
Bostader 240 f 
— internat. 484 
Bosättningstillstånd 83 
Bouppteckning 306 
Brandorsaker 112, 218 
Brandskador 112, 218 
Brevförsändelser 184 f 
— internat. 504 
Bristsjukdomar, dödsorsak 300, 302 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Broar 189 
Brobyggnad, statens kostnader 191 
Bronkit, dödsorsak 301, 303 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Brott, mot allmän ordning 313 f 
— mot allman verksamhet 313 f 
— mot brottsbalken 313 f 
— mot familj 314 
— mot frihet och frid 313 f 
— av krigsman 314 
— mot liv och hälsa 313 f 
— mot narkotikaförordningen 313 f 
— mot narkotikastrafflagen 313 f 
— mot rikets säkerhet 313 

— som kommit ti l l polisens kanne
dom 313 

Brottmål 306 
Brukningsformer (jordbruk) 94 
Bruttoinvesteringar 358, 362 f, 382 
— internat. 531 
Bruttonationalprodukt, t i l l faktorpris 

358 f 
— ti l l marknadspris 156, 358 f 
— ti l l marknadspris, socialutgifter 

289 
— ti l l marknadspris, internat. 516, 

531 
— efter näringsgren 359 f 
Bruttoreproduktionstal 77 
— internat 458 
Bruttotonnage 179 f 
— internat. 500 
Bryggerier, antal 143 
Bråck, dödsorsak 301, 303 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Bränder, orsak 218 
Brannerier, lantbruks-143 
— sulfit 143 
Brännved, avverkning 112 
Brännvin, konsumentpris 226 
— til lverkning 143 
Bränsle, förbrukning 140,14S 
— konsumentpris 227 
— konsumentprisindex 228 
— konsumtion 361 
— mineraliskt, införsel 157,162 f 
— mineraliskt, produktion 122 
— mineraliskt, utförsel 160, 166 f 
— pris-och volymindex 174 
Bröd, kalorier 234 
— konsumentpris 226 
— konsumtion 232 
— produktion 121 
Brödsäd, areal, skörd 96 f 
— tillgång och förbrukning 100 
Budget, statens 382, 385 f 
Budgetredovisning, statens 385 f 
Bufflar, internat. 463 
Bussar, produktion 127 
— registrerade 193 f 
— internat. 480, 505 
Butikspersonal, löner 264 
Butikstyper 155 
Byggherre 147, 152 
Byggkonsultföretag, produktions

värde 147 f 
— tjänsteman 148 
Byggkonsultverksamhet 147 f 
— producentkategon 148 f 
— produktionsvärde, efter projekt

typer 148 
— produktionsvärde, regioner 147 
Byggnadsföretag, arbetare 148 f 
— produktionsvärde, i milj. kr 147 f 
Byggnadsindustri 147 f 
— anställda 352 f 
— antal arbetstimmar 256 
— driftkostnader 367 
— foretag 364 
— förvärvsarbetande 49 f, 53 f, 62 
— förvärvsarbetande, internat. 447 f 
— rörelseidkare 352 f 
— yrkesskador 270 
Byggnadsvaror, produktion 123 f 
Byggnadsverksamhet, loner 263 

— producentkategori 148 f 
— produktionsvärde efter projekt

typer 148 
— produktionsvärde, milj. kr 148 f 
— internat. 484 
Bytesbalans 175 f 
Bakar 184 
Böcker 338 f 
Bötesmedel 386 
Bötesstraff 315 f 

C 
Campingvagnar 193 

Cement, produktion 124 
— produktion, internat. 478 
Centralkasseområden 30 
Centrifuger, utförsel 172 f 
Cerebrovaskulära S|ukdomar, döds

orsak 301, 303 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Charkuterivaror, konsumentpris 226 
— konsumtion 232 
— til lverkning 121,130,136 
Charterflyg 198, 200 
— internat. 508, 510 
Choklad, se Kakao 
Cigarrer, försäljning 153 
— produktion 121 
— internat. 472 
Cigaretter, försäljning 153 
— konsumentpris 226 
— produktion 121 
— internat. 472 
Cigariller, försäljning 153 
— produktion 121 
Civilekonom, examen 332 
Civilförsvaret, utgifter 387 
Civilförvaltningen, löner 394 
Civilingenjör, examen 332 
Civiljägmästare, examen 333 
Civilomräden, antal 30 
Civilstånd 39 f, 63, 75 f 
Cyklar, konsumentpris 227 
— produktion 127 

D 
Dagbarn 281 
Daghem 277 
Dagstidningar 348 
— konsumentpriser 227 
— internat. 525 
Datamaskiner, produktion 134 f, 138 
Deccastationer 184 
Destillationsprodukter, införsel 162 f 
— produktion 122 
Detaljhandel, se Handel 
Detaljhandelspriser, se Konsument

priser 
Diabetes, dödsorsak 300, 302 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Diaréer, dödsorsak 300, 302 
— dödsorsak, internat. 454, 456 
Difteri, dödsorsak 300, 302 
— dödsorsak, internat. 454 f 
— sjukdomsfall 297 
Disciplinstraff 315 
Diskonto, centralbankerna, internat. 
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— riksbankens 201 
Distriktstandvård 298 
Distriktsåklare, examen 332 
Djur, levande, införsel 156 f, 162 f 
— produktion 121 
— utförsel 160, 164 f 
Djurskötare, löner 267 
Domänverket 377 f 
— investeringar 400 
— loner 394 
Dramatiska teatern, Kungl. 342 
Driftbudget, statens 382 f 
Drunkning 304 
Drycker, importprisindex 231 
— införsel 157, 162 f 
— konsumentpris 226 
— konsumtion 233, 361 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— producentprisindex 229 
— produktion 121, 143 
— utförsel 160, 164 f 
Dryckesvaruindustri, anställda 367 
— arbetare 130, 136 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129 f, 136 
— driftkostnader 367 
— energiförbrukning 140 
— företag 364 
— förvaltningspersonal 136 
— förvärvsarbetande 52 
— förädlingsvärde 136 
— investeringar 141 
— leverans- och orderläge 145 
— löner 258 f, 367 
— produktionens saluvärde 136, 141 
— produktionsvolymindex 142 
— yrkesskador 270 
Dränkning 299 
Dysenteri, dödsorsak 300, 302 
— dödsorsak, internat. 454 f 
— sjukdomsfall 297 
Dåcksbefäl, utbildning 322 
Döda 68 f. 78 f. 300 f 
— olyckshändelse 301, 303 f 
— på 1 000 av medelfolkmangden 78 f 
— internat. 427, 450 f, 461 f 
Döda i 1:a levnadsåret 68 f, 78 
— internat. 450 f, 461 f 
Dödfödda, se Födda 
Dödförklaring 306 
Dödligheten i olika åldrar 79 
— internat. 450 f 
Dödsorsaker 299 f 
— internat. 454 f 
Dodsrisk, observerad 80 f 
Dömda 314 

E 
EFTA, utrikeshandel 162 f 
Eftergymnasial utbildning 327, 337 
EG, utrikeshandel 162 f 
— internat. 499 
Ekonomiföreståndare, examen 329 
Eldbegängelser 298 
Eldningsolja, konsumentpris 227 
— internat. 496 
Elektrisk energi, förbrukning 140, 

145 f 

— införsel 157, 162 f 
— konsumentpris 227 
— konsumtion 361 
— produktion 122, 146 
— produktion, internat. 482 
— utförsel 160, 166 f 
— internat. 481 
Elektriskageneratorer, motorer m.m., 

arbetsställen 134, 138 
— produktion 127 
Elektriska motorer, drivkraft 120,139 
Elektriska produkter, exportpris

index 230 
— importprisindex 231 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— producentprisindex 229 
Elektrodmassa, produktion 123 
Elektroindustri, arbetare 134, 138 
— arbetsställen 134, 138 
— förvaltningspersonal 138 
— förädlingsvärde 138 
— löner 259 
— produktion 127 
— produktionens saluvärde 138 
— produktionsvolymindex 142 
Elever, i allmänbildande skolor 321 
— apoteks 293 
— i arbetsmarknadsutbildning 321 
— i bergsskolan i Filipstad 322 
— i eftergymnasiala skolor 321 
— med examen, yrkesutbildande 

studievägar 329 
— vid folkhögskolor 321, 324, 327 
— vid folkskoleseminarier 326 
— i förskolan 326 
— i förskoleseminarier 321, 326 
— grundskolans 320 f, 326 
— gymnasieskolans 321, 324 f 
— vid högskolor 321 
— i kommunal vuxenutbildning 327 
— i konstfackskolan 322 
— i lärarhögskolor 321, 326 
— i lärarutbildande skolformer 324, 

326 
— i militära skolor 328 
— vid seminarium för huslig utbild

ning 326 
— i sjukskoterskeskolor 321 f, 324 
— i sjöbefälsskolor 322 
— i skogsinstitut 322 
— i skolhem 283 
— slöjdlärarseminaner 326 
— i specialskola 321 f 
— vid statens skogsmästarskola 322 
— i särskolan 321, 324, 326 
— i teckningslararinstitutet 326 
— ungdomsvårdsskolornas 283 f 
— vid universitet 321 
— i vissa skolformer 324 
— i yrkesskolor 283 
— i yrkesutbildande skolor 322 
El-, gas- och vattenförsörjning, för

värvsarbetande 49, 62 
— internat. 447 f 
El-, gas-, värme- och vattenverk, 

anställda 367 
— antal arbetstimmar 256 
— driftkostnader 367 
— företag 364 
— förvärvsarbetande 53 
— produktionsvolymindex 142 

Elområden 30 
Emfysem, dödsorsak 301, 303 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Emigranter, se Utvandrare 
Emissioner, aktier 214 
— obligationer 214 
Energibalans 145 
Energiskatt 385 
Enkammarriksdag 423 
Enkla frågor 424 
Ensamstående, kon. civilstånd, ålder 

63 
Ensilageväxter, areal 98 
Entent, diarrésjukdomar, dödsorsak 

300, 302 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Epidemiska sjukdomar, sjukdomsfall 

297 
Europeiska betalningsunionens fond 

516 
Examina, universitet och högskolor 

332 f 
Export, se Utförsel 

F 
Fackliga organisationer 251 
Fakulteter 330 f 
Fall, dödsorsak 304 
Familjebostadsbidrag 244 
Familjedaghem 281 
Farmaceutiska produkter, införsel 

158, 162 f 
— produktion 122 
— utförsel 160, 166 f 
Farmacie kandidater 297 
Fartyg, bemanning 181 
— bulk-179 
— direkt fart 182 
— förolyckade 182 
— handelsflottans 179 f 
— införsel 159, 164 f 
— inklarerade 181 f 
— kyl-och frys-179 
— kyl- och frys-, internat. 502 
— last-181 f 
— malm-179 
— motor-179 
— motor, internat. 500 
— nationalitet 181 
— passagerar-179, 181 f 
— produktion 127 
— storlek och ålder 178 
— storlek och ålder, internat. 501 
— tank- 178 f 
— tank-, internat. 500, 502 
— turbin-179 
— turbin-, internat. 500 
— upplagda 180 
— utförsel 161, 166 f 
— uthyrda 180 
— utklarerade 182 
— ing-179, 500 
— internat. 480 
Fast egendom, inteckningar 305 
— lagfarter 305 
— taxeringar 401 f 
— taxeringsvärde 237 f, 401 f 
— tomträtter 305 
Fastighetsdomstolar 306 
Fastighetsförvaltning, företag 364 
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— förvärvsarbetande 55 
— kommunernas inkomster 408, 410 
— kommunernas utgifter 409 
Fastighetstaxeringar 110 f, 401, 404 
Fastighetsverksamhet, förvärvs

arbetande 55 
Fastighetsvärden 401, 404 
Ferieverksamhet 291 
Ferrolegeringar, exportprisindex 230 
— importprisindex 231 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— producentprisindex 229 
— produktion 119, 125 
— internat. 479 
Fett, införsel 157, 162 f 
— näringsvärde 234 
— utförsel 160, 166 f 
— internat. 496 f 
Fetthalt i mjölk 105 
Fettamnen, internat. 522 
Fiberplattor, utförsel 172 f 
Fibrer, prisindex, inhemsk tillgång 230 
— prisindex, producentprisindex 229 
— produktion 122 
— internat. 495 
Filmer, granskade 345 
Filmpremiarer 345 
Finanser 382 f 
— kyrkliga kommunernas 415 
— landskommunernas 398 
— landstingens 398 f, 414 f 
— stadernas 398 f 
— internat. 531 f 
Finansieringsforetag, resultatrakning 

369 
— upplåning 368 
— utestående krediter 368 
Fisk, införsel 156 f, 162 f, 170 f 
— kalorier 234 
— konsumentpris 226 
— konsumtion 232 
— utförsel 164 f, 172 f 
— internat. 490 
Fiskare, antal 118 
Fiske 117 f 
— anställda 352 f 
— antal arbetstimmar 256 
— båtar, antal, varde 118 
— driftkostnader 367 
— fångst 117 
— företag 364 
— förvärvsarbetande 51 f, 352 
— förvärvsarbetande, internat. 447 f 
— löner 367 
— redskap, varde 118 
— rorelseidkare 352 f 
— saltsjö-117 f 
— sysselsatta 257 
— sötvattens-118 
— yrkesskador 270 
— internat. 468 f 
Fiskelägen, antal 30 
Fjäderfä, internat. 463 
Fjaderfäkött, konsumentpris 226 
— konsumtion 232 
— produktion 104 
Fjärde pensionsfonden 204 
Fjärrvärme 145 
Flickskolor 337 
Floder 27 
Flottgods 115 

Flottleder 115 
Flottning 115 
— kostnader 115 
Flyg, charter-198, 200 
— internat. 508 f 
Flyggods 197 f 
— internat. 509 f 
Flygkilometer 198 
— internat. 510 
Flygklubbar 199 
Flygpassagerare 197 f 
— internat. 508, 510 
Flygplan 199 
— luftfartyg, införsel 159, 164 f 
— luftfartyg, utförsel 161, 166 f 
Flygplansindustri, arbetare 134 f, 138 
— arbetsställen 134 f, 138 
Flygplatser 197 f 
— internat. 508 
Flygtid 198 
Flygtrafik 197 f 
— internat. 508 f 
Flygvapnets krigsskola 328 
— tekniska skolor 328 
Flyktinghjalp 291 
Flyttningar 86 
Flacktyfus, dödsorsak, internat. 454 f 
Fläsk, införsel 170 f 
— konsumentpris 226 
— konsumtion 232 
— produktion 104 
— internat. 490 
Fodermedel, införsel 157, 162 f, 170 f 
— utförsel 164 f 
Foderväxter, areal, skörd 98 
Foderärter och vicker 98 
Folkbibliotek 342 
Folkhögskolor 321, 324, 327 
Folkmängd, A-regioner 47 
— beräknad 46 
— beräknad, internat. 428 
— civilstånd 39, 47 f 
— ettårsklasser 40 f 
— glesbygd 48 
— historisk översikt 30 
— kommuner 35 f 
— i de största kommunerna 34 
— kyrklig indelning 46 
— kon 30, 39. 47 f 
— landskap 35 
— i olika lander, internat. 428 f 
— lansvis 33, 48 
— i områden och världsdelar, inter

nat. 427 
— skogslän 35 
— storstadslän 35 
— storstadsområden 32 f 
— i större stader, internat. 435 f 
— tätorter 31 f, 48 
— uppskattad, internat. 427 
— ålder 39, 47 f 
Folkmängdens förändringar 67 f 
— kommuner 70 f 
— lan 70 f 
— 1000 av medelfolkmangden 69 f 
— i vissa lander, internat. 461 f 
Folkmängdsprognos 46 
— internat. 428 
Folkmängdstathet, lansvis 33 
— internat. 427 f 
Folkomröstningar 416 

Folkpensioner 271 f, 289, 387 
Folkpensionenngsfonden 273 
Folkrakningar, internat. 427 
Folkrörelser 349 
Folkskola 327, 337 
Folkskoleseminarier 326 
Folkskollärare, examen 329 
Förskollärarlinje 326 
Folktandvård 290, 298 
— internat. 530 
Folktäthet, internat. 427 
Folkökning 32, 67 f 
— internat. 427 
Fondbörs, Stockholms 217 
Fonder, aktie- 369 
— statens 213, 383, 386, 391, 400 
— de större kommunernas 411 
Fordran, inteckning for 305 
Forskning, förvärvsarbetande 55 
— konsumtion 361 
Forsknings- och utvecklingsverksam
het, inom industrin 363 
Fosterbarn 279 
Fotogen, internat. 476 
Frikyrkosamfund 349 
Friställda se Arbetslösa 
Fritidshem 277 f 
Fritidshus, boendeforhallande 235 f 
— saluvärde 237 f 
— taxeringsvärde 237 f 
Fritidssysselsättning, konsumtion 361 
Frivårdsklientel, kriminalvårdens 317 
Frukt, införsel 156 f. 162 f, 170 f 
— kalorier 234 
— konsumentpriser 226 
— konsumtion 233 
— utförsel 164 f 
Frånskilda, se Skilda 
Frovall 97 
Fullmäktigeval 422 
Fylleri, omhändertaganden 312 
Fyrar 184 
Fyrskepp 184 
Fångvårdsanstalter 318 f 
Får, foretag med 101 
— lamm 101 f 
— internat. 463 
Falt- och flusspat, produktion 119 
Fängelse 315 f 
Fardolycksfall 270 
Färdtjänst 285 
Färger, produktion 122 
Färgämnen, införsel 157, 162 f 
— utförsel 164 f 
Farjgods 183 
Farjleder 189 
Färjor 181 f 
Farjstrackor 187 
Födda, dod-77 
— levande 10 f, 68 f, 77 f 
— levande, internat. 427, 461 
— moderns ålder 78 
— moderns ålder, internat. 458 f 
— utrikes 44 f 
— i äktenskap 77 
— utom äktenskap 68 f, 77 
Födelseland 44 f 
Födelsetal 77 
Födelseöverskott 67 f 
— internat. 461 f 
Födoämnen, konsumtion 232 f 
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Fögderier, antal 30 
Förbrukningsland, införsel 168 f 
— utförsel 168 f 
Förbränningsmotorer, drivkraft 139 
— produktion 126 
Förenade fabriksverken 378 f 
— investeringar 400 
— löner 394 
Föreningsbanker 201 f, 216 f 
Företag 363 f 
— allmännyttiga 152 
— antal anställda 51 
— bolagsform 365 
— jordbruks-93 f, 106 f, 364 
— jordbruks-, arrenderade 94 f 
— jordbruks-, brukningsform 94 f 
— kooperativa 152 
— med får 101 
— med höns och kycklingar 101 
— med och utan nötkreatur 100 
— med svin 101 
— näringsgrupper 364 
— storleksklass 364 
— åkerareal 93 f 
— ägda 94 f 
Företagare, antal 51 
Forfalskningsbrott 313 f 
Förfrysning, dödsorsak 304 
Förgiftning, dödsorsak 299, 304 
Förlagsbevis 213 f 
Förlagslån 204 
Förlikningsmannadistrikt, antaj 30 
Förlossningsskador, dödsorsak 301, 

303 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Förlossningsvård 296 
Förmalning 100 
Förmyndarskap 306 
Förmögenhet 350 f 
— antal 356 f 
— skattepliktig 356 f 
Förmögenhetsskatt, statlig 403 
Fornamn 87 
Förord 3 f 
Förortskommuner 32 f 
Församlingar, antal 30 
— kyrkl ig indelning 46 
Förskingring 313 f 
Förskola 277 f. 326 
Förskoleseminarier 321, 326 
Första kammaren, sammansättning 

423 
Försvar, konsumtion 361 
Forsvarets gymnasieskola 328 
Försvarshögskolan 328 
Försvarsområden, antal 30 
Försvarsväsendet, utgifter 387, 394 
Försäkring, ansvarighets- 224 f 
— arbetslöshets- 274, 290 
— avgångsbidrags- 221, 223 f 
— barnolycksfalls-221, 223 
— basbelopp 228 
— brand-225 
— egendoms- 224 f 
— fastighets- 225 
— förarplats-221, 223 
— företags- 225 
— gruppliv- 222 
— hem-225 
— husdjurs-221, 223 f 
— inkomst-224 f 

— kasko-221 
— kollektiv 221 f 
— kredit-224 
— liv-222 
— liv-, internat. 529 
— luftfarts- 224 
— motorfordons- 221, 223 f 
— olycksfalls- 221 f 
— sak-, internat. 529 
— sjuk-221 f, 274, 276, 290 
— sjö-224 
— sjokasko- 221, 223 
— skade-223f 
— skogs-221 
— social- 268 f, 289 f, 384, 410, 413 
— social, konsumtion 361 
— social, internat. 530 
— T- 276 
— tandvård 290 
— trafik- 221, 223 f 
— transport- 224 
— villa-225 
— yrkesskade- 268 f, 274, 289 
— internat. 529 
Försäkringsbestånd 221 f 
Försäkringsbolag, loner 266 
— tillgångar 219 
— verksamhet 220 
Försäkringskassor, allmänna 247 f, 

275 f 
Försäkringsverksamhet, forvarvs-

arbetande 55 
— internat. 529 
Forsäkringsväsen 219 f 
— internat. 529 
Försäljning, detaljhandelns 153 
Försäljningsland, införsel 168 f 
— utförsel 168 f 
Försörjningsbalans 358 
Förvaltning, kommunalanställd per

sonal 249 
— kommunernas inkomster 408, 410 
— kommunernas utgifter 409, 412 f 
— personal 136 f, 139 
Förvaltningssektor, antal årsverken 

367 
Forvandlingsfängelse 319 f 
Forvandlingsstraff 317 f 
Förvärvsarbetande, se Befolkning 
Föräldrapenning 275, 290 

G 
Garn och tråd, införsel 158, 162 f, 174 
— pris och volymindex 174 
— produktion 124 
— utförsel 160, 166 f 
— internat. 497 
Garverier 130, 137, 142 
Gas, industrins förbrukning 140 
— konsumentpris 227 
— produktion 122 
Gasverk, förvärvsarbetande 49, 53, 62 
— produktionsvolymindex 142 
Generatorer, produktion 127 
Genomsnittlig timförtjänst 258 f, 263, 

266 f 
Geografiska uppgifter 27 
Gesållprov 334 
Getter, internat. 463 
Gifta 39 f, 43. 47 f, 63 

Giftermål 68 f, 75 f 
Gjutgods, produktion 119, 126 
Glas- och glasvaruindustri, arbetare 

132 f, 137 
— arbetsställen 132f, 137 
— förvaltningspersonal 137 
— förädlingsvärde 137 
— produktion 125 
— produktionens saluvärde 137 
— produktionsvolymindex 142 
Glass, konsumtion 233 
— produktion 121 
Glesbygd 243 f 
— bostadsbestånd 243 f 
— folkmängd, se Folkmängd 
— saluvärde på fastigheter 237 f 
Glimmerskiffer, produktion 119 
Gnejs, produktion 119 
Godmanskap 306 
Godsmängd, transporterad 195 
— transporterad, internat. 503, 506 
Godstrafik, bil 195 
— flyg 197 f 
— järnväg 186 
— internat. 506, 508 f 
Gonorré 297 
Grafisk industri, anställda 367 
— arbetare 132, 137 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129, 132, 137 
— driftkostnader 367 
— energiförbrukning 140 
— företag 364 
— förvaltningspersonal 137 
— förvärvsarbetande 52 
— förädlingsvärde 137 
— investeringar 141 
— leverans-och orderlage 145 
— loner 259 f, 367 
— produktionens saluvärde 137, 141 
— produktionsvolymindex 142 
— yrkesskador 270 
Grafiska produkter, exportpnsindex 

230 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— producentprisindex 229 
Granit, produktion 119 
Gravationsbevis 306 
Grundskolan 320 f, 326 f, 337 
Gruvbrytning, se Bergshantering 
Gruvor, anställda 352 f, 367 
— antal arbetstimmar 256 
— arbetare 130 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129 f, 136 
— bergshantering 120 
— driftkostnader 367 
— drivkraft 139 
— energiförbrukning 140 
— företag 364 
— förvaltningspersonal 136 
— förvärvsarbetande 52, 62, 352 f 
— förädlingsvärde 136 
— investeringar 141 
— järnmalms-120 
— leverans-och orderläge 145 
— loner 258 f, 367 
— produktionens saluvärde 136, 141 
— produktionsvolymindex 142 
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— rorelseidkare 352 f 
— yrkesskador 270 
Grädde, kalorier 234 
— konsumtion 233 
— produktion 104 
Gränser, Sveriges 27 
Grasbärande mark 96 
Grönfoder, ensilageväxter 98 
Grönsaker, konsumentpris 226 
— konsumtion 233 
— produktion 121 
Guadeloprantan 392 
Guld, produktion 119 
— internat. 478 
Guldbehållning 203, 206 
— internat. 516 
Guld- och silvervaruindustn, 

arbetare 134 f, 138 
— arbetsställen 134 f, 138 
— förvaltningspersonal 138 
— förädlingsvärde 138 
— produktionens saluvärde 138 
Guldpris 201 
Guldsmedsvaror, produktion 129 
Gulsot, sjukdomsfall 297 
Gummi, natur-, införsel 157 f, 162 f, 

170 f 
— natur-, utförsel 164 f 
— natur-, internat 472, 494 
Gummivaror, anställda 367 
— arbetare 132, 137 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129, 132, 137 
— driftkostander 367 
— energiförbrukning 140 
— exportprisindex 230 
— foretag 364 
— förvaltningspersonal 137 
— förvärvsarbetande 53 
— förädlingsvärde 137 
— importprisindex 231 
— införsel 157 f. 162 f, 170 f 
— investeringar 141 
— leverans-och orderläge 145 
— loner 259 f, 367 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— producentprisindex 229 
— produktion 123 
— produktionens saluvärde 137,141 
— produktionsvolymindex 142 
— utförsel 160, 164 f 
— yrkesskador 270 
Gymnasieregioner, antal 30 
Gymnasieskola 321, 324 f, 327 f 
Gymnastikdirektor, examen 333 
Gymnastik-och idrottshögskolor 330f 
Gynekologi 296 
Gårdssanering 152 
Gåvobistånd 396 
Galdenarsbrott 313 f 
Gödningsmedel, internat. 477 
Gödselmedel, införsel 157, 162 f, 170f 
— produktion 123 
— utförsel 166 f 
Godselmedelsmdustn, arbetare 132, 

137 
— arbetsställen 132, 137 
— förvaltningspersonal 137 
— förädlingsvärde 137 
— produktionens saluvärde 137 

— produktionsvolymindex 142 
Got, produktion 119, 125 
Gotaland, areal och folkmängd 35 

H 
Hallbutiker 155 
Halvskyddat arbete 255 
Hamnar 183 
Hamnuppbörd 183 
Handel, apoteks- och systemvaru-154 
— beklädnads-153 f 
— bil-och drivmedel 154 
— dagligvaru- 153 f 
— dagligvaru-, omsättning 155 
— detalj-153 f 
— detalj-, försäljning 153 f 
— detalj-, försäljningsställen 154 
— detalj-, förvärvsarbetande 54 
— detalj-, nedläggningar 154 
— detalj-, nyetableringar 154 
— färg- och parfym 153 f 
— förvärvsarbetande 49 f, 54, 62 
— förvärvsarbetande, internat. 447 f 
— hemutrustnings-153 f 
— införsel 156 f 
— inrikes 153 f 
— livsmedel 153 f 
— parti-, förvärvsarbetande 49 f, 54, 

62 
— rorelseidkare 352 f 
— sallanköpsvaru-153 f 
— tobaks-, bok- och blomster 153 f 
— ur-, guldsmeds- och fntidsvaru-

153 f 
— utförsel 156, 160 f, 164 f 
— utminuteringsstallen 155 
— utrikes-156 f 
— utrikes-, internat. 485 f 
— varu-, anställda 352 f 
— varu-, antal arbetstimmar 256, 367 
— varu-, driftkostander 367 
— varu-, foretag 364 
— varu-, förvärvsarbetande 49 f, 56, 

58, 62, 352 
— varu-, förvärvsarbetande, inter

nat. 447 f 
— varu-, loner 264 f, 367 
— varuhus- 153 f 
Handelsanstallda, löner 264 f 
Handelsflottan 178 f 
— förändringar 179 
— internat. 500 f 
Handelsflottans fartyg, bemanning 

181 
— förolyckade 182 
— huvudsaklig fart 180 
— storlek och ålder 178 
— upplagda 180 
Handelsflottor, de nordiska länder

nas, internat. 502 
Handelshögskolor 330 f 
Handikappersättning 271 
Handlagda mål 306 f 
Hantverk, se Industri 
Harpest, sjukdomsfall 297 
Havre, areal 97 f 
— skörd 96, 99 
— internat. 465 f 
Hemarbetscentral 255 
Hemhjälpsverksamhet, kostnader 291 

— social 286 
— social, internat. 530 
Hemsamariter 286 
Hemskillnader 76 f 
Hemvårdare, antal 286 
Hirs, internat. 467 
Hjärnhinneinflammation, dödsorsak 

300, 302 
— dödsorsak, internat. 454 f 
— sjukdomsfall 297 
Hjärtsjukdomar, dödsorsak 300 f, 303 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Honung, konsumtion 233 
— internat. 471 
Hortonom, examen 333 
Hotellverksamhet, anställda 367 
— antal arbetstimmar 256, 367 
— driftkostnader 367 
— foretag 364 
— förvärvsarbetande 49 f, 54 
— förvärvsarbetande, internat. 447 f 
— löner 367 
Hovrätter, antal 30 
— verksamhet 307 
H-regioner, antal 30 
Hudar, införsel 157, 162 f, 170 f 
— utförsel 160. 164 f 
— internat. 493 
Hundar, antal 416 
Hundskatt 398 f, 416 
Husdjur 102 f 
— internat. 463 
Husgeråd, konsumentpris 227 
— konsumentprisindex 228 
Hushåll 65 f 
— antal boende, lägenhetsstorlek 

m.m. 241 f 
Hushållsartiklar, produktion 125 
Hushållsföreståndare 65 f 
Hushållslärare, examen 329 
Hushållsmaskiner, införsel 159 
— produktion 127 
— utförsel 161 
Hushållsmedlemmar, antal 65 f 
Hushållstyper, se Befolkning 
Husmorsvikariat 286 
Hustrutillagg 271 f 
Hustyp 241, 243, 245 
Huvudtitlar, statstjänstemän 247 f 
Hyggesrensning 116 
Hypertoniska sjukdomar, dödsorsak 

301, 303 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Hypoteksbank, Sveriges allmanna 211 
Hypoteksinrättningar 211 
Hyra per m2 231 f 
Hyreshus, saluvärde 237 f 
— taxeringsvärde 237 f 
Hyreslagen 310 
Hyresnämnder 310 
Hyresregleringslagen 310 
Halso- och sjukvård 290, 292 f 
— konsumtion 361 
—, internat. 530 
Hängning 299 
Hästar 103 
— internat. 463 
Hogmålsbrott 314 
Högskolor 321, 330 f 
Högsta domstolen, verksamhet 308 
Hons och kycklingar, foretag med 101 
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— antal 102 f 
Hons. internat. 463 

I 

Idrottslärare 333 
Immigranter, se Invandrare 
Immigrationsöverskott, se Inflytt

ningsöverskott 
Import, se Införsel 
Index, aktie- 217 
— arbetskostnads- 262 
— exportpris- 230 
— importpris- 231 
— industriaktie-, internat. 514 
— industriproduktion, internat. 483 
— konsumentpris- 228 
— konsumentpris-, internat. 520 
— levnadskostnads- 231 
— loner 263, 266 
— nettopris 229 
— partipris-, internat. 521 
— pris-, inhemsk tillgång 230 
— pris- och volym-, för in- och ut

försel 174 
— pris- pch volym-, för in- och ut

försel, internat. 485 
— producentpris- 229 
— produktionsvolym-142 
— produktionsvolym-, internat. 485 
Industri, se Tillverkningsindustri 
Industriaktier, internat. 514 
Industriell verksamhet, kommuner-

när inkomster 408, 410 
— kommunernas utgifter 409, 411 f 
Industriföretag, intakter, kostnader 

m.m. 365 f 
— resultaträkningsuppgifter 365 f 
Industrimaskiner, produktion 127 
Industriprodukter, exportprisindex 

230 
— importprisindex 231 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— producentprisindex 229 
Infektionssjukdomar, dödsorsak 300, 

302 
— dödsorsak, internat. 454 f 
— sjukdomsfall 297 

Influensa, dödsorsak 301, 303 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Influtna skatter 398 f 
Inflyttade, inrikes, 70 f 
— for kommuner 70 f 
— för lan 70 f 
— utrikes 70 f 
Inflyttningsoverskott 67, 70 f, 87 
Införsel, fördelning efter länder 168 f 
— fordelning på länder, internat. 

488 f 
— generalhandel 156 f 
— pris-och volymindex 174 
— internat. 490 f 
Inkomst 350 f 
— barnantal 354 f 
— barnfamiljer 354 f 
— disponibel 236, 355 
— familjetyp 235 f, 354 f 
Inkomster och utgifter, statens 382, 

385 f 
Inkomst- och förmögenhetsskatt 385, 

398 f, 402 

Inkomstklasser 236, 351 f 
Inkomsttagare 350 f 
— civilstånd, ålder och kon 350 f. 

353 f 
— förvärvsarbetande 352 
— näringsgren 352 f 
— rörelseidkare 352 f 
— sammanräknad inkomst 350 f 
— yrkesställning 352 f 
Inköpsland, införsel 168 f 
— utförsel 168 f 
Inlåning, affärsbanker 201, 207 
— föreningsbanker 201, 216 
— sparbanker 201, 212 
Innehållsförteckning 5 f 
Inresande, nordiska passkontroll

området, internat. 513 
Inrikeshandel, se Handel 
Inskrivningsområden, se Militär

områden 
Installationsmateriel, införsel 159, 

164 f 
— utförsel 161, 166 f 
Instrument, införsel 159, 164 f 
— produktion 129 
— utförsel 161, 166 f 
Instrumentindustri, arbetare 134 f, 

138 
— arbetsställen 134 f. 138 
— förvaltningspersonal 138 
— förädlingsvärde 138 
— löner 259 f 
— produktionens saluvärde 138 
— produktionsvolymindex 142 
Inteckningar 305 
Internationella organisationer, bidrag 

til l 387, 396 
— förvärvsarbetande 55 
Internationella regleringsbanken 516 
Internationella valutafonden 176, 203, 

207, 
— internat. 487. 516 
Internationella översikter 425 f 
Internering 315 i 
Interpellationer 424 
Invaliditet, yrkesskada 269 f 
Invaliditetsersättning 271 f 
Invandrare 68 f, 84 f, 87 
— studieverksamhet 346 
Inventarier, inköp och underhäll, 

jordbruk 107 
— konsumentpris 227 
— konsumentprisindex 228 
Investeringar, brutto- 358, 362 f, 382 
— industrins 141 
— statens, kapital- 400 
— internat. 531 
Investeringsbank, Sveriges 215 
Investeringskvoter, internat. 516 
Investeringsplan 383 
Investmentbolag 217, 368 
Investmentföretag 368 
Invånare per km2 land 33, 36 f 
— internat. 427 f 

J 
Jakt, anställda 352 f, 367 
— antal arbetstimmar 256, 367 
— driftkostnader 367 
— företag 364 

— förvärvsarbetande 51 f, 352 
— förvärvsarbetande, internat. 447 f 
— löner 367 
— rörelseidkare 352 f 
— sysselsatta 257 
— yrkesskador 270 
— alg 92 
Jetbränsle, internat. 476 
Jordbruk 93f 
— anställda 352 f, 367 
— antal arbetstimmar 256, 367 
— företag 364 
— förvärvsarbetande 49 f, 62, 352 
— förvärvsarbetande, internat. 447 f 
— inkomster och utgifter 106 f, 367 
— loner 367 
— maskiner 105 
— rationalisering 106 
— rörelseidkare 352 f 
— sysselsatta 257 
— yrkesskador 270 
— internat. 463 f 
Jordbruksfastigheter, saluvärde 239 
— taxeringsvärde 239, 401 f 
Jordbruksföretag, se Företag 
Jordbrukskassor, se Foreningsbanker 
Jordbruksmaskiner, til lverkning 126 
Jordbruksområden, naturliga 30 
Jordnötter, internat. 472 f 
Jord-, och stenvaruindustri, anställda 

367 
— arbetare 132, 137 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129, 132, 137 
— driftkostnader 367 
— energiförbrukning 140 
— foretag 364 
— förvaltningspersonal 137 
— förädlingsvärde 137 
— investeringar 141 
— leverans-och orderlage 145 
— loner 259 f, 367 
— produktionens saluvärde 137, 141 
— produktionsvolymindex 142 
— yrkesskador 270 
Journalist, examen 333 
journalisthögskolan 330 f 
Justitieombudsmannen, se Riksdagens 

ombudsman 
Järn, arbetare 132 f 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129, 132 f 
— exportprisindex 230 
— importprisindex 231 
— införsel 158, 162 f, 170 f. 174 
— införseltull 393 f 
— näringsvärde 234 
— prisindex, inhemsk tillgäng 230 
— pris-och volymindex 174 
— producentprisindex 229 
— produktion 125 f 
— utförsel 160. 166 f, 172 f, 174 
— internat. 498 
Järnmalm, exportprisindex 230 
— importprisindex 231 
— prisindex, inhemsk tillgäng 230 
— pris-och volymindex 174 
— producentprisindex 229 
— produktion 119 f, 122 
— utförsel 160, 172 f 
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— internat. 473, 495 
Järn-, stal-, och metallverk, arbetare 

132, 138 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129, 138 
— energiförbrukning 140 
— företag 364 
— förvaltningspersonal 138 
— förädlingsvärde 138 
— investeringar 141 
— leverans-och orderlage 145 
— löner 259 f, 367 
— produktionens saluvärde 138, 141 
— produktionsvolymindex 142 
— yrkesskador 270 
Järnsvamp, införsel 170 f 
— produktion 119, 125 
Järnverk, loner 259 f, 367 
— råvaruförbrukning 120 
Järnvägar, banlängd 187 
— banlängd, internat. 506 
— enskilda 187 
— rullande mateneM27, 187, 373 
— statens 186 f, 372 f 
— internat. 506 
Jäst, produktion 121 

K 
Kaffe, införsel 156 f, 162 f, 170 f 
— konsumentpris 226 
— konsumtion 233 
— utförsel 164 f 
— internat. 470, 493, 524 f 
Kakao och choklad, införsel 156 f, 

162 f 
— konsumtion 233 
— produktion 121 
— utförsel 164 f 
— internat. 524 f 
Kakaobonor, internat. 471 
Kalk, produktion 119,124 
Kaloriforbrukning, per invånare 234 
— per invånare, internat. 522 
Kalorivärde, animalleproduktionens, 

indextal 104 
— i kosten 234 
Kameler, internat. 463 
Kammarratten, verksamhet 309 
Kapitalbalans 175 f 
Kapitalbudget, statens 382 f 
Kapitalfonder, statens 386, 391 f, 400 
Kapitalinvesteringar, statens 391, 400 
Kapitalsamlingskonto 216 
Kapitaltransaktioner, se Trans

aktioner 
Karta over Sveriges lan och residens

stader 26 
Kartor 338. 344 
Katastrofbistånd 396 
Katolska biskopsämbetet 349 
Kedjehus, nybyggnad 150 f 
— saluvärde 237 f 
— taxeringsvärde 237 f 
Kemisk industri, anställda 367 
— arbetare 132, 137 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129, 132, 137 
— driftkostnader 367 

— energiförbrukning 140 
— foretag 364 
— förvaltningspersonal 137 
— förädlingsvärde 137 
— investeringar 141 
— leverans-och orderlage 145 
— loner 259 f, 367 
— produktionens saluvärde 137, 141 
— produktionsvolymindex 142 
— yrkesskador 270 
Kemisk rening 90 
Kemiska produkter, exportprisindex 

230 
— förvärvsarbetande 53 
— importprisindex 231 
— införsel 157, 162 f, 174 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— pris-och volymindex 174 
— prod .centprisindex 229 
— produktion 122 
— utför.el 160, 166 f, 174 
Kikhosta, dödsorsak 300, 302 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Kirurgi 296 
Kirurgisk korttidsvård 295 
Kläder, införsel 159, 164 f. 170 f 
— konsumentpris 227 
— konsumentprisindex 228 
— konsumtion 361 
— produktion 128 
— utförsel 161, 166 f 
Kokgas, se Gas 
Koks, förbrukning 140 
— införsel 157, 162 f, 170 f 
— konsumentpris 227 
— produktion 122 
— internat. 475, 495 
Kol, se Stenkol 
Kolera, dödsorsak, internat. 454 f 
Kolhydrater, näringsvärde 234 
Kollektivhushåll 65 
Kolvångmaskiner, drivkraft 139 
Kommunal konsumtion, se Konsum

tion 
Kommunalanställd personal 249 
Kommunalskatt, utdebitering av 405 f 
Kommunaltjänstemän, se Tjänstemän 
Kommunblock, antal 30 
— folkmängd, se Folkmängd 
Kommuner 34 f 
— antal 30, 35 
— areal, se Landareal 
— finanser 402, 404 f 
— folkmängd, se Folkmängd 
— inkomster och tillgångar 406 i, 

410 f 
— utgifter och skulder 409, 412 f 
— utom landsting, antal 30 
Kommunfullmaktigeval 422 
Kommunikationer 184 f 
— konsumtion 361 
— internat. 504 f 
Kommunlån 203 f, 219 
Kommunpendlare 61 f 
Kompaniofficersskolor 328 
Konfektyrvaror, konsumtion 233 
Konkurser 307 
Konkursärenden 306 
Konserter 344 
Konstfackskolan 322 
Konsumentombudsmannen, verk

samhet 311 
Konsumentpriser 226 f 
Konsumtion 226 f, 232 f 
— offentlig 361 
— privat 361 
— internat. 522 f, 531 
Kontorsmaskiner, införsel 158, 164 f 
— produktion 126 
— utförsel 160,166 f 
Kontorsmateriel, produktion 129 
Kontorspersonal, löner 261 
Kontrakt, antal 30 
— kyrklig indelning 46 
Kooperativa Förbundet 218 
Koppar, kopparmalm, införsel 170 f 
— produktion 119, 122, 126 
— internat. 474, 479, 498 
Kor, se Nötkreatur 
Korn, areal 97 f 
— skörd 96, 99 
— internat. 465 f, 491 
Korsband 185 
Kort, post-185 
Kosmetika, produktion 123 
Kost, näringsvärde 234 
— sammansättning 234 
Kraftstationer, antal 146 
Kreatur, se Husdjur 
Kreditbistånd 396 
Kreditinstitut 217 f, 380 
— statsägda 380 
Kreditmarknad 202 
Krematorier 298 
Krigsarkivet 344 
Krigsskolan 328 
Kriminalvård 317 f 
— klientel 317 f 
Kriminalvårdsanstalterna 318 
Krom, malm, internat. 475 
Kronofogdedistrikt, antal 30 
Kryddor, införsel 156 f, 162 f 
— utförsel 164 f 
Kul-och rullager, produktion 127 
— utförsel 172 f 
Kulturell serviceverksamhet, för

värvsarbetande 55 
Kuratorer, vid sjukhus 297 
Kvarlevande, 100000 födda 80 f 
Kvinnor per 1 000 man 30 
— internat. 446 f 
Kvävning, olyckshändelse 304 
Kyrkliga indelningar 46 
Kyrkliga kommuner, finanser 415 
Kyrkofullmäktigeval 422 
Källhänvisningar m.m. 552 f 
Kärnkraft 145 f 
— internat. 481 
Kärnkraftanlaggningar, internat. 481 
Koksväxter, införsel 156 f, 162 f 
— kalorier 234 
— konsumentpriser 226 
— konsumtion 233 
— produktion 121 
— utförsel 164 f 
Korkort, utfärdade 192 
— återkallade 192 
Körkortsinnehavare 193 
Korkortsklasser 193 
Kött, införsel 156 f, 162 f, 170 f 
— kalorier 234 
— konsumentpris 226 
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— konsumtion 232 
— produktion 104 
— utförsel 160,164 f 
— internat. 470, 490, 522 

L 
Labour force, se Arbetskraftsunder

sökningar (AKU) 
Lagfarter 305 
Lagsökning 307 
Landareal 27, 33, 35 f 
— kommuner 36 f 
— landskap 35 
— länsvis 33 
— tätorter 31 
— internat. 427, 464 f 
Landgräns, Sveriges 27 
Landsakriv 344 
Landshypoteksföreningarna 211 
Landskap, antal 30 
— folkmängd 30 
— landareal 30 
Landsorganisationen (LO) 251 
Landsting, antal 30 
— finanser 414 f 
— val 420 f 
Landstingsanställd personal 250 
Lantarbetare,löner 267 
Lantbrukets ekonomiska förenings

rörelse 108 
Lantbruksföretag, inkomster och 

utgifter 106 f 
Lantbrukshögskolan 330 f 
Lantbruksnämnder, låne- och 

bidragsverksamhet 105 
— rationaliseringsverksamhet 106 
Lantmätare 88 
Lantmäteri 88 
Lantmäteridistrikt, antal 30 
Lasarett, vårdplatser m.m. 294 f 
Lastbilar, antal 193 f 
— produktion 127 
— registrerade 193 f 
— internat. 480, 498, 505 
Lastbilstransporter 195 
Lediganmälda platser 253 
Leksaker, produktion 129 
Lekskolor 278, 291 
Lera, eldfast, produktion 119 
— klinker-, produktion 119 
Levande födda, se Födda 
Levercirros, dödsorsak 301, 303 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Levnadskostander 226 f 
Licenser, se Mottagaravgift 
Linfrö, internat. 472 
Lingonsylt, konsumentpris 226 
Litteratur, bokproduktion 338 f 
— statistisk, forteckning over 536 f 
Livförsäkringslån 219 
Livränta 268 f 
Liv- och sjukförsäkringsbolag 219 f 
— försäkringsbeståndet 221 f 
— verksamhet 220 
Livslängd, återstående medel- 80 f 
— internat. 459 f 
Livslängdstabeller 80 f 
— internat. 459 f 
Livsmedel, importprisindex 231 
— införsel 156 f, 162 f, 174 

— kalorier 234 
— konsumentpris 226 
— konsumentprisindex 228 
— konsumtion 232 f, 361 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— pris-och volymindex 174 
— producentprisindex 229 
— produktion 121 
— utförsel 160, 164 f, 174 
Livsmedelsbutiker 155 
Livsmedelsförbrukning per invånare, 

internat. 522 
Livsmedelsindustri, anställda 367 
— arbetare 130, 136 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129 f, 136 
— driftkostnader 367 
— energiförbrukning 140 
— företag 364 
— förvaltningspersonal 136 
— förädlingsvärde 136 
— investeringar 141 
— leverans-och orderlage 145 
— loner 258 f, 367 
— produktionens saluvärde 136, 141 
— produktionsvolymindex 142 
— yrkesskador 270 
Livstidsstraff 318 
Ljudradio, stationer 188 
— verksamhet 343 
Ljudradio och television, mottagar

avgift 343 
Ljus, produktion 129 
Lockouter 258 
Logoped, examen 333 
Lokaliseringslån 255 
Lokalvårdare 246 f 
Lotsavgifter 184, 385 
Lotsn ingår 184 
Lotsplatser 184 
Lotterimedel, statens inkomster 386 
Luftfart, svensk civil, linjefart m.m. 

197 f 
— internat. 508 f 
Luftfartsverket 376 f 
— investeringar 400 
— loner 394 
Lufttrafikolyckor 304 
Lunchmåltid, konsumentpris 226 
Lunginflammation, dödsorsak 301, 

303 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Lyse, konsumentpris 227 
— konsumentprisindex 228 
Lågkyrkliga samfund 349 
Lågstadielärare, examen 329 
Lågstadielärarlinje 326 
Lån, bostads- 244 
— förbättrings- 244 
— näringslivet 203 f 
Långivare resp. låntagare, kredit

marknaden 202 
Långtidssjukvård 295 
Läder-och ladervaror, importpris

index 231 
— införsel 158, 162 f 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— producentprisindex 229 
— produktion 123 
— utförsel 160, 166 f 

Läder- och lädervaruindustri, 
anställda 367 

— arbetare 130, 136 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129 f, 136 
— driftkostnader 367 
— energiförbrukning 140 
— företag 364 
— förvaltningspersonal 136 
— förvärvsarbetande 52 
— förädlingsvärde 136 
— investeringar 141 
— leverans-och orderläge 145 
— löner 258, 260, 367 
— produktionens saluvärde 136,141 
— produktionsvolymindex 142 
Läge, Sveriges geografiska 27 
Lagenheter, byggnadsår 240 
— kvalitetsgrupp 242 
— nybyggda 149 f 
— ombyggnadsåtgärder 152 
— rivning av 149 f 
— storlek 231 ( ,240f 
— utrustning 244 
— agarekategon 244 
— internat. 484 
Lägenhetstyper 150 f 
Läkare, antal 297 
— examen 332 
Lakemedelsforbrukning 293 
Lakemedelsforråd 293 
Läkemedelsindustri, arbetare 132 f, 

137 
— arbetsställen 132 f, 137 
— förvaltningspersonal 137 
— förädlingsvärde 137 
— produktionens saluvärde 137 
Län, antal 30 
— areal 33, 36 f 
— folkmängd 33, 35 f 
— kommuner 35 f 
— skogs-, antal 30 
— storstads-, antal 30 
Lärare, examen 329, 333 
— obligatoriska skolväsendet 333 
— icke-obligatonska skolväsendet 

333 
Lärarhögskolor 321, 326, 330 f 
Läskedrycker, kalorier 234 
— konsumentpris 226 
— konsumtion 233 
— til lverkning 143 
Lönegrader 245 f 
Löneplaner 245 f 
Loner 258 f 
— affärsbanker och sparbanker 265 
— arbetare inom byggnadsverksam

het 263 
— arbetare inom gruvor 258 f 
— arbetare inom livsmedelsindustri 

258 f 
— arbetare inom mineralbrott 258 f 
— arbetare inom textil industri 258 f 
— arbetare inom tillverknings

industri 258 f 
— arbetare inom tobaksindustri 258 f 
— arbetare i statens t|anst 394 
— butikspersonal 264 
— chaufförer 264 
— ekonomipersonal 267 
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— hotell-och restaurangpersonal 
267 

— jordbruk 107, 267 
— kontorspersonal 264 f 
— lagerpersonal 264 
— serveringspersonal 267 
— av staten utbetalda 394 
— statstjänsteman 394 
— timförtjänst, genomsnittlig 258 f, 

263, 266 f 
— tjänsteman, byggnadsverksamhet 

261 f 
— tjänstemän, försäkringsbolag 266 
— tjänsteman, gruvor 261 f 
— tjänsteman, industri 263 
— tjänstemän, mineralbrott 261 f 
— tjänsteman, tillverkningsindustri 

261 f 
— varuhandel 264 f 
Lönetariffklass 245 f 
Lösorekop 306 

M 
Magsår, dödsorsak 301, 303 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Majs, internat. 465, 467, 491 f 
Malaria, dödsorsak 300, 302 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Malmbrytning 119 f, 129 f 
Malmer, införsel 157, 162 f 
— prisindex, inhemsk tillgäng 230 
— pris- och volymindex 174 
— producentprisindex 229 
— produktion 119, 122 
— utförsel 160, 166 f, 174 
Malmgruvor 120, 129 f. 136 
— arbetare 130 f, 136, 139 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129 f, 136 f 
— loner 258 f 
Maltdrycker, kalorier 234 
— konsumentpris 226 
— konsumtion 233 
— tillverkning 143 
— internat. 471 
Manganmalm, produktion 119 
— internat. 475 
Margarin, kalorier 234 
— konsumentpris 226 
— konsumtion 233 
— produktion 121 
— internat. 471 
Markberedning 116 
Markförvärv, naturvårdsandamål 89 
Marknadsdomstolen 311 
Maskinbefäl, antal 181 
— utbildning 322 
Maskiner, exportprisindex 230 
— importprisindex 231 
— införsel 158 f. 164f, 174 
— inom jordbruket 105, 126 
— inom jordbruket, internat. 468 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— pris- och volymindex 174 
— producentprisindex 229 
— produktion 126 f 
— utförsel 160, 166 f, 172 f, 174 
Maskinindustri, arbetare 134 f, 138 
— arbetsställen 134 f, 138 
— förvaltningspersonal 138 

— föraldingsvärde 138 
— löner 259f 
— produktionens saluvärde 138 
— produktionsvolymindex 142 
Maskinolyckor, dödsorsak 304 
Massa, pappers-och pappersindustri, 

anställda 367 
— arbetare 132, 137,139 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129, 137 
— driftkostnader 367 
— energiförbrukning 140 
— exportprisindex 230 
— förvaltningspersonal 137 
— förvärvsarbetande 52 
— förädlingsvärde 137 
— införsel 157, 162 f 
— investeringar 141 
— leverans-och orderlage 145 
— löner 259 f, 367 
— prisindex, inhemsk tillgäng 230 
— pris-och volymindex 174 
— producentprisindex 229 
— produktion 122 
— produktionens saluvärde 137. 141 
— produktionsvolymindex 142 
— utförsel 160, 164 f, 172 f, 174 
— internat. 473, 494 
Massaved, avverkning 112 
— priser 114 
Masugnar 120 
Mattor, produktion 124 
Medborgare, svenska 42, 44 f, 82 
— utlandska 42 f, 82 f 
— utlandska, adoption 278 
— utländska, alkoholmissbruk 288 
— utländska, bosättningstillständ 83 
— utländska, civilstånd, kon, ålder 

43 f 
— utlandska. lansvis 43 
— utlandska, med uppehållstillstånd 

83 
— utlandska, som erhållit svenskt 

medborgarskap 82 
Medborgarskap, svenskt 42, 82 f 
— utländskt 42 f, 82 f 
Medborgarskapsland 42, 82 f 
Medelfolkmangd 70 f, 78 f 
— internat. 427 
Medelinkomst 351 f 
Medellivslängd 80 f 
— internat. 459 f 
Medelräntor 201, 207, 211 f, 216 
Medeltemperatur 29 
Medianinkomst 351, 353 f 
Medicinalpersonal 297 
Medicinsk korttidsvård 295 
Medicinska produkter, införsel 158, 

162 f 
— produktion 122 
— utförsel 160, 166 f 
Mejerier 104 
Mejerihantering 104, 130 f 
Mejeriprodukter, införsel 156 f, 162 f 
— produktion 104 
— utförsel 164 f 
Mekanisk rening 90 
Mellanstadielärare, examen 329 
Mellanstadielararlinje 326 
Mened 313 f 

Meningokockinfektion, dödsorsak 
300, 302 

— dödsorsak, internat. 454 f 
Mervärdeskatt 385 
Metaller, exportprisindex 230 
— importprisindex 231 
— införsel 158. 162 f 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— pris-och volymindex 174 
— producentprisindex 229 
— utförsel 160, 166 f, 174 
Metal Iframs tal I ning, förvärvsarbe

tande 53 
Metallvaruindustri, arbetare 132 f, 

138 
— arbetsställen 132 f, 138 
— förvaltningspersonal 138 
— förädlingsvärde 138 
— loner 260 
— produktionens saluvärde 138 
— produktionsvolymindex 142 
Meteorologiska stationer 27 
Meteorologiska uppgifter 28 f 
Militära utbildningsanstalter 328 
Militärhögskolan 328 
Militärområden, antal 30 
Militärutgifter, internat. 533 
Mil|övård89f 
Miljovårdsverksamhet, anslag 91 
Mineralbrott, antal anställda 367 
— antal arbetstimmar 256 
— arbetare 130,139 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129, 136 
— driftkostnader 367 
— drivkraft 139 
— energiförbrukning 140 
— foretag 364 
— förvaltningspersonal 136 
— förädlingsvärde 136 
— investeringar 141 
— leverans-och orderlage 145 
— löner 258 f, 367 
— produktionens saluvärde 136, 141 
— produktionsvolymindex 142 
Mineraler 119 
Mmeraliska bränslen, införsel 157, 

162 f 
— produktion 122 
— utförsel 160, 166 f 
Mmeraliska produkter, brytning, för

värvsarbetande 49 f 
— förvärvsarbetande, internat. 447 f 
— införsel 157, 162 f 
— prisindex, inhemsk tillgäng 230 
— producentprisindex 229 
— utförsel 160, 166 f 
Missanpassningssymtom 283 
Missbildningar, medfödda, dödsorsak 

301. 303 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Missbruk av, alkohol 283, 288 
— läkemedel 283 
— narkotika m.m. 283 
— thinner 283 
Mistsignalanlaggningar 184 
Mjöl och gryn, konsumentpris 226 
— konsumtion 232 
— produktion 121 
— internat. 522 
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Mjölk, fetthalt 105 
— införsel 156 f, 162 f 
— kalorier 234 
— konsumentpris 226 
— konsumtion 233 
— per ko 105 
— produktion 104 
— utförsel 164 f 
— internat. 470, 522 
Mjölkboskapskontroll 105 
Mjolkleverantörer 104 
Mobiltelefonsamtal 188 
Mord och dråp 313 f 
Mordbrand 313 f 
Motioner 424 
Motorbrännoljor, internat, se Olja 
Motorcyklar, produktion 127 
— registrerade 193 f 
Motorer, elektriska 139 
— förbrännings-139 
— införsel 158 
— produktion 126 f 
— utförsel 160 
Motorfartyg, se Fartyg 
Motorfordon, införsel 159,164 f, 170 f 
— registrerade 193 f 
— utförsel 161, 166 f, 172 f 
— årsmodell 194 
— internat. 505 
Motorfordonsolyckor, dödsorsak 301. 

303 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Motorvägar 189 
Mottagaravgift, allman 343 
— allman, internat. 527 
Mulåsnor, internat. 463 
Municipalfullmaktigeval 422 
Museer, besök 345 
Musiker 57, 344 
Musikinstitutioner 344 
Musikinstrument, arbetare 134 f, 138 
— arbetsställen 134 f, 138 f 
— förvaltningspersonal 138 
— förädlingsvärde 138 
— produktion 129 
— produktionens saluvärde 138 
Myntenheter, internat. 506, 518 f, 

529 f 
Mål, domstols- 306 f 
— handlagda 306 f 
Mått och vikt 534 
Mässling, dödsorsak 300, 302 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Mästarbrev 335 
Möbler, införsel 159, 164 f 
— produktion 128 
— produktionsvolymindex 142 
— utförsel 161,166 f 
Mödra- och barnavård 298 
— internat. 530 
Mödrahem 282 
Modra- och spadbarnsvård, internat. 

530 
Monster 369 

N 
Namnarenden 87 
Narkotikabrott 313 f 
Narkotikaförordningen 313 
Narkotikamissbruk, se Missbruk 

Narkotikastrafflagen 313 f 
Nationalinkomst, disponibel 359 
— internat. 531 
Nationalparker 89 
Nationalräkenskaper 358 f 
— internat. 531 
NATO, militära utgifter, internat. 

533 
Naturgas, internat. 476 
Naturreservat 89 
Naturvård, se Miljövård 
Naturvårdsverk, Statens 91 
Nederbörd 28 
Nedsatt arbetsförmåga 293 
— hörsel 292 f 
— syn 292 f 
— tuggförmåga 292 f 
Nefrit och nefros, dödsorsak 301, 303 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Nervfeber, sjukdomsfall 297 
Nettoinvesteringar, statens 382 
Nettoreproduktionstal 77 
Nettoprisindex 229 
Nickel, internat. 474 
Njutningsmedel, internat. 524 
Norrland, areal och folkmängd 35 
Nykterhetsnämnder 287, 291 
Nykterhetssällskap 349 
Nykterhetsvård 288, 290 
Nykterhetsvårdslagen 288, 315 
Nådeansökningar 308 
Näringsfrihetso-^budsmannen, verk

samhet 311 
Näringsgrenar 49 f, 352 f. 359 f, 362 f 
Näringslivets främjande, offentlig 

konsumtion 362 
Näringsvärde i kosten 234 
Nötkreatur 100,102 f 
— internat. 463 
Nötköt t , konsumentpris 226 

O 
Obeflntligregister 67, 86 
Obligationer 206 f, 212 f, 219, 384 
— utestående skuld 213 f 
Obligationsemmisioner 214 
Obligationslån 204, 213 f. 384, 392 
Obligationsränta 201 
— internat. 515 
Obligationsskuld 213 f 
Obrukad åker 97 
Offentlig förvaltning, anställda 352, 

367 
— antal arbetstimmar 256, 367 
— driftkostnader 367 
— foretag 354 
— förvärvsarbetande 49 f, 55, 62, 352 
— förvärvsarbetande, internat. 447 f 
— löner 367 
— rorelseidkare 352 f 
Offentlig konsumtion 358, 361 f 
Officiella statistiska publikationer, 

förteckning over 536 f 
Ogifta 39 f, 43, 47 f, 63, 76 
Olivol|a, se Olja 
Olja, animalisk, införsel 157, 162 f 
— animalisk, utförsel 160, 166 f 
— bunker-, internat. 496 
— eldnings-, införsel 170 f 
— eldnings-, konsumentpris 227 

— eldnings-, produktion 122 
— eldnings-, internat. 496 
— mineralisk, införsel 157, 162 f, 

170 f 
— mineralisk, produktion 122 
— mineralisk, utförsel 166 f 
— mineralisk, internat. 495 f 
— motorbränn-, införsel 170 f 
— motorbränn-, produktion 122 
— motorbränn-, internat. 496 
— oliv-, internat. 477 
— palm-, internat. 477 
-- rå-, införsel 170 f 
— rå-, internat. 475 f 
— smörj-, införsel 157 
— smörj-, utförsel 160 
— tung, internat. 476 
— val-, internat. 476 
— vegetabilisk, införsel 157, 162 f 
— vegetabilisk, utförsel 160, 166 f 
— vegetabilisk, internat. 496 f 
Oljefro, införsel 157, 162 f 
— utförsel 164 f 
— internat. 493 f 
Olje- och gasmotorer, drivkraft 120 
Oljeråvaror, införsel 170 f 
Oljeväxter 97 f 
Olyckor, genom eld, explosion o d 

304 
— järnvägs- 304 
— lufttrafik- 304 
— motorfordons-196 f, 304 
— motorfordons-, internat. 454 f, 511 
— vägtrafik-196 f, 304 
— vagtrafik-, internat. 511 
Olycksfall i arbete 289 f 
— internat. 530 
Olycksfallsförsäkring, internat. 530 
Olyckshändelser, dödsorsak 301, 303 f 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Omhändertaganden, fylleri 312 
Omskolning, kostnader 290 
Operan, Kungl. 342 
Orderläge, industrins 145 
Ordningsbot 314 f 
Orkesterverksamhet 344 
Ortopedi 296 
Ost, kalorier 234 
— konsumentpris 226 
— konsumtion 233 
— produktion 104, 121 
— internat. 470, 490 
Ostkustfiske 118 

P 
Paket, postforsändelse 185 
— internat. 504 
Palmolja, se Olja 
Papper och papp, exportprisindex 230 
— införsel 158, 162 f 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— pris-och volymindex 174 
— producentprisindex 229 
— produktion 124 
— utförsel 160, 166 f, 172 f, 174 
— internat. 478, 497 
Pappers- och pappersvaruindustri, 
— arbetare 132, 137 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
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— arbetsställen 129, 132, 137 
— energiförbrukning 140 
— foretag 364 
— förvaltningspersonal 137 
— förädlingsvärde 137 
— investeringar 141 
— leverans-och orderlage 145 
— löner 259f 
— produktionens saluvärde 137,141 
— produktionsvolymindex 142 
Pappersmassa, se Massa 
Pappersved, införsel 157 
— utförsel 160, 172 f 
Parasitära sjukdomar, dödsorsak 300, 

302 
Parfym, produktion 123 
Partihandel, se Handel 
Partival 419 f 
Passagerarkilometer, flyg 198 
— flyg, internat. 509 
Passkontrollområde, nordiskt, inter

nat. 513 
Pastorat, antal 30 
— kyrklig indelning 46 
Patent 370 
Patent- och registreringsavgifter 370, 

385 
Pendlare 61 f 
Penning- och kreditvasen 201 f 
— internat. 514 f 
Pensioner 271 f 
— allmänna 185 
— barn- 271 f, 291 
— folk- 271 i, 289, 387 
— förtids- 271 f, 290 
— kostnader 289 f, 387 
— tillaggs-271 f, 290 
— ålders- 271 f, 290 
— anke- 271 f 
— internat. 530 
Pensionsfonden, allmänna (AP) 203 f, 

273. 290, 393 
— allmanna, balansrakning 204 
— allmanna, utbetalning från 203 
Pensionsförsäkring, Riksförsäkrings

verkets frivilliga 273 
Pensionstillskott 272 f 
Pensionarsbostader, internat 530 
Perinatal dödlighet, dödsorsak 301, 

303 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Personal, i kommunal tjänst 249 
— landstingsanställd 250 
— i statens tjänst 394 f 
Personalpensionskassan, Svenska 

(SPP) 220 
Personbilar, antal 193 f 
— införsel 159, 164 f, 170 f 
— registrerade 193 f 
— utförsel 161, 166 f, 172 f 
— internat. 479 f, 498, 505 
Personer med vissa funktionsnedsatt-

ningar 292 f 
Personskador, militär- och krigs

olyckor 289, 291 
— internat. 530 
Persontrafik, flyg 197 f 
— järnväg 186 f 
— internat. 506 
Pest, dödsorsak, internat. 454 i 
Petroleumindustri, anställda 367 

— arbetare 132, 137 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129, 132, 137 
— driftkostnader 367 
— energiförbrukning 140 
— företag 364 
— förvaltningspersonal 137 
— förvärvsarbetande 53 
— förädlingsvärde 137 
— investeringar 141 
— leverans-och orderläge 145 
— löner 259 f, 367 
— produktionens saluvärde 137, 141 
— produktionsvolymindex 142 
— yrkesskador 270 
Petroleumprodukter, exportpris

index 230 
— importprisindex 231 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— producentprisindex 229 
Petroleumraffinaderier 137, 142 
— arbetare 132, 137 
— arbetsställen 132, 137 
— förvaltningspersonal 137 
— förädlingsvärde 137 
— löner 259f 
— produktionens saluvärde 137 
— produktionsvolymindex 142 
Plast, exportprisindex 230 
— importprisindex 231 
— införsel 158, 162 f 
— prisindex, inhemsk tillgäng 230 
— producentprisindex 229 
— utförsel 160,166 f 
— internat. 477, 497 
Plast- och plastvaruindstri, anställda 

367 
— arbetare 132, 137 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129, 132, 137 
— driftkostnader 367 
— energiförbrukning 140 
— foretag 364 
— förvaltningspersonal 137 
— förvärvsarbetande 53 
— förädlingsvärde 137 
— investeringar 141 
— leverans-och orderlage 145 
— löner 259 f, 367 
— produktion 123, 129 
— produktionens saluvärde 137, 141 
— produktionsvolymindex 142 
Plenidagar, riksdagens 424 
Plåt, införsel 170 f 
— produktion 125 
Polio, (myelit), akut, dödsorsak 300, 

302 
— dödsorsak, internat. 454 f 
— sjukdomsfall 297 
Polisdistrikt, antal 30 
Porslin- och lergodsindustri, arbetare 

132 f, 137 
— arbetsställen 132 f, 137 
— förvaltningspersonal 137 
— förädlingsvärde 137 
— produktionens saluvärde 137 
— produktionsvolymindex 142 
Postanstalter 185 
Postanvisningar 185 
— internat. 504 

Postbanken 210, 218 
Postförsändelser 185, 197 f 
— internat. 504, 508 f 
Postgirot 209 f, 218 
Postlinjer 185 
Postroster 422 
Post- och televerk, förvärvsarbetande 

49 f 
Postverket 375 
— investeringar 400 
— löner 394 
Postväsendet, internat. 504 
Potatis, areal 97 f 
— kalorier 234 
— konsumentpris 226 
— konsumtion 233 
— skörd 96, 99 
— internat. 465, 467. 492, 522 
Premieobligationer 384 
Priser 114, 226 f, 
— internat. 520 f 
Privat konsumtion 361 
Produktion, se Tillverkningsindustri 
Produktionens saluvärde 136 f. 141 
Produktionsområden 105 
Propositioner och Kungl. skriv. 424 
Prostatahyperplasi, dödsorsak 301 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Prostitution 283 
Proteinämnen, förbrukning, per in

vånare, internat. 522 
Provinsialläkardistrikt, antal 30 
Psykiatri 296 
Psykiatrisk lasarettsvård 294 f 
Psykiatrisk vård, dömda 315 f 
Psykolog, examen 332 
Publikationer, officiella statistiska 

536 f 
Pumpar, utförsel 172 f 
Pälsskinn, införsel 157.162 f 
— produktion 123, 128 
— produktionsvolymindex 142 
— utförsel 160,164 f 

R 
Radaranläggningar 184 
Radhus, nybyggnad 150 f 
— saluvärde 237 f 
— taxeringsvärde 237 f 
Radio 188, 343 
— internat. 527 
Radioapparater och tillbehor, införsel 

158, 164 f 
— produktion 127 
— utförsel 161, 166 f 
Radiofyrar 184 
Radiolicenser, se Mottagaravgift 
— internat. 527 
Radiologi 296 
Radiopersonal, handelsflottans 181 
Radiostationer 188 
Radiotelegrafist, utbildning 322 
Raps, areal 98 
— skörd 96, 99 
Rattfylleri 313 f 
Rayonsilke, internat. 473 
Rayonull, internat. 473 
Reaktorer, antal, internat. 481 
Rea/ekonomisk fördelning av drift

budgetens poster 382 f 
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Realexamen 329 
Realskola 337 
Receptarier 293, 297, 332 
Rederinäringen, svenska, brutto

intäkter 177 
Regementsofficerskurser 328 
Regeringsrätten, verksamhet 309 
Regionalpolitiskt stöd 255 
Rehabiliteringsåtgärder 255 
Rekreationsverksamhet, förvärvs

arbetande 55 
Religiösa organisationer 349 
Rengöringsmedel, införsel 162 f 
— utförsel 166 f 
Renhållningsverksamhet, forvärvs-

arbetande 55 
Renskötande samebefolkning 64 
Reparationsverksamhet, förvarvs-

arbetande 55 
Reproduktionstal 77 
— internat. 458 
Reseffekter, införsel 164 f 
— produktion 128 
— utförsel 166 f 
Resevaluta 175 f, 200 
Restaurangverksamhet, anställda 367 
— antal arbetstimmar 256, 367 
— driftkostnader 367 
— företag 364 
— förvärvsarbetande 49 f, 54 
— förvärvsarbetande, internat, 447 f 
— löner 367 
Resultaträkningsuppgifter, industri

företag 366 
Resultat- och balansrakningsupp-

gifter, foretag 365 
Reumatisk feber, dödsorsak 300, 302 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Reumatologi 296 
Reverslån 204 
Rikets indelningar, områden, distrikt 

m.m. 30 
Riksarkivet 344 
Riksbanken 175 f, 201 f, 207 f, 393 
Riksdagen, arbete 424 
— sammansättning 423 
— utskott 424 
Riksdagens ombudsmän, verksamhet 

312 
Riksdagsmän 418, 423 
Riksdagsval 417 f 
Riksidrottsförbund, Sveriges 349 
Riksområden, antal 30 
Riksskogstaxering 109, 113 f 
Riksstaten, se Statsbudgeten 
Riksteatern, Svenska 342 
Ris, internat. 465. 467, 491 
Rivning 149 
Rundradiostationer 188 
Rusdrycker, detaljhandel 155 
Rybs, areal 98 
— skörd 96i 99 
Ràfosfat, internat. 473 
Råg, areal 97 f 
— skörd 96, 99 
— internat. 465 f, 492 
Rån 313 f 
Råpetroleumverk 130 f, 136 
Råvaror, icke ätbara, införsel 157, 

162 f 
— produktion 121 f 

— utförsel 160, 164 f 
Råvaruförbrukning, järnverkens 120 
Räntesatser, bankernas, se Banker 
Rättare, löner 267 
Rattsvasen 305 f 
— konsumtion 361 
Ratts- och polisväsen, konsumtion 361 
Rör, införsel 158, 170 f 
— produktion 125 
— utförsel 160, 166 f 
Rörelsehindrade 292 f 
Rörelseidkare 352 f 
Rostande, antal 418 f 
Röstberättigade 418 f 
Röstsedlar, partifördelning 417, 420 

S 

Sakregister 565 f 
Salmonella, sjukdomsfall 297 
Salt, internat. 474 
Saltsjofiske 117 f 
Samboende, inkomst 354 
— kon, civilstånd, ålder 63 
— gifta kvinnor, förvärvsarbetande 

51 
Samebefolkning 64 
Samfärdsel, post- och televerk, an

ställda 352, 367 
— antal arbetstimmar 256, 367 
— driftkostnader 367 
— företag 364 
— förvärvsarbetande 49 f, 54, 62, 352 
— förvärvsarbetande, internat. 447 f 
— löner 367 
— rörelseidkare 352 f 
— yrkesskador 270 
Samhällsplanering, konsumtion 362 
Sandsten, produktion 119 
Sanitetsartiklar 128, 159, 164 f 
Scandinavian Airlines System (SAS) 

198 
— internat. 510 
Schanker, mjuk, sjukdomsfall 297 
Scharlakansfeber, dödsorsak, inter

nat. 454 f 
— sjukdomsfall 297 
Sedlar, utelöpande 207 
Sedlighetsbrott 313 f 
Seminarier, folkskole- 326 
— förskole- 326, 329 
— för huslig utbildning 326, 329 
— slöjdlärare 326 
Separatorer, produktion 126 
Serviceverksamhet, förvärvsarbetan

de 55 f, 352 
Silver, produktion 119 
Silver- och guldvaruindustri, se Guld-

och silvervaruindustri 
Silvermalm, internat. 475 
Sinter, produktion 119 f, 122 
Sirap, kalorier 234 
— konsumtion 233 
Sl-systemet 532 
Sjukbidrag 272 f 
Sjukdagar 276 
— yrkesskador 271 
Sjukdom, kostnader 289 f 
— internat. 530 
Sjukersättningstid, yrkesskador 271 
Sjukförsäkring, frivil l ig 274, 276 

— kostnadsfördelning 274 
— obligatorisk 275 
— internat. 530 
Sjukgymnaster, antal 297 
— examen 333 
Sjukgymnasttnstitut 330 f 
Sjukhem 294 
Sjukhus 295 
Sjukhusvårdsdagar 275 f 
Sjuk- och olycksfallsförsäkring, se 

Försäkring 
Sjukpenningdagar 275 f 
Sjukpenningfall 275 f 
Sjukskoterskeskolor 321 f, 324 
Sjuksköterskor 297 
Sjukstugor 294 
Sjukvård, förvärvsarbetande 55 
Sjukvårdsanstalter 294 
Sjukvårdspersonal 297 
Sjalvbindare 105 
Självmord 299, 301, 303 
— internat. 454 f 
Självrisk, skordeskador 102 
Sjöar 27 
S|öbefalsskolor 322 
Sjöfart 177 f 
— på utlandet, internat. 503 
— internat. 500 f 
Sjöförklaring 306 
S|oingenjörer, examina 329 
Sjökaptener, antal 181 
— examina 329 
Sjokrigsskolan 328 
Sjömän 181 
S|Oolyckor, dödsorsak 304 
S|oraddningsstationer 184 
Sjöövervakningsstationer 184 
Skadeersättningar 223 f 
Skadegörelse 313 f 
Skador, av blixt, elektrisk ström, ras 

m.m., olyckshändelse 304 
— av rovdjur, ersättning 91 
Skaldjur, fångst 117 f 
— kalorier 234 
— konsumtion 232 
— internat. 468 f 
Skatt, bensin- och brannol|e- 385 
— direkt 383 
— energi- 385 
— förmögenhets- 398 f, 403 
— hund-398 f. 416 
— indirekt 359, 383 
— influten 398 f 
— kommunal 398 f, 402, 404 
— kupong 385, 398 f 
— kyrklig 415 
— landstings- 398 f, 405 
— lotterivinst 385 
— mervärde- 385 
— reklam 385 
— rusdrycks- 385 
— stadig 385. 398 f, 401 
— tobaks- 385 
— vägtrafik 385 
Skattebrott 314 
Skattekronor 405 f 
Skatteutjamningsbidrag 405, 410 
Skattkammarväxlar 206 f, 382 f 
Skeppshypotekskassan, svenska 211 
Skeppsvarv, arbetare 134, 138 
— arbetsställen 134, 138 
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— förvaltningspersonal 138 
— förädlingsvärde 138 
— leverans-och orderlage 145 
— loner 259f 
— produktionens saluvärde 138 
— produktionsvolymindex 142 
Skilda 39 f, 43, 47 f, 63 
Skilsmässor 76 f 
Skinn, införsel 157, 162 f, 170 f 
— produktion 123 
— utförsel 160, 164 f 
Skogar 109f 
— allmanna 109, 116 
— bolags-109, 116 
— domänverkets 111 f 
— kommunala 111 f 
— krono-109, 111 f, 116 
— privata 111 f, 116 
— skogsagarforeningarnas 109 
— stifts-109 
— växande, varde 110 
— årlig tillväxt 109 
— internat. 464 
Skogsarbetare, loner 266 
Skogsavverkning 109, 112, 115 
Skogsbilvägbyggnad 116 
Skogsbruk 106, 109 f, 146 
— anställda 352 f, 367 
— antal arbetstimmar 256 
— driftkostnader 367 
— foretag 364 
— förvärvsarbetande 49 f, 62, 338 
— förvärvsarbetande, internat. 447 f 
— löner 367 
— prisutveckling 114 
— rorelseidkare 352 f 
— sysselsatta 257 
— totalavverkning 115 
— yrkesskador 270 
Skogsbruksvärde 110 f 
Skogsbränder 112 
Skogsdikning 116 
Skogsflygplatser 116 
Skogsforsäkring, se Försäkring 
Skogsgödsling 116 
Skogshögskolan 330 f 
Skogsinstitut 322 
Skogsmark, areal 96, 110 f 
— varde 110 f 
— årlig tillväxt 113 
— ägarekategori 110 
— ägoslag 96, 114 
Skogsmastarskola, statens 322 
Skogsodling 116 
Skogsröjning 116 
Skogsskola 322 
Skogsvårdsavgifter 385, 398 f 
Skogsvårdsregioner, antal 30 
Skogsvårdsåtgärder 116 
Skolhemselever 283 
Skolmåltider 291 
— internat. 530 
Skolor, allmanbildande 321 
— bergs- 322 
— fhck- 337 
— flygvapnets krigs- 328 
— flygvapnets tekniska 328 
— folkhög-321, 324, 327 
— för- 326 
— försvarets gymnasie- 328 
— försvarshog- 328 

— grund-320 f, 326 f, 337 
— gymnasie-321, 324 f 
— hög-321, 330 f 
— kompaniofficers- 328 
— konstfack- 322 
— krigs- 328 
— lararhog-321, 326, 330 f 
— militära 328 
— militarhog- 328 
— real- 337 
— sjuksköterske- 321 f, 324 
— sjöbefäls- 322 
— sjökrigs- 328 
— skogs- 322 
— special- 321 f 
— statens skogsmastar- 322 
— sar-321, 324. 326 
— tränings- 326 
— yrkes- 326 
Skor, arbetare 132, 137 
— arbetsställen 132. 137 
— förvaltningspersonal 137 
— förädlingsvärde 1 37 
— införsel 159. 164 f 
— konsumentpris 227 
— konsumentprisindex 228 
— konsumtion 361 
— loner 259 f 
— produktion 128 f 
— produktionens saluvärde 137 
— produktionsvolymindex 142 
— utförsel 161, 166 f 
Skott, dödsorsak 299, 304 
Skrapfisk 117 
Skyddat arbete 255 
Skyddskonsulentdistrikt, antal 30 
Skyddstillsyn, dömda 315 f 
Skådespelare 342 
Skarmbildsundersokningar 294 
Skörd 96, 99 
— internat. 466 f 
Skördeskadeskydd 102 
Skördetröskor 105 
Skötare, psykiatrisk vård 297 
Slakterier 130 f. 136 
Slåttervall, areal 97 f 
— skörd 96,99 
Slaktnamn 87 
Släpvagnar 193 
Slöjdlärare, examen 329 
Slöjdlararseminariet 326 
Smittkoppor, dödsorsak, internat. 

454 f 
Småhus 152, 244 
Småskollärare. examen 329 
Småskollärarlinje 326 
Smör, kalorier 234 
— konsumentpris 226 
— konsumtion 233 
— produktion 104, 121 
— internat. 470, 490 
Smörjoljor, se Olja 
Snus, försäljning 153 
— internat. 472 
Socialförsäkring, se Försäkring 
Socialförsakringsgrenar, relativ kost

nadsfördelning 274 
Social hemh|alp, se Hemhjälpsverk

samhet 
Socialhjälp 284 i, 291 
— internat. 530 

Socialhögskola 330 f 
Socialutgifter289f, 387 f 
— internat. 530 
Socialvård 278 f, 384,410,413 
— konsumtion 362 
— internat. 530 
Socialvârdskonsulentdistnkt, antal 30 
Socioekonomisk grupp 236, 336 
Socionom, examen 333 
Socker, införsel 156 f, 162 f, 170 f 
— kalorier 234 
— konsumentpris 226 
— konsumtion 233 
— produktion 121 
— utförsel 164 f 
— internat. 470, 492 f, 522 
Sockerbetor, areal 97 f 
— produktion 121 
— skörd 96, 99 
— internat. 465, 467 
Sockerdricka, konsumentpris 226 
Sockerindustri 121, 130 f, 136 
Sockerrör, internat. 467 
Sockersjuka, se Diabetes 
Sojabönor, internat. 472 
Soppor, konsumtion 233 
— produktion 121 
Sorghum, internat. 467 
Spannmål, area) och skörd 96 f 
— införsel 156 f, 162 f, 170 f 
— utförsel 160, 164 f, 172 f 
Spannmålsprodukter, kalorier 234 
— konsumentpris 226 
— konsumtion 232 
Sparbanker 201 f. 212 f, 217 f, 393 
— loner 265 
Specialhem 282 
Specialklasser, obligatoriska 320, 322 
Speciallararexamen 329 
Specialundervisning inom grund

skolan 323 f 
Spritdrycker 155, 233 f 
— internat. 524 f 
Sprängning, dödsorsak 299, 304 
Sprängämnen, införsel 162 f 
— produktion 123 
— utförsel 166 f 
Spädbarnsdödlighet 68 f, 78, 82 
Spadbarnshem 282 
Stadshypoteksforeningar 211 
Stadshypotekskassa, Konungariket 

Sveriges 211 
Stadsteatrar 342 
Statens biografbyrå, granskade filmer 

345 
Statens inkomster och utgifter 382, 

385 f 
Statens järnvägar 186 f, 372 f, 386 
— biltrafik 195 
— investeringar 400 
— löner 394 
Statens lönekostnader 394 
Statistiska publikationer, officiella, 

forteckning över 536 f 
Statliga aktiebolag 380 f 
Statligt anställda 247 f, 378 
Statsbudgeten 385 f 
Statsföretag 380 f 
Statsinkomster, se Statens inkomster 

och utgifter 
Statslösa, antal 42 
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— inresande, internat. 513 
Statsobligationer, ränta, internat. 515 
Statsskulden 392 f 
— internat. 532 
Statstjänstemän, se Tjänsteman 
Statstjänstemannens riksförbund (SR) 

251 
Statsunderstödd verksamhet, tjänste

män 247 f 
Statsutgifter, se Statens inkomster 

och utgifter 
Stenbrott, sandtag, arbetare 130 f, 136 
— arbetsställen 130 f. 136 
— förvaltningspersonal 136 
— förädlingsvärde 136 
— produktionens saluvärde 136 
Stenkol, förbrukning 140 
— importprisindex 231 
— införsel 157, 162 f, 170 f 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— producentprisindex 229 
— produktion 119, 122 
— internat. 475, 495 
Stift, antal 30 
— folkmängd 46 
Stiftsnamnderna, skogar 111 f 
Stor-Göteborg, bostadsbyggande 149 
— flyttningar 86 
— folkmängd 32 f 
Stor-Malmö, bostadsbyggande 149 
— flyttningar 86 
— folkmängd 33 
Stormarknader 155 
Storstadsområden, antal 30 
— flyttningar 86 
— folkmängd, se Folkmängd 
Stor-Stockholm, bostadsbyggande 149 
— flyttningar 86 
— folkmängd 32 
Strafftid, kriminalvårdens 318 
Strafföreläggande 314 f 
Strejker 258 
Streptokockangina 302 
— dödsorsak, internat. 454 f 
Strumpor, produktion 128 
Strypning299 
Studiecirklar 346 f 
Studieförbund 346 f 
Studiehjälp 291 
Studieinriktning 330 f 
Studieverksamhet, för invandrare 346 
Studievägar 325, 327 
— ekonomiska 325 
— humanistisk-sociala 325 
— teknisk-naturvetenskapliga 325 
Styrmän 181 
Stål, arbetare 132 f, 138 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129, 132 f. 138 
— exportprisindex 230 
— handelsfärdigt 119 
— importprisindex 231 
— införsel 158. 162 f, 170 f, 174 
— införseltull 393 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— pris-och volymindex 174 
— producentprisindex 229 
— produktion 119, 125 f 
— utförsel 160, 166 f, 172 f, 174 
— internat. 478 f, 498 
Stålgjutgods, produktion 119 

Stader, internat. 435 
Städningspersonal, se Lokalvårdare 
Stämpelmedel 398 f 
Stärkelse, produktion 123 
Stödåtgärder 255 
Stöld 313 f 
Superfosfat, internat. 477 
Svavel, internat. 473 
Svavelkis, produktion 119 
— internat. 474 
Svavelsyra, internat. 477 
Svealand, areal och folkmängd 35 
Svensk studieverksamhet för in

vandrare 346 
Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) 

252 
Svenska Tobaks AB 381 
Sveriges akademikers centralorga

nisation (SACO-SR) 251 
Sveriges allmanna hypoteksbank 108, 

211 
Sveriges arbetares centralorganisa

tion (SAC) 251 
Sveriges betalningsbalans, se Betal

ningsbalans 
Sveriges lan och residensstader 26 
Svin 102 f 
— foretag med 101 
— internat. 463 
Sydkustfiske 118 
Syfilis, dödsorsak 300, 302 
— dödsorsak, internat. 454 f 
— sjukdomsfall 297 
Symboler använda i tabellerna 25 
Symfoniorkestrar 344 
Syntetiska fibrer, internat. 495. 497 
Syntetiskt gummi, internat. 473 
Syror, produktion 122 
Sysselsatta 257 
Sysselsättningsskapande åtgärder 255 
Systembolaget AB 381 
— utminuteringsställen 155 
Sågtimmer, avverkning 112, 114 
— priser 114 
Såpa, produktion 123 
Sakerhetsanstalter för sjöfarten 184 
Såljkurser, genomsnittliga 201 
Sällskapsresor, flyg 200 
Sändningstid, ljudradio och television 

343 
Särskola 321. 324, 326 
Sötvattensfiske 118 
— internat. 468 f 

T 
Tabeller i Statistisk årsbok som utgått 

sedan föregående år 24 
Tackjärn, införsel 170 f 
— produktion 119 f, 125 
— internat. 479 
Talskivor 338 
Tandhygienister 297 
Tandläkare 297 f 
— examen 332 
Tandsköterskor 297 
Tandtekniker 297 
Tankfartyg, internat, se Fartyg 
Tapeter, produktion 124 
Taxeringar 109 f, 401 f 
Te, införsel 156 f, 162 f 

— konsumtion 233 
— utförsel 164 f 
— internat. 470, 493, 524 f 
Teaterinstitutioner 342 
Teaterverksamhet 342 
Teckningslärare, examen 329 
Teckningslararinstitut 326 
Tegel-, cement- och annan mineral-

varuindustri, arbetare 132 f, 137 
— arbetsställen 132 f. 137 
— förvaltningspersonal 137 
— förädlingsvärde 137 
— produktion 124 
— produktionens saluvärde 137 
— produktionsvolymindex 142 
Teknisk personal, loner 261, 263 
Tekniska högskolor 330 f 
Telefonapparater, antal 188 
— per inv. 188 
— internat. 507 
Telefonsamtal 188 
Telefonstationer 188 
Telegraf 188 
— internat. 507 
Telegrafiapparater, införsel 164 f 
— utförsel 161, 166 f, 172 f 
Telegram, taxerade 188 
— internat. 507 
Televerket 374, 386 
— investeringar 400 
— loner 394 
Television 188, 343 f 
— mottagaravgift 344 
— verksamhet 343 
— internat. 527 
Televisionsapparater, införsel 158, 

164 f 
— konsumentpris 227 
— produktion 127 
— utförsel 161, 166 f, 172 f 
— internat. 527 
Televisionslicenser 344 
— internat. 527 
Telex 188 
Temperatur i Sverige 29 
Tenn, internat. 475, 479 
Terapeuter, sysselsättnings- och 

arbets- 297 
Territorialvattengrans 27 
Testamentsbevakning 306 
Textilfibrer, införsel 157, 162 f, 170 f. 

"174 
— pris-och volymindex 174 
— produktion 122 
— utförsel 164 f 
Textil industri, anställda 367 
— arbetare 130 f, 136, 139 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129 f. 136 
— driftkostnader 367 
— energiförbrukning 140 
— foretag 364 
— förvaltningspersonal 136 
— förvärvsarbetande 52 
— förädlingsvärde 136 
— investeringar 141 
— leverans-och orderlage 145 
— löner 258. 260, 367 
— produktionens saluvärde 136, 141 
— produktionsvolymindex 142 
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— yrkesskador 270 
Textillarare, examen 329 
Textilvaror, importprisindex 231 
— pnsindex, inhemsk tillgång 230 
— producentprisindex 229 
Tidningar 348 
— postforsandelser 18S 
Tidningspapper, produktion 124 
— utförsel 172 f 
— internat. 477, 497, 523 
Tidskrifter 341 
— postforsandelser 185 
Tillgångar och skulder, de större 

kommunernas 411 
Tillverkningsindustri 121 f 
— anställda 352 f, 367 
— antal arbetstimmar 256 
— arbetare 130 f, 136 f. 139 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129 f, 136 f 
— driftkostnader 367 
Tillverkningsindustri, drivkraft 139 
— energiförbrukning 140 
— förvaltningspersonal 136 f 
— förvärvsarbetande 49, 62, 352 
— förvärvsarbetande, internat. 447 f 
— förädlingsvärde 136 f 
— investeringar 141 
— leverans-och orderlage 145 
— loner 258 f, 367 
— produktionens saluvärde 136 f, 141 
— produktionsvolymindex 142 
— rorelseidkare 352 f 
— sysselsatta 257 
— internat. 470 f 
Tilläggspensioner 271 f, 290 
Timavlonade, landsting 250 
Timmer 112, 114 
— internat. 473, 494 
Tingsrätter, antal 30 
— verksamhet 306 
Tipsmedel 386 
Tipstjanst AB 381 
Tjurar, se Notkreatur 
Tjänsteman, försäkrings- 266 
— industri-, loner 263 
— kommunalanställda 249 
— kommunalanställda, anställnings

form 249 
— kommunalanställda, förvaltnings

gren 249 
— landstingsanstallda 250 
— landstingsanstallda, t|anst-

goringens omfattning 250 
— landstingsanstallda, verksamhets

område 250 
— statligt lonereglerad verksamhet 

245 f 
— statsanställda 245 f 
Tjänstemannens centralorganisation 

(TCO) 251 
Tjänster, konsumtion 361 
Tobak, importprisindex 231 
— införsel 157, 162 f 
— konsumentpris 226 
— konsumentprisindex 228 
— konsumtion 233, 361 
— prisindex, inhemsk tillgäng 230 
— producentprisindex 229 
— rok- och tugg-153 

— rok- och tugg-, internat. 472 
— utförsel 160. 164 f 
— internat. 471 f, 493, 524 f 
Tobaksmonopolet, se Svenska 

tobaks AB 
Tobaksskatt 385 
Tobaksvaror, försäljning 153 
— införsel 157, 162 f 
— produktion 121 
— utförsel 164 f 
Tobaksvaruindustri, anställda 367 
— arbetare 130 f, 136 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129 f, 136 
— driftkostnader 367 
— energiförbrukning 140 
— företag 364 
— förvaltningspersonal 136 
— förvärvsarbetande 52 
— förädlingsvärde 136 
— investeringar 141 
— leverans-och orderläge 145 
— loner 258 f, 367 
— produktionens saluvärde 136, 141 
— produktionsvolymindex 142 
— yrkesskador 270 
Tomträtter, inteckning 305 
Tonnage, handelsflottans 179 f 
— internat. 500 f 
Torv, införsel 157, 162 f 
— produktion 122 
Totalforsvarsverksamhet 255 
Totalisatormedel 386 
Trafikbrott, dömda personer 314 
Trafikbrottslagen 314 
Trafiken i rikets hamnar 183 
Trafikförsäkring 223 f 
Trafikkort 193 
Trafikolyckor, se Olyckor 
Traktorer 105, 126, 193 
— införsel 170 f 
— registrerade 193 f 
— internat. 468 
Traktorförare, loner 267 
Transaktioner, kapital-175 f 
— löpande 175 f 
Transporter, konsumtion 361 
Transportmedel, arbetare 134 f, 138 
— arbetsställen 134 f, 138 
— förvaltningspersonal 138 
— förädlingsvärde 138 
— införsel 158 f. 164 f. 174 
— loner 259f 
— prisindex, inhemsk tillgäng 230 
— pris-och volymindex 174 
— producentprisindex 229 
— produktion 126 f 
— produktionens saluvärde 138 
— utförsel 160, 166 f. 174 
— yrkesskador 270 
Trycksaker, införsel 159 
— produktion 129 
Träd, se Garn 
Trångboddhet 235, 241, 243 
Träda 97 f 
Trädgårdar, internat. 464 
Trädslag 109, 113 
Trähus, monteringsfardiga 123 
Traningsskola 326 
Trävaror, exportprisindex 230 

— införsel 157 f, 162 f 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— pris-och volymindex 174 
— producentprisindex 229 
— produktion 121 f 
— utförsel 160, 164 f, 172 f, 174 
— internat. 473, 494 
Trävaruindustri, anställda 367 
— arbetare 130 f, 136, 139 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129f, 136 
— driftkostnader 367 
— energiförbrukning 140 
— foretag 364 
— förvaltningspersonal 136 
— förvärvsarbetande 52 
— förädlingsvärde 136 
— investeringar 141 
— leverans-och orderlage 145 
— loner 259 f, 367 
— produktionens saluvärde 136, 141 
— produktionsvolymindex 142 
— yrkesskador 270 
Tuberkulos, dödsorsak 300, 302 
— dödsorsak, internat, 454 f 
Tullar och acciser 398 f 
Tulldistrikt, antal 30 
Tullmedel 385 
Tulluppbord 393 f 
Tumörer, dödsorsak 300, 302 
— dödsorsak, internat 454 f 
Turbineffekt 144 
Turism, internat. 512 f 
Turistutgifter, konsumtion 361 
Tvistemål 306, 308 
Tvål, konsumentpris 227 
— produktion 123 
Tvångsförvaltningslagen 310 
Tvatter i verksamhet, förvärvsarbe

tande 55 
Tvatt- och toalettmedel, införsel 162f 
— konsumentpriser 227 
— produktion 123 
— utförsel 166 f 
Tyfoidfeber, dödsorsak, internat. 454 f 
Tandstickor, produktion 129 
Tätorter, antal 31 
— bostäder 240, 243, 245 
— folkmängd, se Folkmängd 
— förvärvsarbetande 51 
— saluvärden på fastigheter 237 f 

U 
Ugnar och härdar, i gäng 120 
U-landsbistånd, kostnader 396 f 
— personal, stipendiater m.m. 397 
— internat. 528 
Ull, införsel 170 f 
— internat. 473, 494 
Ullgarn, internat. 478, 497 
Underhållsbidrag 279 
Underkläder, produktion 128 
Underrätter 306 f 
Undervisning 249 f, 320 f 
— förvärvsarbetande 55 
— konsumtion 361 
— kostnader 384, 389. 395 
Ungdomsfängelse 315 f 
Ungdomsvårdsskolor, elever 283 f 
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— platser 284 
Universalstål, införsel 170 f 
Universitet 321, 330 f 
Uppbörd i statens verksamhet 385 
Uppdragsverksamhet, antal arbets

timmar 256 
— foretag 364 
— förvärvsarbetande 55 
Uppehållstillstånd 83 
Upptagningshem 282 
Uran, internat. 475 
Ursprungsland, införsel 168 f 
— utförsel 168 f 
Utbildning, högsta 337 
— konsumtion 361 
Utdebitering, kommunalskatt 405 f 
— landstingsskatt 405 
Utflyttade, inrikes 70 f 
— för kommuner 70 f 
— for lan 70 f 
— utrikes 70 f 
Utförsel, generalhandel 156, 160 f 
— fördelning efter länder 168 f 
— pris-och volymindex 174 
— internat. 485. 490 f 
Utlåning, affärsbanker 201, 207 
— foremngsbanker 201, 216 
— sparbanker 201, 212 
Utlåningsfonder, statens 400 
Utländska ambassader, förvärvs

arbetande 55 
Utländska tillgodohavanden, inter

nat. 516 
Utlänningar, se Medborgarskap, ut

ländskt 
— arbetsanmalda 257 
— inresta ti l l nordiska passkontroll

området, internat 513 
Utminuteringsställen, se Handel 
Utrikeshandel, se Handel 
Utskott, riksdagens 424 
Utsökning 307 
Utvandrare 68 f, 84 f, 87 
Utvecklingsbistånd 396 
— internat. 528 
Utvecklingsstörda 315 f 

V 
Val, allmänna 417 f 
Valdeltagande 419 f 
Valdistrikt, antal 30 
Valkretsfördelning 418 
Vall, areal och skörd 96 f 
Valolja, se Olja 
Valsedlar, antal 417 f, 420 f 
Valstråd, införsel 170 f 

— järn och stål, produktion 125 
Valutainflöde 175 
Valutakurser 201 
— internat. 518 
Valutareserv 175 f, 203 
Valutaställning, riksbankens 203 
— internat. 516 
Vapen, införsel 159, 164 f 
— utförsel 161, 166 f 
Varor, bearbetade, införsel 158, 162 f 
— utförsel 160, 166 f 
Varor, diverse färdiga, införsel 159, 

164 f 
— produktion 127 f 

— utförsel 161, 166 f 
Varor in- och utförda, fordelning 

efter länder 168 f 
— införda, kvantitet 156, 170 f 
— införda, värde 156 f, 162 f, 168 f 
— konsumtion 361 
— lastade 183 
— lossade 183 
— produktion, internat. 470 f 
— utförda, kvantitet 156, 172 f 
— utförda, värde 156, 160 f, 172 f 
Warszawablocket, militärutgifter, 

internat. 533 
Varuhandel, se Handel 
Varuhus 155 
Varumärken 371 
Vattendomstolar 306 
Vattenfallsratt, inteckning 306 
Vattenfallsverk, statens 371 f 
— investeringar 400 
— löner 394 
Vattenförbrukning 90 
Vattenkraft 145 f 
— disponibel och utbyggd 144 
— internat. 482 
Vattenområden 27 
Vattenturbiner, drivkraft 139 
— produktion 126 
Vattenverk 146 
— förbrukning 146 
— förvärvsarbetande 49, 53, 62 
— produktion 146 
— produktionsvolymindex 142 
Ved, avverkning 112 
— förbrukning 140 
Vegetabiliska produkter, försålda 106 
Veneriska sjukdomar, sjukdomsfall 

297 
Verksamhetsområde, landstings-

anställd personal 250 
Verkstad for skyddat arbete 255 
Verkstadsindustri, arbetare 132, 138 f 
— arbetskostnadsindex 262 
— arbetskraft 139 
— arbetsställen 129,132, 138 
— energiförbrukning 140 
— företag 364 
— förvaltningspersonal 138 
— förvärvsarbetande 53 
— förädlingsvärde 138 
— investeringar 141 
— leverans-och orderlage 145 
— loner 259 f, 367 
— produktionens saluvärde 138, 141 
— produktionsvolymindex 142 
Verkstadsvaror, exportprisindex 230 
— importprisindex 231 
— prisindex, inhemsk tillgång 230 
— producentprisindex 229 
Verktygsmaskiner, produktion 126 
Vete, areal 97 f 
— skörd 96, 99 
— internat. 464,466, 490 f 
Vetemjöl, konsumentpris 226 
— produktion 121 
— internat. 492 
Vetenskapliga bibliotek, bestånd och 

tillväxt 341 
— verksamhet 340 
Veterinardistnkt, antal 30 
Veterinärer 92 f 

— examen 333 
Veterinarhögskolan 330 f 
Veterinarväsendet 92 f 
Vigselålder 75 f 
Vil lkorl ig dom 315 f 
Vil lkorlig frigivning 317 
Villor, saluvärde 237 f 
— taxeringsvärde 237 f 
Vin 155, 233 f 
— internat. 471, 524 f 
Virke, avverkning 112 
— införsel 157 
— utförsel 160 
Virkesforräd 109, 114 
Vitaminer, näringsvärde 234 
Vitsenap, skörd 96 
Volymindex for in- och utförsel 174 
— internat. 485 
Voteringar med röstrakning 424 
Vuxenutbildning 327 f 
Vård enligt barnavärdslagen 280, 315 
Vård enligt nykterhetsvårdslagen 288, 

315 
Vårdanstalter, for alkoholmissbru-

kare 288 
— för lasaretts- och förlossningsvård 

296 
— för psykiskt utvecklingsstörda 294 
Vårdbidrag 271 f 
— barn 271 f 
Vårdhem 294 
Vädjande mål, se Tvistemål 
Vägar, allmänna 189 f 
— enskilda bidragsberattigade 189 
— skogsbil-116 
— våglängd 189, 195 
Vagbyggnad 190f 
Vagportar 189 
Vagtrafikolyckor, se Olyckor 
Vagunderhåll, statens kostnader 190 f 
Värdepappercentralen, verksamhet 

217 
Världsdelar, areal, folkmängd, inter

nat. 427 f 
Varldshandelsflottan, internat. 500 f 
Varmekraft 145 f 
Vastkustfiske 118 
Vävnader, införsel 157, 162 f, 174 
— pris-och volymindex 174 
— produktion 124 
— utförsel 160, 166 f 
— internat. 498 
Växelkurser 201 
— internat. 518 

Y 

Yrkesfiskare 118 
Yrkesfördelning, procentuell 56 
Yrkesgrupper, se Arbete 
Yrkesinriktad utbildning 328 
Yrkesinspektionsdistrikt, antal 30 
Yrkeslarare, examen 329 
Yrkesområden m.m. 57 f 
Yrkesskadeförsäkring 268 f, 274 
Yrkesskador 268 f 
Yrkesskolelever 283, 326 
Yrkesskolor 326 
Yrkesstallning51 f, 352 f 
Yrkesundervisning 321 f, 324 
Yrkesutbildning 337 
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Yrkesvägledning 290 

z 
Zink pch zinkmalm, införsel 170 f 
— produktion 119, 122 
— internat. 474 f, 479 

Å 

Åkerareal 93 f 
Åkerjord, obrukad 97 f 
— internat. 464 f 
Åkerjordens användning 97 f 
— internat. 464 f 
Åklagardistrikt, antal 30 
Ålderdomshem 287, 290 
Åldersfördelning, hela befolkningen 

39 f, 46 f 
— internat. 446 
Åldringsvård 290 
Ångfartyg, se Fartyg 
Ångmaskiner 126,139 

Ångturbiner 139 
Årshyra, genomsnittlig 231 f 
Årsutskankningstillstånd 155 
Åsnor, internat. 463 
Åtalsunderlatelse 314 f 
Återstående medellivslängd 80 f 
— internat. 459 f 

Ä 

Äganderattsbevis 306 
Ägarkategorier, lagenheter 244 
— åkerareal 95 
Ägg, införsel 156 f. 162 f 
— kalorier 234 
— konsumentpris 226 
— konsumtion 233 
— produktion 104 
— utförsel 164 f 
Äggvita, näringsvärde 234 
Ägoslag, areal 96 
— internat. 464 f 
Äktenskap, ingångna 75 

Äktenskapsförord 306 
Äktenskapsskillnader 76 f 
Älgar, falida 92 
Alvar 27 
Ämbetsbrott 313 f 
Äng, ständig, internat. 464 
Änklingar 39 f, 43, 47 f, 63 
Änkor 39 f, 43, 47 f, 63 
Ärekränkning 314 

ö 
Öar 27 
Öl, förbrukning per invånare 234 
— försäljning 155 
— konsumentpris 226 
— konsumtion 233 f 
— tillverkning 143 
— internat 524 f 
Overexekutor 307 
Överkläder, produktion 128 
Övervakning, kriminalvården 317 
— nykterhetsvärden 288 

Alphabetical Index 
(Figures refer to page numbers) 

A 
Abortions 294 
Accidents, death by 304 
— road traffic 197 
Accounts, national 358 pp 
Administrative divisions 30 
Agricultural boards 105 p 
Agriculture 93 pp 
— arable land 94 pp 
— co-operative banks 216 
— crops 96, 98 p 
— earnings 267 
— holdings 93 pp, 98, 100 pp, 106 p 
— machinery 105 
Aircraft 199 
Airports 197 p 
Air traffic 197 pp 
Alcoholic beverages, consumption 234 
Alcoholics 288 
— public institutions for 288 
Aliens 43, 82 p 
— employment of 257 
— naturalized 82 
Antitrust Ombudsman 311 
Apprentice's diploma 334 
Arable land, use 97 p 
— by type of ownership 95 
Architectural service 147 pp 
Archives 344 
Area 27, 33, 35 pp 
— by provinces 35 
— by county 31, 33 
— of municipalities 36 
Arrests for drunkenness 312 
Aviation 198 pp 
— administration 376 p 

B 
Balance of payments 175 pp 
Balance of resources 358 
Balance on current account 176 
Bank Giro Service 210 
Bank of Sweden, see the Riksbank 
Bankruptcy proceedings 307 
Beverages, consumption 234 
Births 77 p 
Bond loans of the Swedish State 384 
Bonds 213 pp 
Book production 338 p 
Bread gra/n 100 
Breweries 143 
Bridges 191 
Broadcasting service 188 
Budget, Swedish State 382 p 
Buses 193 p 
Business activity, state 371 pp 
Business property, prices 237 p 

C 

Capital balance 175 p 
Capital investment, state 400 
Carbonated beverages, production 

14? 
Cargo shipping 182 
Casualties in road accidents 196 
Casualty insurance 221, 223 p 
Causes of death 299 pp 
Central Organization of Salaried 

Employees 251 
Central Organization of Swedish 

Workers 251 
Child welfare 276 pp 

— adopted children 278 
— foster children 279 
— guardians 280 
— summer camps 282 
Children's day-homes 277 p 
Children's homes 282 
Churches, non conformist 349 
Cinemas 345 p 
Citizenship 42, 44 pp 
Civil aviation 197 pp 
— administration of 376 p 
Cohabiting married persons 63 
Colleges, teacher-training 326 
Commercial banks 205 pp 
— activity and earnings 205 
— assets and liabilities 206 
— profit and loss account 207 
Communications 184 pp 
Comprehensive school, pupils 320 pp 
Construction 147 pp 
— hourly earnings 263 
Consulting engineering 147 pp 
Consumer Ombudsman 311 
Consumption 226 pp 
— government final 361 p 
— private final 361 
Contents 5 
Co-operative associations, Farmers' 

108 
Co-operative banks 216 
— profit and loss account 216 
Correctional system 317 
Cost-of-living 226 pp 
Counties and provincial capitals of 

Sweden 26 
County Councils, election to 420 p 
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— finances 414 p 
Court, Labour 310 
— Supreme 308 
— Supreme Administrative 309 
Courts of Appeal 307 
— fiscal 309 
Courts of First Instance 306 
Credit institutions 217 p 
Credit market 200 pp 
— borrowers resp. granting of loans 

202 
Cremations 298 
Crime 317 pp 
Crop insurance 102 
Crops 96. 99 
Cultural life 338 pp 
— popular movements 349 
Current budget 383 pp 

D 
Dairying 104 
Deaths 68 pp, 78 p. 300 pp 
— by accident 304 
— by cause and age 300 pp 
— infant 78, 82 
— rates specific for age and sex 79 
Debentures 213 pp 
Debt, national 392 p 
Debt-recovery, cases of 307 
Dental care, public 298 
Deposits by the public 218 
Designs 369 
Developing countries, Swedish offi

cial assistance 396 p 
Discount rate 201 
Divorces 76 p 
Dogs 416 
Drainage areas 27 
Drivers' licences 192 p 
Durable goods, access to 236 
Dwelling households 66, 241 pp 
Dwellings, by size and by year of 

construction 240 pp 
— by type of building 243, 245 
— by type of ownership 244 
— connected with drains and water 

purification plants 90 
— prices 237 p 
— rent by size 231 
— with various restoration and 

building activities 152 

E 
Earnings, average hourly 258 pp, 263 
Ecclesiastical districts, finances 415 
Ecclesiastical divisions 46 
Education 320 pp 
— apprentice's diploma 334 
— degrees 332 p 
— for immigrants 346 
— institutions of higher 330 pp 
— master's diploma 335 
— municipal adult 327 p 
— population by highest 337 
— teachers 333 
Elections 416 pp 
— councillors 422 
— referenda 416 
— to county councils 420 p 

— to the Riksdag 417 pp 
Electric energy 145 p 
Elks killed 92 
Emigrants 84 p, 87 
Employees 245 pp 
— in county councils 250 
— in government 245 p 
— in primary local authorities 249 
Employers' Confederation, The 

Swedish 252 
Employment offices 253 p 
— insured unemployed 254 
— vacancies 253 
Energy balances 145 
Enterprises 363 pp 
— business sector 367 
— by major group of economic 

activity and size 364 
— Income Statement and Balance 

Sheet 365 
— public administrative sector 367 
— results 366 
Environment protection 89 pp 
— government grants 91 
Establishments 129 pp 
Exchange rates 201 
Explanation of symbols 25 
Exported commodities 160 p, 164 pp. 

172 pp 
Exports 156, 174 
— price and volume, index numbers 

174 

F 
Families by income 354 p 
Family and Christian names, 

application for 87 
Family day-homes 281 
Farm workers, hourly earnings 267 
Farmers co-operative associations 108 
Farms, prices 239 
Films 345 
Finance, public 382 pp 
— government expenditure 394 p 
Finances of county councils 414 p 
Finances of ecclesiastical districts 415 
Financing companies 369 
Fire insurance 221, 223 p 
Fires 218 
Fisheries 117 p 
— yield of 117 p 
Fishermen 118 
Fishing craft 118 
Fishing gear 118 
Floating 115 
Floatways 115 
Food composition 234 
Food consumption 232 p 
Foreign-born persons 44 p 
Foreign exchange, holdings 203 
Foreign trade 156 pp 
Forest drainage ditches 116 
Forest fires 112 
Forest land, annual growth 113 
— by ownership 110 
— by supervising authorities 111 p 
— growing stock on 109 p, 114 
— value of 110 p 
Forest roads 116 
Forest Service, Swedish 378 p 

Forestry 109 pp 
— annual fellings 112, 115 
— estimated volume and value of 

annual fellings 115 
— price development 114 
Forestry workers, earnings 266 
Free Churches 349 

G 
Geographical data 27 
Giro Service, Bank 210 
— Postal 209 p 
Gold, prices 201 
— holdings 203 
Government, see the Riksdag 
Gross domestic product 359 p 

H 
Health insurance 219 p 
Holdings, agricultural 93 pp, 98. 

100 pp, 106 p 
— income and expenditure 106 p 
— with and without cattle 100 
— with fowls 101 
— with pigs 101 
— with sheep 101 
Homes for the aged 287 
Hospital service 295 
Hospitals 292 pp 
Hotel staff, hourly earnings 267 
Hours, worked per week 256 
Households 65 p 
Housing 240 pp 
— construction 149 pp, 244 
— government assistance 244 

I 
Immigrants 84 p, 87 
— educational work for 346 
Import duty 393 p 
Imported commodities 156 pp 
— quantity 170 p 
— value of 156 pp, 162 pp. 168 pp 
Imports 156 pp 
— price and volume, index numbers 

174 
In- and outmigration in the three 

biggest towns 86 
Income, personal 350 pp 
Index, consumer price 228 
— cost-of-living 231 
— domestic supply 230 
— export price 230 
— import price 231 
— labour cost 262 
— net price 229 
— price and volume 174 
— producer price 229 
— Stock exchange prices 217 
— volume of industrial production 

142 
Industrial injuries 269 pp 
Industrial investments 141 
Industrial production, volume index 

142 
Industries Corporation, National 

378 p 
Industry, delivery situation 145 
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— orderbook situation 145 
Infant deaths 78, 82 
Infectious diseases 297 
Injunction to pay, cases of 307 
Insurance 219 pp 
— basic amount 228 
— crop 102 
— fire and casualty 221, 223 p 
— general property, etc. 225 
— health 220, 222 
— industrial injuries 269 p 
— life 220, 222 
— livestock 221, 224 
— motor third party 221, 223 p 
— occupational injuries 268 pp 
— sickness 275 pp 
Insurance companies 219 p, 222 
— assets of Swedish 219 
— salaries 266 
Interest rates, average 201 
Internal trade 153 pp 
International statistics, comparative 

(No English translation is given) 
425 pp 

Investment Bank, Swedish 215 
Investment companies 368 
Investment funds 369 
Investments, industrial 141 
Iron ore, production of 119 
Islands 27 

J 
Jails 318 
joint stock companies 370 
Justice 305 pp 

L 
Labour force 256 
Labour market 245 pp 
Labour Market Board 255 
Lakes 27 
Land surveying 88 
Land utilization 96 
Lead content in petrol 89 
Legal ratifications 305 
Legal separations and divorces 76 p 
Letters 184 
Libraries, public 342 
— research 340 p 
Life insurance 220, 222 
Life-saving 184 
Life-tables 80 p 
Liquor, production of destilled 143 
Livestock 102 pp 
— insurance 221, 224 
— production 104 
Localities, by county 31 
— by size of population and popula

tion growth 32 
Lorries 193 p 
Lorry transportation 195 

M 
Machinery in agriculture 105 
Mail routes 185 
Mail, volume of 185 
Malt liquors, production 143 
Manufacturing 121 pp 

— by branches of industry 130 pp 
— consumption of energy 140 
— establishments and wageearners 

130 pp 
— manpower 139 
— motive power 139 
— production of important items 

121 pp 
— salaries 258 pp 
— sales value 141 
Map of Sweden 26 
Marriages 75 p 
— by previous marital status 75 
Master's diploma 335 
Maternity and child welfare 298 
Measures and weight 534 
Medical personnel 297 
Merchant fleet 178 pp 
— additions or deductions 179 
— crews employed 181 
— vessels by main use 180 
— vessels by size and age 178 
— vessels laid up 180 
— wrecked ships 182 
Metal and mining industries 120 
Meteorological data 28 p 
Meteorological stations 27 
Migration 84 pp 
Milk-butterfat recording 105 
Minerals, production 119 
Mining 119 p, 129 pp 
Money and credit market 200 pp 
Mortgage institutions 211 
Mortgages 305 
Motor third party insurance 225 
Motor vehicles 193 p 
Motorcycles 193 p 
Mountains 27 
Municipalities, assets 411 
— expenditure of 409, 412 p 
— liabilities 411 
— population of 34 pp 
— revenue of 408, 410 
— by size of population 35 
Museums 345 

N 
Names, applications for 87 
National accounts 358 pp 
— gross domestic product 359 p 
— gross fixed capital 362 p 
National Bank, see the Riksbank 
National debt 392 p 
National Federation of Government 

Employees 251 
National income 359 
National income tax 401 pp 
National Industries Corporation 378 p 
National parks 89 
National pensions 272 pp 
National property tax 403 
Nature reserves 89 
Navigation, aids to 184 
Newspapers, daily 348 
Non-reindeer-farming, Samic-

population 64 
Note for foreign readers 25 
Notes and sources 552 pp 
Nuclear power 146 

O 
Occupational injuries 268 pp 
Offences 313 
Official statistical reports 536 
Orchestras 344 
Ore, production 119 
Outmigration 86 

P 
Pardon, petitions for 308 
Parliamentary "Ombudsmen" 312 
Party vote 420 
Passenger cars 193 p 
Patents 370 
Payments, balance of 175 p 
Pension, disability, etc. 272 p 
— supplementary 271 p 
Pension Insurance Fund, the National 

203 p 
Pensions, National basic 271 p 
Personal Income, Income earners 

350 pp, 353, 356 
Petrol. Lead content in 89 
Pharmacies 293 
Pig iron, Production of 119 
Pilotage 184 
Population 30 pp 
— by age 39 pp, 43, 46 p 
— by citizenship 42 
— by county 33, 48 p 
— by educational level 336 
— by industry 49 pp 
— by marital status 39 pp, 47 p 
— by occupation 56 pp 
— by place of work 61 p 
— by provinces 35 
— by sex 30, 39 pp, 43 pp, 47 p 
— by type of household 65 p 
— changes 67 pp 
— density of 33 
— economically active 49 pp 
— of A-regions 47 
— of municipalities 36 pp 
— of the biggest municipalities 34 
— of the three biggest towns with 

suburbs 32 
— population growth, the 50 biggest 

localities 32 
— projection 46 
Ports, Swedish 183 
Post-Office Bank 210 
Postal Giro Service 209 p 
Power Administration, State 372 
Power stations 146 
Power, water 144 
Precipitation 28 
Preface 3 p 
Prices 121 pp 
— of dwellings 237 p 
— of farms 239 
Prisons 317 pp 
Provincial capitals of Sweden 26 
Public dental care 298 
Public finance 382 pp 
— government expenditure 394 p 
Public health 292 pp 
Public libraries 342 
Pupils 320 pp, 329 
— completed studies 329 
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— comprehensive school 320 pp 
— upper secondary school 325 

Q 
Quarrying 119 p, 129 pp 

R 
Railways 186 p 
— length of lines 187 
— operations 186 
— road motor service 195 
— rolling stock 187 
— state 186 p, 195, 372 p 
Real estate assessments 401 
Reductions in functional capabilities. 

Persons with 292 p 
Referenda 416 
Reindeer—farming, Samic-popula-

tion 64 
Rent, by age of the houses 232 
— by size of dwelling 231 
Rent Tribunals 310 
Reproduction rates 77 
Research 363 
Retail trade 153 pp 
— annual turnover 155 
— changes 154 
— earnings 264 p 
— prices 226 p 
— sales establishment 153 
— spirits and wines 155 
— tobacco 153 
Riksbank (Bank of Sweden) 202 p 
— assets and liabilities 207 pp 
Riksdag, activity of 424 
— the composition of 423 
— elections to 417 pp 
Rivers 27 
Roads 189 pp 
— construction of 191 
— private 189 
— public 189 
— state capital investment 190 p 
— state expenditure for 190 p 
— traffic accidents 197 

S 
Salaries 258 pp 
Samic-population 64 
— Non-reindeer-farming 64 
— Reindeer-farming 64 
Savings banks 212 p 
— assets and liabilities 212 
— by county 213 
— profit and loss account 212 
School, comprehensive 320, 322 
— compulsory 321 
— folk high 327 
— for mentally retarded 326 
— military 328 
— vocational 322, 329 
Sea-fisheries 117 p 
Securities Register Centre 217 
Selling rates, average 201 
Separations, legal 76 p 
Shares, Swedish 214 
Shipping 177 pp 
Shipping companies, Swedish 177 
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Sickness insurance 275 pp 
Silvicultural measures 116 
Site leaseholderships rights 305 
Social assistance 284 p 
Social insurance 268 pp 
Social transport service 285 
Social welfare 278 pp 
— expenditure on 289 pp 
— home help service 286 
— homes for aged 287 
— temperance boards 287 
Soft drinks 143 
Sources and notes 5S2 pp 
Spirits, retail trade 155 
State budget 382 pp 
State business activity 371 pp 
State capital investments 400 
State expenditure 382, 384, 387 pp 
State forests, fellings 109 
State joint stock companies 380 p 
State revenue 385 p 
Stock Exchange 217 
— prices, index of 217 
— turnover 217 
Study circles 346 p 
Suicides 299 
Swedish Confederation of Professional 

Associations 251 
Swedish Employers' Confederation 

252 
Swedish Federation of Trade Unions 

251 
Swedish Forest Service 377 p 
Swedish Investment Bank 215 
Swedish Sports Federation 349 
Swedish State budget 382 p 
Symbols, explanation of 25 

T 
Tables in the 1976 edition which have 

been excluded in the 1977 edition 
24 

Tax, local 402, 404 pp 
— national income 401 pp 
— national property 403 
Taxation 356 p 
Taxes, paid 398 p 
Teachers 333 
Telecommunications, Board of 374 
Telegraph 188 
Telephone service 188 
Television 343 p 
Telex 188 
Temperance Boards 287 
Temperance Societies 349 
Temperature 29 
Tenancy Tribunals 310 
Theatres 343 
Tobacco, retail trade 153 
Tractors 193 
Trade marks 371 
Trade Unions, The Swedish Federa

tion of 251 
Traffic accidents 196 p 
Transport 184 pp 
Travel expenditure 200 

u 
Unemployed 254, 257 
Unemployment 257 
Unemployment insurance funds 268 

V 
Vessels, by age 178 
— by main use 180 
— by size 178 
— entered 181 p 
— laid up 180 
Veterinary activity 92 p 

w 
Wages 258 pp 
Water power 144 
Wealth 356 p 
Wholesale, earnings 264 p 
Wines, retail trade 155 
Work, hours per week 256 
— stoppages of 258 

X 
X-ray examinations 294 

Y 
Youth welfare schools 283 p 

Utkom från trycket den 30 november 1977. 
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	34. Gifta samboende och ensamstående efterkön, civilstånd, ålder och antalet hemmavarandebarn under 18 år den 31 december1976
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	79. Företag med och utan nötkreatur 1973—1976
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	124. Brännvinstillverkning 1960/61—1965/66samt 1967—1976
	125. Tillverkning av skattepliktiga malt- ochläskedrycker 1969—1976
	126. Vattenkraft, disponibel och utbyggd, den31 december 1974—1976
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	132. Byggnads- och byggkonsultverksamhet:produktionsvärde i milj. kr och antal arbetareför olika producentkategorier 1968—1975
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	171. Järnvägar: längd i km den 31 december1976, länsvis
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	192. Svensk civil luftfart: av- och påstigandepassagerare i linjefart 1969—1976
	193. Svensk civil luftfart: motordrivna flygplanefter viktklasser och ägarekategorier vidslutet av 1965—1976
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	195. Regional fördelning av resevalutautgifterna1973—1976, milj. kr
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	201. Allmänna pensionsfonden. Fond I—III:placeringarna efter låntagargrupp vidslutet av åren 1960, 1965, 1970—1976 samtutbetalda pensionsmedel resp. år
	202. Allmänna pensionsfonden. Fond I—III:delfondernas placeringsobjekt den 31 december1976
	203. Allmänna pensionsfonden. Fond IV: balansräkningden 31 december 1974—1976,milj. kr
	204. Affärsbankerna: verksamhet, rörelseresultatm. m. 1971—1976 i 1000 kr
	205. Affärsbankernas ställning den 31 december1971—1976, milj. kr
	206. Affärsbankerna: resultaträkning m. m.1969—1976, milj. kr
	207. Riksbankens ställning vid slutet av åren1971—1974 i 1000 kr
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	211. Postbanken 1968—1974
	212. Bankgirot 1969—1976
	213. Hypoteksinrättningarna den 31 december1969—1976
	214. Sparbankerna: resultaträkning m. m. 1969—1976
	215. Sparbankerna: ställning den 31 december1970—1976, milj. kr
	216. Sparbankerna den 31 december 1976, länsvis
	217. Utestående skuld av obligationer, förlagsbevisoch andra överlåtbara lån den 31december 1973—1976, milj. kr
	218. Svenska aktier, obligationer och förlagsbevis1970—1976, milj. kr
	219. De större placerarnas totala innehav avobligationer, förlagsbevis och andra överlåtbaralån den 31 december 1973—1976,milj. kr
	220. Sveriges investeringsbank den 31 december1970—1976, milj. kr
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	222. Föreningsbankerna: resultaträkning 1969—1976, milj. kr
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	224. Värdepappercentralens verksamhet 1971—1976
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	226. Inlåning från allmänheten i vissa kreditinstitutden 31 december 1970—1976, milj.kr

	XVIIFörsäkringsväsen
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	228. Svenska försäkringsbolag: förvaltade tillgångar1968—1976. milj. kr
	229. Liv- och sjukförsäkringsbolag: direkt verksamhet1967—1975
	230. Försäkringsbestånd i vissa försäkringsgrenar1970—1975
	231. Liv- och sjukförsäkringsbolag: direkt försäkringsbestånd1969—1975
	232. Skadeförsäkring: under året influtna premieroch utbetalda skadeersättningar1970—1975 i 1000 kr
	233. Skadeförsäkring: på året belöpande premier,skador m. m. 1972—1975
	234. Allmän egendoms-, inkomst- och ansvarighetsförsäkring:under året influtna premieroch utbetalda skadeersättningar efter objektförsäkringsgrupper1972—1975 i 1000 kr
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	244. Levnadskostnadsindex utan direkta skatteroch sociala förmåner, årsmedeltal 1914—1976 (juli 1914 = 100)
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	246. Genomsnittlig årshyra och hyra per m2efter husens ålder åren 1975 och 1976
	247. Konsumtion av livsmedel m. m. 1973—1976
	248. Förbrukning av alkoholhaltiga drycker perinvånare 15 år och däröver 1965—1976
	249. Kostens sammansättning och näringsvärdeper person och dag år 1960 samt 1970—1976
	* 250. Den vuxna befolkningens boendeförhållanden och tillgång till viss utrustning i bostaden samt fritidshus 1975
	* 251. Tillgång till vissa kapitalvaror samt vissa utrustningsdetaljer i bostaden år 1975
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	256. Bostadshushåll efter lägenhetsstorlek, antalboende och efter lägenhetens kvalitetsgruppden 1 november 1970
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	261. Tjänstemän inom statligt löneregleradverksamhet efter löneplan, lönegrad/lönetariffklass(G), tjänstgöringens omfattningoch kön den 1 mars 1976
	262. Tjänstemän och övriga arbetstagare inomstatligt lönereglerad verksamhet efter olikahuvudtitlar m. m. den 1 oktober 1972—1973samt den 1 mars 1975 och 1976
	263. Tjänstemän och övriga arbetstagare inomstatligt lönereglerad verksamhet efter huvudtitel,löneplan m. m. och kön den1 mars 1976
	264. Primärkommunal personal efter tjänsteställe,avtalsområde och tjänstgöringensomfattning den 1 mars 1976
	265. Landstingsanställd personal efter verksamhetsområde,tjänstgöringens omfattningoch kön den 1 mars 1976
	266. Vissa fackliga organisationer: anslutnamedlemmar den 31 december 1976
	267. Svenska Arbetsgivareföreningen: anslutnaförbund den 1 maj 1977
	268. Svenska Arbetsgivareföreningen: anslutnaföretag den 1 maj 1977 (delägare i SAF)efter antal arbetstagare år 1976
	269. Arbetsförmedling: lediganmälda platser1971—1976
	270. Arbetsförmedling: arbetslösa kassamedlemmarsamt kvarstående lediga platser1970—1976 i 1000-tal
	271. Arbetsförmedling: anmälda arbetslöshetsförsäkradearbetslösa 1972—1975 samtinom olika kassor år 1976
	272. Arbetsmarknadsverket: arbetsmarknadspolitiskaåtgärder m. m. 1970/71—1975/76
	273. Arbetsmarknadsverket: utgifter fördeladepå anslag budgetåren 1970/71—1975/76 i1000-tal kr
	274. Arbetskraftstal efter kön, ålder och civilstånd1972—1976
	275. Totalt antal arbetstimmar per vecka år1977, milj. timmar
	276. Sysselsatta i åldern 16-74 åren 1970—1976
	277. Arbetslösheten enligt arbetskraftsundersökningarna1970—1976 samt augusti 1977
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