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Förord Preface 

Statistisk årsbok för Sverige är ett statistiskt uppslagsverk, som innehåller sammanfattan
de uppgifter från den officiella statistiken och annan viktig statistik. Pä de blå sidorna i 
avsnittet "Internationella översikter" redovisas vissa uppgifter om förhållanden i andra 
länder. 

Statistisk årsbok kan också användas som vägvisare till andra statistiska publikationer 
genom källhänvisningar och avsnittet "Officiella statistiska publikationer". 

I årets utgåva, som är den 81 :a årgången, redovisas för första gången företag efter 
näringsgren enligt Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI92. Arbetsmarknadsav
snittet har utökats med en tabell om arbetsmiljö och utbildningsavsnittet med en samman
ställning över befolkningens utbildning. I kulturavsnittet har musik- och teaterstatistiken fått 
en fylligare redovisning än tidigare av verksamheten inom dessa områden. 

Redaktör för årsboken har varit Ulla Sundberg. Inger Ahlström och Katarina Klingberg har 
redigerat avsnittet med internationella översikter. Dessutom har Jan Karlsson deltagit i 
årsboksarbetet. 

Till sist ett tack till myndigheter, institutioner och enskilda samt SCB-medarbetare som 
bistått oss med underlag till tabellerna. 

Statistiska centralbyrån i oktober 1994 

Jan Carling 
Lars Lyberg 

The Statistical Yearbook of Sweden is a statistical abstract which provides summary 
statistics on a broad range of conditions and activities in Sweden. Similar data from other 
countries are also provided so that international comparisons are easily made. 

There is a section devoted to other statistical publications so the reader is informed about 
sources where more detailed and complete data for given topics can be found. Source 
material is also cited throughout the yearbook, making the Statistical Yearbook an excel
lent guide to the multitude of publication in which Sweden's official statistics are presented. 

A new feature to this volume, which is the 81st issue, is the presentation of Swedish 
enterprises by economic activity in accordance with SNI 92, the Swedish version of NACE 
Rev. 1. Data on work environment have been added to the labour force statistics and 
information on the population s levels of education has been added to the education 
statistics. Greater detail has been added to the data on music and theatre endeavours. 

Ulla Sundberg served as editor for the yearbook. Inger Ahlström and Katarina Klingberg 
edited the section "Comparative International Statistics ", and Jan Karlsson assisted with 
the tables. 

Finally, we want to express our thanks to the authorities, institutions and individuals who 
have provided the statistics and to our colleagues at Statistics Sweden for their generous 
assistance. 

Statistics Sweden, October 1994 

Jan Carling 
Lars Lyberg 



Teckenförklaring Explanation of Symbols 
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Upprepning 
Intet finns att redovisa (värdet noll) 

Mindre an hälften av den använda enheten 

Repetition 
Magnitude zero 

Magnitude less than half of unit employed 

Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för 
att anges 
Uppgift kan inte förekomma 
Preliminär uppgitt (markeras inte i de interna
tionella tabellerna) 
Tusen kronor 

Miljoner kronor 

Data not available 

Category not applicable 
Provisional or estimated figure (not used in 
the international tables) 
Thousands of kronor (see below) 

Millions of kronor (see below) 

En halvfet linje, som avskär en tidsserie, mar
kerar att uppgifterna på ömse sidor om linjen 
inte är fullt jämförbara. 

I tabeller med avrundade tal kan smärre avvi
kelser förekomma mellan summan av dessa 
tal och den redovisade slutsumman. 

Substantia! breaks in the homogeneity of a 
series are indicated by a line across the col
umn. 

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

Note for foreign readers 
If 000 s or 000000 s are omitted, this is indicated (in the Swedish text only) by 1 000 (1 000-tal) or 
1 000000. According to Swedish practice, units are separated from decimals by a comma (,). 

Hektar ha - 1 sq hectometre ( -100 ares) 
Krona kronor kr - Swedish crowns SEK For exchange rates 

see tables 324 and 54! 
Ton t -- Metric tons 

Km2 - Sq km 

o 
0.0 

tkr 

milj. 

kr. 
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Sveriges län och residensstäder 
Counties and provincial 
capitals of Sweden 

AB = 0 1 Stockholms län 

C = 0 3 Uppsala län 
D = 0 4 Södermanlands län 

E = 0 5 Östergöt lands län 
F = 0 6 Jönköp ings län 

G = 0 7 Kronobergs län 

H = 0 8 Kalmar län 

I = 0 9 Got lands län 
K = 1 0 Blekinge län 
L = 1 1 Krist ianstads län 

M = 1 2 Ma lmöhus län 

N = 1 3 Hallands län 

O = 1 4 Göteborgs och Bohus län 
P = 1 5 Älvsborgs län 
R = 1 6 Skaraborgs län 

S = 1 7 Värmlands län 

T = 1 8 Örebro län 
U = 1 9 Västmanlands län 

W = 2 0 Kopparbergs län 

X = 2 1 Gävleborgs län 
Y = 2 2 Västernorr lands län 

Z = 2 3 Jämt lands län 

AC = 24 Västerbottens län 

BD = 2 5 Norrbot tens län 
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Tab. 1. Geografiska uppgifter 
Geographical Data 

Läge, gränser m. m. Geographical position, boundaries, etc. 
Nordligaste punkt Most Northerly point Treriksröset 694 ' N 

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

bredd Lar N. 
Avstånd Distance: Smygehuk - Treriksröset 1 572 km. 
Västligaste punkt Afosf Westerly point Skäret Stora Drammen 

NV om Kosteröarna 1058 Ö om Greenwich Long E. 
Östligaste punkt Most Easterly point Ön Kataja S om Torne 

älvs mynning 24 10 Ö om Greenwich Long E. 
Landgräns mot Finland 586 km, landgräns mot Norge 1 619 

km. 
Territorialvattengränsen (12 nautiska mil)1. 

För den sammanhängande gräns som bestäms av fast
landet och de invid detta belägna öarna och skären 2181 
km. 
För det friliggande området runt Gotland (inkl. Gotska Sand
ön) 565 km. 

Areal Area. Arealen (inkl. större insjöar men exkl. territori
alvatten) är 449964 km2, därav landareal 410934 km2. 

Öar, km2 Islands (kringliggande småöar inte inräknade) Got
land 3001, Öland 1344. 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 Norrbottens län: 
Kebnekaise 2111, Sarektjåkkå 2089, Kaskasatjåkkå 
2076 (Sulitelma 1860). Västerbottens län: N Storfjället 
1767 (Marsfjället 1590). Jämtlands län: Helagsfjället 
1 796. Templet (Storsola) 1728. Lillsylen 1 7042 (Areskutan 
1420. Sielkentjakke 1314). Västernorrlands län: Sol-
bergsliden594. Kopparbergs län: Storvätteshågna 1 204, 
Molnet 1191, Härjehågna 1185 (Städjan 1131. Tran-

strandsfjällen 945). Värmlands län: Granberget vid Höljes 
701, Brånberget 691. Skaraborgs län: Hökensås 354, 
Àlleberg 334, Kinnekulle 306, Billingen 304. Älvsborgs 
län: Galtåsen 362. Jönköpings län: Tomtabacken 377 
(Taberg 343). Östergötlands län: Stenabohöjden 327 
(Omberg 263). Hallands län: Hallandsås (Högalteknall) 
226. Malmöhus län: Söderåsen 210. 

Vattenområden, km2 Drainage areas Vänern -Göta älv 50200 
(därav inom Sverige 42800), Torneälven 40200 (do 
25300)3, Angermanälven 31900 (d:o 30400), Dalälven 
29000 (d:o 27900), Umeälven 26700 (d:o 26500), Indals
älven 26700 (d:o 24700), Luleälven 25200 (d:o 24500), 
Mälaren - Norrström 22600, Ljusnan 19800, Kalixälven 
179003, Vättern - Motala ström 15500, Ljungan 12900, 
Skellefteälven 11 600, Piteälven 11 200, Lagan 6440, Helge 
å4 780, Emån4460. 

Sjöar, km2 vattenyta Lakes Vänern 5585. Vättern 1 912, Mäla
ren 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 Vattu-
dal 154-183, Stora Lulevatten 165, Storavan 150-175, 
Kallsjön 155, Asnen 150, Dellensjöarna 132, Sömmen 132, 
Skagern 131, Stora Le och Foxen 131,Storuman 120-165, 
Suorvajaure 32-210, Flåsjön 105-114, Virihaure 108, Fry-
kensjöarna 102, Glafsfjorden 102. Torrön 84-103 och Mal-
gomaj 70-105. 

Roder, km Rivers Klarälven-Göta älv 720 (därav inom Sveri
ge 520), Muonioälven- Torneälven 570, Dalälven 520, Ume
älven 460 (d:o 450). Luleälven 450 (do 440). Ångerman
älven 450 (d:o 440), Kalixälven 430, Ljusnan 430, Järp-
strömmen-Indalsälven 420, Skellefteälven 410, Piteälven 
370, Ljungan 350, Toftaån - Lagan 270, Ätran 230. 

Vissa meteorologiska stationer 
Selected meteorological stations 
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Kàlla: Statens lantmäteriverk: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). 



Tab. 2. Nederbörd i mm 
Precipitation 

10 Väder Weather 

Källa: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI|. 



Tab. 3. Medeltemperatur i celsiusgrader 

Average temperature (Celsius) 

Väder Weather 1 1 

Källa: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). 



Tab. 4. Lantmäteri 
Land surveying 

12 Miljö Environment 

Källa: Lantmäteriverket. 



Tab. 5. Markanvändningen omkring 1990. Hektar 
Land use, by county. Hectares 

Miljö Environment 1 3 

Källa: SCB Markanvändningen i Sverige. 



Tab. 6. Bebyggd mark och tillhörande mark 1990. Hektar 
Built-up and related land, by county. Hectares 
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Källa: SCB Markanvändningen i Sverige 



Tab. 7. Statliga anslag till miljövardsverksamhet, 1000 kr 
Environment protection: government grants 

Miljö Environment 1 5 

(forts.) 



Tab. 7 (forts.). Statliga anslag till miljövardsverksamhet, 1 000 kr 

16 Miljö Environment 

Källa: Naturvårdsverket. 



Tab. 8. Nationalparker: areal och år för beslut om avsättande som nationalpark 
National parks: area and year of decision to reserve as a national park 

Tab. 9. Naturreservat m. m., länsvis 
Nature reserves, etc., by county 

Miljö Environment 1 7 

Källa: Naturvårdsverket. 

Kalla: Naturvårdsverket 



Tab. 11. Användning av ogräs-, svamp- och insektsmedel i jordbruket 
Use of pesticides in all arable crops 

Tab. 10. Bekämpningsmedel efter olika användningsområden 
Pesticides by use 

1 8 Miljö Environment 

Källa-. Kemikalieinspektionen-

Kalla: SCB Statistiska meddelanden, sene Na 31. 



Tab. 12. Till jordbruket försålda bekämpningsmedel, antal hektardoser samt 
genomsnittlig hektardos 
Pesticides sold to farmers, number of doses and average dose 

Miljö Environment 1 9 

Kalla: SCB Statistiska meddelanden, serie Na 31. 



Tab. 13. Belastningen på havet av fosfor och kväve 1992, ton 
Pollution load on marine waters by phosphorus and nitrogen 

Tab. 14. Oljeutsläpp i svenska farvatten 
Oil spills in Swedish waters 

2 0 Miljö Environment 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Na 29. 

Källa: Kustbevakningen. 



Tab. 15. Utsläpp och utsläppskällor i början av 1990-talet 
Emissions, discharges and their sources 

M
iljö

 E
nvironm

ent 
21 Källa: Naturvårdsverket, Industritekniska avdelningen; SCB Programmet för miljöstatistik. 



Tab. 16. Utsläpp till luft av svaveldioxid (SO2), kväveoxider (NOx) och koldioxid (C02) 
Emissions of sulphur dioxide, nitrogen oxides and carbon dioxide 

Tab. 17. Blyinnehåll i bensin 
Lead content in petrol 

Tab. 18. Återvunna mängder av glas, returburkar, papper och batterier 
Recycled quantities of glass, cans, paper and batteries 

2 2 Miljö Environment 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Na 18. 

Källa: Svenska Petroleum Institutet. 

Källa: Svensk Glasåtervinning AB; Svenska Renhållningsverksföreningen; AB Svenska Returpack; Skogsindustrierna; SIMBA. 



Tab. 19. Luftkvalitet i tätorter, halter av svaveldioxid, kvävedioxid och sot, ug/m3 

Air quality in built-up areas, concentrations of sulphur dioxide, nitrogen dioxide and soot 

Miljö Environment 2 3 

Kalla: SCB Statistiska meddelanden, sene Na 24. 



Tab. 20. Vattenförbrukningen inom de största kommunerna 1992 
Water-consumption in the largest municipalities 

2 4 Miljö Environment 

Källa. Svenska vatten- och avloppsverksföreningen. 



Befolkning Population 

Befolkning Population Familjer Families 
27. Diagram 1. 

Den svenska befolkningsutvecklingen 
Population trends 

28. Tab. 21 . Folkmängd den 31 december 
1750 -1993 
Population, by sex 

28. Tab. 22. Antal tätorter och småorter samt folk 
mängd i tätorter, småorter och genuin gles
bygd 1990, länsvis 
Number and population in urban localities, rural ag 
glomerations, and other rural areas, by county 

29. Tab. 23. Folkmängd i tätorter den 31 decem
ber 1990, länsvis 
Population of localities, by county 

30. Tab. 24. Folkmängd i de största tätorterna den 
15 september 1980 och den 31 december 1990 
Population of the largest localities 

30. Tab. 25. Folkmängd i A-regioner den 
31 december 1993 
Population of A-regions (aggregate of 
municipalities) 

31. Tab. 26. Areal och folkmängd i 
landskapen den 31 december 1993 
Area and population by provinces 

31. Tab. 27. Areal i glesbygd den 31 december 
1990 och folkmängd i glesbygd den 15 septem-
ber 1980 och den 31 december 1990, länsvis 
Area and population in rural areas, by county 

32. Tab. 28. Folkmängd i länen den 
31 december 
Population, by counties 

33. Tab. 29. Areal och folkmängd i 
kommunerna den 31 december 1993 enligt in
delningen den 1 januari 1994 
Area and population of municipalities 

36. Tab. 30. Folkmängd i de största 
kommunerna den 31 december 1 9 2 0 - 1 9 9 3 
Population of the largest municipalities 

37. Tab. 3 1 . Folkmängd i storstadsområdena 
den 31 december 
Population of the three largest towns 
with suburbs 

37. Tab. 32. Folkmängd efter ålder, civilstånd och 
kön den 31 december 1993 
Population by age, marital status and sex 

38. Tab. 33. Folkmängd efter kön, civilstånd och 
ålder i ettårsklasser den 31 december 1993 
Population by sex, marital status and age 
by single years 

40. Tab. 34. Folkmängd efter ålder den 
31 december 
Population by age 

40. Tab. 35. Beräknad folkmängd till och med 
år 2050 
Population projection 

4 1 . Tab. 36. Samboende efter ålder, kön 
och civilstånd den 1 november 1990 
Population: cohabiting by age, sex and 
marital status 

42. Tab. 37. Befolkningen efter hushålls
tillhörighet den 1 november 1990, länsvis 
Population by type of household, by county 

43. Tab. 38. Bostadshushåll efter antal 
hushållsmedlemmar och barn under 16 år 
m.m. den 1 november 1990, länsvis 
Dwelling households by number of members 
and children under 16 years of age, by county 

44. Tab. 39. Antal familjer efter familjetyp 
Number of families by type of family 

44. Tab. 40. Antal barn under 18 år efter familjeför
hållande 
Number of children under 18 years of age, by type of 
family 

44. Tab. 41 . Antal nybildade familjer och giftermål 
1980, 1985 och 1990 
Number of new-established families and marriages 

45. Tab. 42. Giftermål: tidigare civilstånd 
och medelåldern vid vigseln 
Marriages by previous marital status of bride 
and of groom and average age at marriage 

45. Tab. 43. Giftermål 1993: makarnas 
ålder och tidigare civilstånd 
Marriages by age and previous marital status 
of husband and of wife 

46. Tab. 44. Äktenskapsskillnader 
Divorces 

46. Tab. 45. Separationer i barnfamiljer efter antal 
barn 
Family separations by number of children 

47. Tab. 46. Antal barn som utsatts för familje
splittring 
Number of children in dissolved families 

47. Tab. 47. Namnärenden 
Applications for Family and Christian names 

Befolkningsförändringar 
Population changes 

47. Tab. 48. Födda barn 
Births 

48. Tab. 49. Levande födda barn efter 
moderns ålder 
Live births by age of mother 

48. Tab. 50. Födelsetal och reproduktionstal 
Birth and reproduction rates 

49. Tab. 51. Spädbarnsdödligheten efter 
levnadstid 
Infant deaths (under 1 year of age), number 
and rate per 1000 live births 

49. Tab. 52. Döda 
Deaths 

Befolkning Population 2 5 



50. Tab. 53. Döda i olika åldrar på 1 000 av 
medelfolkmängden i samma åldrar 
Death rates specific for age and sex 

5 1 . Tab. 54. Livslängdstabeller för perioden 
1 9 8 9 - 1 9 9 3 
Life tables 

53. Tab. 55. Folkmängdens förändringar, länsvis 
Population changes, by county 

54. Tab. 56. Folkmängdens förändringar 1751 -
1993 
Population changes 

55. Tab. 57. Folkmängdens förändringar på 1000 
av medelfolkmängden 1751 -1993 
Population changes per 1000 of the mean 
population 

56. Tab. 58. Folkmängdens förändringar 
i län och kommuner 1993 enligt indelningen den 
1 januari 1994 
Population changes in counties and 
municipalities 

62. Tab. 59. Flyttningar till och f rån storstads
områdena 1993, länsvis 
In- and outmigration in the three largest 
towns with suburbs by county 

Invandrare och u tvandrare 

Immigrants and emigrants 

63. Tab. 60. Befolkning efter medborgarskap 
Population by citizenship 

64. Tab. 6 1 . Utrikes födda och utländska 
medborgare efter födelseland, medborgar
skapsland och kön i hela riket den 
31 december 1993 
Foreign-born persons and aliens by country of birth 
or citizenship and sex in the whole country 

66. Tab. 62. Utländska medborgare efter kön, 
civilstånd och ålder den 31 december 1993 
Aliens by sex, marital status and age 

66. Tab. 63. Utländska medborgare den 
31 december, länsvis 
Aliens, by county 

67. Tab. 64. Invandrare och utvandrare 
efter länder 
Immigrants and emigrants, by country 

68. Tab. 65. Invandrare och utvandrare, 
länsvis 
Immigrants and emigrants, by county 

69. Tab. 66. Invandrare och utvandrare 
efter kön och ålder 
Immigrants and emigrants, by sex and age 

70. Tab. 67. Invandrare efter medborgarskaps
land och grund för bosättning 
Immigrants by country of citizenship and reason for 
residence in Sweden 

70. Tab. 68. Asylsökande, avvisade vid gränsen 
och personer som beviljats uppehållstil lstånd 
som flyktingar eller motsvarande efter skäl för 
tillstånd 
Asylum-applicants, rejectees and persons who have 
been awarded residence permits as refugees or sim
ilar by basis for residence permit 

71 . Tab. 69. Asylsökande och personer som bevil
jats uppehållstil lstånd som flyktingar eller mot
svarande efter medborgarskapsland 
Asylum-applicants and persons who have been 
awarded residence permits as refugees or similar by 
country of citizenship 

72. Tab. 70. Utländska medborgare som 
erhållit svenskt medborgarskap 
Aliens naturalized 

2 6 Befolkning Population 



Diagram 1. Den svenska befolkningsutvecklingen 
Population trends 

Nästan femfaldigad befolkning sedan 1750 
Folkmängd i miljoner 

Fruktsamhet och dödlighet har sjunkit kraftigt 
under 1900-talet 
Födda och döda per 1 000 invånare 

Från utvandringsland till 
invandringsland 
Ut- och invandrare i 1000-tal 

Befolkning Population 2 7 



Tab. 21. Folkmängd den 31 december 1750—1993 
Population, by sex 

Tab. 22. Antal tätorter och småorter samt folkmängd i tätorter, småorter och genuin 
glesbygd 1990, länsvis 
Number and population in urban localities, rural agglomerations, and other rural areas, by county 

2 8 Befolkning Population 

Källa: SCB Historisk statistik för Sverige. Del 1 : Befolkning, Folkmängd, Del 3 för 1970-1990; Befolkningsstatistik. Del 3 för 1991 -
1Q<M 

Kalla SCB Statistiska meddelanden, serie Be 16 resp Na 38 



Tab. 23. Folkmängd i tätorter den 31 december 1990, länsvis 
Population of localities, by county 

B
efo

lkn
in

g
 P

opulation 
29 

Kalla: SCB Statistiska meddelanden, sene Na 38. 



Tab. 24. Folkmängd i de största tätorterna den 15 september 1980 och 
den 31 december 1990 
Population of the largest localities 

Tab. 25. Folkmängd i A-regioner den 31 december 1993 
Population of A-regions (aggregate of municipalities) 

3 0 Befolkning Population 

Se Tabellanmärkningar. 

Källa. SCB Befolkningsstatistik 1993 Del 3 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Na 38. 



Tab. 26. Areal och folkmängd i landskapen den 31 december 1993 
Area and population by provinces 

Tab. 27. Areal i glesbygd den 31 december 1990 och folkmängd i glesbygd den 15 
september 1980 och den 31 december 1990, länsvis 
Area and population in rural areas, by county 

Befolkning Population 3 1 

Källa: SCB Befolkningsstatistik 1993. Del 1; Kommun- och församlingsregister. 

Kalla: SCB Statistiska meddelanden, serie Na 38. 



Tab. 28. Folkmängd i länen den 31 december 
Population, by counties 

3 2 Befolkning Population 

Källa: SCB Folkräkningen 1950; Befolkningsrörelsen 1960; Folkmängd Del 3 tor 1970-1990; Befolkmngsstahsttk Del 3 for 1981 -
1993 



Tab. 29. Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 1993 enligt indelningen 
den 1 januari 1994 
Area and population of municipalities 

Befolkning Population 3 3 

(forts ) 

2-14-0764 



Tab. 29 (forts.). Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 1993 enligt indelningen den 1 
januari 1994 

3 4 Befolkning Population 



Tab. 29 (forts.). Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 1993 enligt indelningen den 1 
januari 1994 

Befolkning Population 3 5 

Källa: SCB Befolkningsstatistik 1993. Del 1 ; Kommun- och församlingsregister. 



Tab. 30. Folkmängd i de största kommunerna den 31 december 1920—1993 
Population of the largest municipalities 

3 6 Befolkning Population 

Källa: SCB Folkräkningen 1920—1950; Folkmängden inom administrativa områden 1960; Folkmängd. Del 1 för 1970. Del 
1 - 2 för 1980 och 1990; Befolkningsstatistik. Del 1 för 1993. 



Tab. 31. Folkmängd i storstadsområdena den 31 december 
Population of the three largest towns with suburbs 

Tab. 32. Folkmängd efter ålder, civilstånd och kön den 31 december 1993 
Population by age, marital status and sex 

Befolkning Population 37 

Kalla: SCB Befolkningsstatistik 1993. Del 4. 

Källa: SCB Befolkningsstatistik. Del 1. 



Tab. 33. Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser 
den 31 december 1993 
Population by sex, marital status and age by single years 

3 8 Befolkning Population 



Tab. 33 (forts). Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser den 31 december 1993 

Befolkning Population 3 9 

Källa: SCB Befolkningsstatistik 1993. Del 4. 



Tab. 34. Folkmängd efter ålder den 31 december 
Population by age 

Tab. 35. Beräknad folkmängd till och med år 2050 
Population projection 

4 0 Befolkning Population 

Källa: SCB Svenges framtida befolkning 1994-2050. 

Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 3 för 1988-1990; Befolkningsstatistik. Del 4 för 1991-1993. 



Tab. 36. Samboende efter ålder, kön och civilstånd den 1 november 1990 
Population: cohabiting by age, sex and marital status 

Familjer Families 4 1 

Kalla: SCB Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90). 



Tab. 37. Befolkningen efter hushållstillhörighet den 1 november 1990, länsvis 
Population by type of household, by county 

42 
Fam

iljer Fam
ilies 

Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90). 



Tab. 38. Bostadshushåll efter antal hushållsmedlemmar och barn under 16 år m. m. den 1 november 1990, länsvis 
Dwelling households by number of members and children under 16 years of age. by county 

Fam
iljer Fam

ilies 
43 

Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90). 



Tab. 39. Antal familjer efter familjetyp 
Number of families by type of family 

Tab. 40. Antal barn under 18 år efter familjeförhållande 
Number of children under 18 years of age, by type of family 

Tab. 41. Antal nybildade familjer och giftermål 1980,1985 och 1990 
Number of new-established families and marriages 

44 Familjer Families 

Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen (FoB). 

Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen (FoB). 

o c l a u c t i o M i i t a i ru m i y a i • 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be 15. 



Tab. 42. Giftermål: tidigare civilstånd och medelåldern vid vigseln 
Marriages by previous marital status of bride and of groom and average age at marriage 

Tab. 43. Giftermål 1993: makarnas ålder och tidigare civilstånd 
Marriages by age and previous marital status of husband and of wife 

Familjer Families 4 5 

Källa: SCB Befolkningsrörelsen; Befolkningsförändringar; Del 3 för 1967-1990; Befolkningsstatistik; Del 4 för 1991-1993. 

Källa: SCB Befolkningsstatistik 1993. Del 4. 



Tab. 44. Äktenskapsskillnader 
Divorces 

Tab. 45. Separationer i barnfamiljer efter antal barn 
Family separations by number of children 

4 6 Familjer Families 

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be 15. 



Tab. 46. Antal bam som utsatts för familjesplittring 
Number of children in dissolved families 

Tab. 47. Namnärenden 
Applications for Family and Christian names 

Tab. 48. Födda barn 
Births 

Befolkningsförändringar Population changes 4 7 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be 15. 

Källa: Patentverket. 

Kàlla: SCB Befolkningsförändringar. Del 3 för 1979-1990; Befolkningsstatistik. Del 4 för 1991 -1993. 



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

Tab. 50. Födelsetal och reproduktionstal 
Birth and reproduction rates 

4 8 Befolkningsförändringar Population changes 

Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 3 för 1971/75-1990; Befolkningsstatistik. Del 4 för 1991-1993. 

Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 3 för 1979-1990; Befolkningsstatistik. Del 4 för 1991 -1993. 



Tab. 51. Spädbarnsdödligheten efter levnadstid 
Infant deaths (under 1 year of age), number and rate per 1000 live births 

Tab. 52. Döda 
Deaths 

Befolkningsförändringar Population changes 4 9 

Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 3 för 1990; Befolkningsstatistik. Del 4 för 1991 -1993. 

Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 1 och 3 för 1974-1990; Befolkningsstatistik. Del 1 och 4 för 1991-1993. 



Tab. 53. Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden i samma åldrar 
Death rates specific for age and sex 

5 0 Befolkningsförändringar Population changes 

Källa: SCB Befolkningsförändringar Del 3 för 1970-1990; Befolkningsstatistik. Del 4 för 1991 -1993. 



Tab. 54. Livslängdstabeller för perioden 1989—1993 
Life tables 

Befolkningsförändringar Population changes 5 1 

(forts.) 



Tab. 54 (forts). Livslängdstabeller för perioden 1989-1993 

5 2 Befolkningsförändringar Population changes 

Källa: SCB Befolkningsstatistik 1993 Del 4. 



Tab. 55. Folkmängdens förändringar, länsvis 
Population changes, by county 
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53

 

Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 1 för 1990; Befolkningsstatistik. Del 1 för 1991-1993. 



Tab. 56. Folkmängdens förändringar 1751 — 1993 
Population changes 

5 4 Befolkningsförändringar Population changes 

Källa: SCB Historisk statistik för Sverige. Del 1: Befolkning; Befolkningsförändringar. Del 3 för 1967-1990; Befolkningsstatistik. 
Del 4 för 1991-1993 



Tab. 57. Folkmängdens förändringar på 1000 av medelfolkmängden 1751—1993 

Population changes per 1000 of the mean population 

Befolkningsförändringar Population changes 5 5 

Kalla: SCB Historisk statistik för Sverige. Del 1 : Befolkning; Befolkningsförändringar. Del 3 för 1968-1990; Befolkningsstatistik. 
Del 4 för 1991-1993. 



Tab. 58. Folkmängdens förändringar i län och kommuner 1993 enligt indelningen 
den 1 januari 1994 
Population changes in counties and municipalities 

5 6 Befolkningsförändringar Population changes 



Tab. 58 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner 1993 enligt indelningen 
den 1 januari 1994 

Befolkningsförändringar Population changes 57 

(forts.) 



Tab. 58 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner 1993 enligt indelningen 
den 1 januari 1994 

5 8 Befolkningsförändringar Population changes 



Tab. 58 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner 1993 enligt indelningen 
den 1 januari 1994 

Befolkningsförändringar Population changes 5 9 

i'orts ) 



Tab. 58 (forts). Folkmängdens förändringar i län och kommuner 1993 enligt indelningen 
den 1 januari 1994 

6 0 Befolkningsförändringar Population changes 



Tab. 58 (forts). Folkmängdens förändringar i län och kommuner 1993 enligt indelningen 
den 1 januari 1994 

Befolkningsförändringar Population changes 61 

Kâlla: SCB Befolkningsstatistik 1993. DeM. 



Tab. 59. Flyttningar till och frän storstadsområdena 1993, länsvis 
In- and outmigration in the three largest towns with suburbs by county 

6 2 Befolkningsförändringar Population changes 

Källa: SCB Befolkningsstatistik 1993. Del 2. 



Tab. 60. Befolkning efter medborgarskap 
Population by citizenship 

Invandrare och utvandrare Immigrants and emigrants 6 3 

Källa: SCB Folkmängd. Del 3 för 1960-1990; Befolkningsstatistik. Del 3 för 1992-1993. 
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Tab. 61. Utrikes födda och utländska medborgare efter födelseland, medborgarskapsland och kön i hela riket 31 december 1993 
Foreign-born persons and aliens by country of birth or citizenship and sex in the whole country 



Tab. 61 (forts.). Utrikes födda och utländska medborgare efter födelseland, medborgarskapsland och kön i hela riket 31 december 1993 
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Källa: SCB Befolkningsstatistik 1993. Del 3. 



Tab. 62. Utländska medborgare efter kön, civilstånd och ålder den 31 december 1993 
Aliens by sex, marital status and age 

Tab. 63. Utländska medborgare den 31 december, länsvis 
Aliens, by county 

6 6 Invandrare och utvandrare Immigrants and emigrants 

Källa: SCB Folkmängd Del 3 för 1990; Befolkningsstatistik. Del 3 för 1991 -1993. 



Tab. 64. Invandrare och utvandrare efter länder 

Immigrants and emigrants, by country 

Invandrare och utvandrare Immigrants and emigrants 6 7 

Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 3 för 1986-1990; Befolkningsstatistik. Del 2 för 1991-1993. 



Tab. 65. Invandrare och utvandrare, länsvis 
Immigrants and emigrants, by county 

6 8 Invandrare och utvandrare Immigrants and emigrants 

Källa: SCB Befolkningsförändringar Del 3 för 1986- 1990: Befolkningsstatistik. Del 2 för 1991 -1993. 



Tab. 66. Invandrare och utvandrare efter kön och ålder 
Immigrants and emigrants, by sex and age 

Invandrare och utvandrare Immigrants and emigrants 6 9 

Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 3 för 1981/85; Befolkningsstatistik. Del 2 för 1992-1993. 



Tab. 67. Invandrare efter medborgarskapsland och grund för bosättning 
Immigrants by country of citizenship and reason for residence in Sweden 

Tab. 68. Asylsökande, avvisade vid gränsen och personer som beviljats uppehållstill
stånd som flyktingar eller motsvarande efter skäl för tillstånd 
Asylum-applicants, rejectees and persons who have been awarded residence permits as refugees or 
similar by basis for residence permit 

7 0 Invandrare och utvandrare Immigrants and emigrants 

Källa: Statens invandrarverk, Rapportserien SlV-statlstik" m. m. 

Källa: Statens invandrarverk. Rapportserien "SIV-statistik"; SCB Befolkningsförändringar. Del 3 för 1987-1990; Befolkningssta
tistik. Del 2 för 1991 -1993. 



Tab. 69. Asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller 
motsvarande efter medborgarskapsland 
Asylum-applicants and persons who have been awarded residence permits as refugees or similiar by 
country of citizenship 

Invandrare och utvandrare Immigrants and emigrants 71 

Källa: Statens invandrarverk, Rapportserien "SIV-statistik". 



Tab. 70. Utländska medborgare som erhållit svenskt medborgarskap 
Aliens naturalized 

7 2 Invandrare och utvandrare Immigrants and emigrants 

Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 3 för 1986-1990; Befolkningsstatistik. Del 4 för 1991-1993. 



Jordbruk, skogsbruk och fiske 
Agriculture, Forestry and Fisheries 

Jordbruk Agriculture 
74. Tab. 7 1 . Företag efter företagens 

storlek 
Holdings by size of holdings 

75. Tab. 72. Företag och åkerareal efter bruk-
ningsform 
Holdings and area of arable land by type 
of holding 

75. Tab. 73. Företag med och utan nötkreatur 
Holdings with and without cattle 

76. Tab. 74. Företag med svin efter 
besättningarnas storlek 
Holdings with pigs by size of stocks 

76. Tab. 75. Företag med får (exkl. lamm) 
efter besättningarnas storlek 
Holdings with sheep by size of stocks 

76. Tab. 76. Företag med höns (exkl. 
kycklingar) efter besättningarnas storlek 
Holdings with fowls by size of stocks 

77. Tab. 77. Åkerareal efter företagens 
storlek 
Area of arable land by size of holdings 

78. Tab. 78. Areal av olika ägoslag, hektar 
Area of different types of land, hectares 

79. Tab. 79. Åkerjordens användning efter 
företagens storlek 1993 
Use of arable land, by size of holdings 

80. Tab. 80. Åkerjordens användning, hektar 
Use of arable land, in hectares 

80. Tab. 8 1 . Skörd i ton 
Yield in metric tons 

81 . Tab. 82. Bärgad skörd av spannmål, 
slåttervall och potatis, ki logram per hektar 
Actual yield of grain, ley and potatoes, 
kilogrammes per hectare 

8 1 . Tab. 83. Skördeskadeskyddet: resultat av 
ersättningsberäkningarna 
Crop insurance: results of calculations of 
compensation 

82. Tab. 84. Brödsäd: til lgång och 
förbrukning, ton 
Bread grain: supply and consumption 

82. Tab. 85. Husdjur inom företag av olika 
storlek 1993 
Livestock: number, by kind and by size 
of holdings 

83. Tab. 86. Husdjur 
Livestock 

83. Tab. 87. Renar vid samebyar 
Reindeer by lapp-villages 

83. Tab. 88. Mjölkboskapskontrol len 
Milk recording 

84. Tab. 89. Mejerihantering 
Dairying 

84. Tab. 90. Animal produkt ion, 1000 ton 
Livestock production 

85. Tab. 9 1 . Odling av trädgårdsväxter 
Horticultural cultivation 

85. Tab. 92. Frilandsareal i hektar för olika 
trädgårdsväxter 
Cultivation in hectares on open ground for 
horticultural plants 

86. Tab. 93. Under tillåten jaktt id fällda älgar, läns
vis 
Annual harvest of moose during open season 

86. Tab. 94. Veterinärväsendet 
den 31 december 
Veterinary activity 

Skogsbruk Forestry 

87. Tab. 95. Skogsmarksareal efter län, 
landsdelar och ägare 1 9 8 3 - 1 9 9 2 , 
1000 hektar 
Forest area by county and ownership 

87. Tab. 96. Virkesförråd på skogsmark 
Growing stock on forest land 

88. Tab. 97. Årlig avsatt tillväxt (inkl. tillväxt för 
avverkade träd) i virkesförrådet, i genomsnitt 
för perioden 1988 - 1 9 9 2 
Mean annual volume increment of standing 
volume incl. growth of felled trees 

88. Tab. 98. Genomsnittl ig årlig bruttoavverkning 
under femårsperioden 1987/88-1991/92. 
Samtliga ägoslag 
Mean annual fellings in seasons. All land categories 

89. Tab. 99. Beräknad årlig bruttoavverkning i r i 
ket under drivningsåren 
Calculated annual gross fellings, by assortments, 
in the felling-seasons 

89. Tab. 100. Prisutveckling per avverknings
säsong för barrsågtimmer och massaved 
Price development for coniferous timber and 
pulpwood 

90. Tab. 101. Totalavverkningens beräknade 
storlek och penningvärde 
Estimated volume and value of annual fellings 

90. Tab. 102. Skogsnäringens utveckling i löpande 
priser 
Development of the forest industry sector, 
at current prices 

9 1 . Tab. 103. Investeringar och underhållskostna
der inom skogsbruket. Hela landet 
Investments and maintenance costs in Swedish 
forestry 

Fiske Fisheries 
92. Tab. 104. Saltsjöfisket: avkastning, 

landad vikt 
The yield of sea-fisheries, landed weight 

93. Tab. 105. Saltsjöfisket: i landförd fisk på 
kuststräckor 1993, landad vikt 
The yield of sea-fisheries by coastal districts, 
landed weight 

93. Tab. 106. Saltsjöfisket: f iskare och båtar 
Sea-fisheries: fishermen, and fishing craft 

Jordbruk, skogsbruk och fiske Agriculture, Forestry and Fisheries 7 3 



Tab. 71. Företag efter företagens storlek 

Holdings by size of holdings 

7 4 Jordbruk Agriculture 

Källa: SCB Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie J 10 och 30. 



Tab. 72. Företag och åkerareal efter brukningsform 
Holdings and area of arable land by type of holding 

Tab. 73. Företag med och utan nötkreatur 
Holdings with and without cattle 

Jordbruk Agriculture 75 

Källa: SCB Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie J 20. 



Tab. 74. Företag med svin efter besättningarnas storlek 
Holdings with pigs by size of stocks 

Tab. 75. Företag med får (exkl. lamm) efter besättningarnas storlek 
Holdings with sheep by size of stocks 

Tab. 76. Företag med höns (exkl. kycklingar) efter besättningarnas storlek 
Holdings with fowls by size of stocks 

7 6 Jordbruk Agriculture 

Källa: SCB Jordbruksstatistlsk årsbok; Statistiska meddelanden, serie J 20. 

Källa: SCB Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie J 20. 

Källa: SCB Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie J 20. 



Tab. 77. Åkerareal efter företagens storlek 
Area of arable land by size of holdings 

Jordbruk Agriculture 7 7 

Källa: SCB Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie J 10. 



Tab. 78. Areal av olika ägoslag, hektar 
Area of different types of land, hectares 

7 8 Jordbruk Agriculture 

Källa: SCB Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie J 10. 



Tab. 79. Åkerjordens användning efter företagens storlek 1993 
Use of arable land, by size of holdings 

Jordbruk Agriculture 7 9 

Källa: SCB Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie J 10. 



Tab. 80. Åkerjordens användning, hektar 
Use of arable land, in hectares 

Tab. 81. Skörd i ton 
Yield in metric tons 

8 0 Jordbruk Agriculture 

U O • O U B I I O I II r IOI r\i in l y u i . 

Källa: SCB Jordbruksstatistik årsbok; Statistiska meddelanden, serie J 12. 

Källa: SCB Jordbruksstatistik årsbok; Statistiska meddelanden, serie J 10. 



Tab. 82. Bärgad skörd av spannmål, slåttervall och potatis, kilogram per hektar 
Actual yield of grain, ley and potatoes, kilogrammes per hectare 

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

Jordbruk Agriculture 81 

Källa: Stiftelsen Lantbrukarnas Skördeskadeskydd. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie J 12. 



Tab. 84. Brödsäd: tillgång och förbrukning, ton 
Bread grain: supply and consumption 

Tab. 85. Husdjur inom företag av olika storlek 1993 
Livestock: number, by kind and by size of holdings 

8 2 Jordbruk Agriculture 

Källa: Statens jordbruksverk; Jordbruksekonomiska meddelanden. 

Källa: SCB Jordbruksstatistik årsbok; Statistiska meddelanden, serie J 20. 



Tab. 86. Husdjur 
Livestock 

Tab. 87. Renar vid samebyar 
Reindeer by lapp-villages 

Tab. 88. Mjölkboskapskontroilen 
Milk recording 

Jordbruk Agriculture 8 3 

Källa. SCB Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie J 20 

Källa: SCB Jordbruksstatistisk årsbok. 

Källa: SCB Jordbruksstatistisk årsbok; Svensk Husdjursskötsel. 



Tab. 89. Mejerihantering 
Dairying 

Tab. 90. Animal produktion, 1000 ton 
Livestock production 

8 4 Jordbruk Agriculture 

Källa: Svenska Mejeriernas Riksförening. 

Källa: Statens jordbruksverk-



Tab. 91. Odling av trädgårdsväxter 
Horticultural cultivation 

Tab. 92. Frilandsareal i hektar för olika trädgårdsväxter 
Cultivation in hectares on open ground for horticultural plants 

Jordbruk Agriculture 85 

Källa: SCB Jordbruksstatistik årsbok 

Källa: SCB Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie J 10. 



Tab. 93. Under tillåten jakttid fällda älgar, länsvis 
Annual harvest of moose during open season 

Tab. 94. Veterinärväsendet den 31 december 
Veterinary activity 

8 6 Jordbruk Agriculture 

Källa: Naturvårdsverket. 

Källa: Statens jordbruksverk. 



Tab. 95. Skogsmarksareal efter län, landsdelar och ägare 1983-1992,1000 hektar 
Forest area by county and ownership 

Tab. 96. Virkesförråd på skogsmark 
Growing stock on forest land 

Skogsbruk Forestry 87 

Källa: Skogsstyrelsen; Riksskogstaxeringen. 

Källa: Skogsstyrelsen; Riksskogstaxeringen. 



Tab. 97. Ärlig avsatt tillväxt (inkl. tillväxt för avverkade träd) i virkesförrådet, i genomsnitt 
för perioden 1988-1992 
Mean annual volume increment of standing volume incl. growth of felled trees 

Tab. 98. Genomsnittlig årlig bruttoawerkning under femårsperioden 1987/88—1991/92. 
Samtliga ägoslag 
Mean annual fellings in seasons. All land categories 

88 Skogsbruk Forestry 

Källa: Skogsstyrelsen; Riksskogstaxeringen. 

Se Tabeilanmärkningar. 

Se Tabellanmärkningar. 



Tab. 99. Beräknad årlig bruttoawerkning i riket under drivningsaren 
Calculated annual gross fellings, by assortments, in the felling-seasons 

Tab. 100. Prisutveckling per avverkningssäsong för barrsågtimmer och massaved 
Price development for coniferous timber and pulpwood 

Skogsbruk Forestry 89 

Källa: Skogsstyrelsen. 

Källa: Skogsstyrelsen 



Tab. 101. Totalavverkningens beräknade storlek och penningvärde 
Estimated volume and value of annual fellings 

Tab. 102. Skogsnäringens utveckling i löpande priser 
Development of the forest industry sector, at current prices 

90 Skogsbruk Forestry 

Källa: Skogsstyrelsen. 



Tab. 102 (forts.)- Skogsnäringens utveckling i löpande priser 

Tab. 103. Investeringar och underhållskostnader inom skogsbruket. Hela landet 
Investments and maintenance costs in Swedish forestry 

Skogsbruk Forestry 9 1 

Källa: Skogsstyrelsen. 

Källa: Skogsstyrelsen. 



Tab. 104. Saltsjöfisket: avkastning, landad vikt 
The yield of sea-fisheries, landed weight 

9 2 Fiske Fisheries 

Källa: SCB; Statistiska meddelanden, serie J 55. 



Tab. 105. Saltsjöfisket: ilandförd fisk pä kuststräckor 1993, landad vikt 
The yield of sea-fisheries by coastal districts, landed weight 

Tab. 106. Saltsjöfisket: fiskare och båtar 
Sea-fisheries: fishermen, and fishing craft 

Fiske Fisheries 9 3 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie J 55. 

Källa: SCB Fiskestatistisk årsbok 1970-1979: Fiskenräkningen den 1 januari 1985 och 1990. 



Industri Manufacturing 

95. Tab. 107. Industri: tillverkning av vissa 
varor enligt HS-nomenklaturen 
Manufacturing: production of some commodities 
divided according to the HS-nomenclature 

97. Tab. 108. Arbetsställen, personal, 
produktionens saluvärde och förädlings
värde efter näringsgren 1992 
Manufacturing and mining and quarrying: 
establishments, wage-earners, etc., by 
industry 

98. Tab. 109. Industrins investeringar fördelade på 
branscher i löpande priser, milj. kr 
Investments in manufacturing. Current prices 

98. Tab. 110. Industrins investeringar fördelade på 
branscher i 1985 års priser, milj. kr 
Investments in manufacturing. 1985 prices 

99. Tab. 111. Industriproduktionsindex efter 
näringsgren (1980 = 100) 
Volume index of industrial production 

100. Tab. 112. Produktionens saluvärde efter 
näringsgren, milj. kr 
Market value (industrial production) by industry 

100. Tab. 113. Leverans- och orderläge i löpande 
priser 
Industry: delivery and orderbook situation. Current 
prices 

101. Tab. 114. Tillverkning av sprit 
Manufacture of alcohol 

101. Tab. 115. Tillverkning av skattepliktiga 
maltdrycker 
Manufacture of malt liquors subject to taxation 

9 4 Industri Manufacturing 



Tab. 107. Industri: tillverkning av vissa varor enligt HS-nomenklaturen 
Manufacturing: production of some commodities divided according to the HS-nomenclature 

Industri Manufacturing 9 5 

(forts.) 



Tab. 107 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varor enligt HS-nomenklaturen 

9 6 Industri Manufacturing 

Källa: SCB Industri. Del 2. 



Tab. 108. Arbetsställen, personal, produktionens saluvärde och förädlingsvärde 
efter näringsgren 1992 
Manufacturing and mining and quarrying: establishments, wage-earners, etc., by industry 

Industri Manufacturing 97 

Källa: SCB Industri. Del 1. 

4-14-0764 



Tab. 109. Industrins investeringar fördelade på branscher i löpande priser, milj. kr 
Investments in manufacturing. Current prices 

Tab. 110. Industrins investeringar fördelade på branscher i 1985 års priser, milj. kr 
Investments in manufacturing. 1985 prices 

98 Industri Manufacturing 

Källa: SCB Industri; Statistiska meddelanden, serie F 13. 

Källa: SCB Industri; Statistiska meddelanden, serie F 13. 



Tab. 111. Industriproduktionsindex efter näringsgren (1980 = 100) 
Volume index of industrial production 

Industri Manufacturing 9 9 

Källa: SCB Statistiska databaser (SDB), tidsseriedatabasen (TSDB). 



Tab. 112. Produktionens saluvärde efter näringsgren, milj. kr 
Market value (industrial production) by industry 

Tab. 113. Leverans- och orderläge i löpande priser 
Industry: delivery and orderbook situation. Current prices 

100 Industri Manufacturing 

Källa: SCB Industri. Del 1. 

Kalla: SCB Statistiska databaser (SDB). tidsseriedatabaseo (TSDB). 



Tab. 114. Tillverkning av sprit 
Manufacture of alcohol 

Tab. 115. Tillverkning av skattepliktiga maltdrycker 
Manufacture of malt liquors subject to taxation 

Industri Manufacturing 101 

Källa: Socialstyrelsen. 

Källa: Socialstyrelsen och SCB Industri. Del 2. 



Energi Energy 

103. Tab. 116. Energibalans 1993, petajoule (PJ) 
Overall energy balance 

104. Tab. 117. Energibalans: översikt, petajoule 
(PJ) 
Overall energy balance: survey 

104. Tab. 118. Tillverkningsindustri samt gruvor och 
mineralbrott: förbrukning av inköpt bränsle och 
elektrisk energi efter bränsleslag 
Manufacturing, mining and quarrying: consumption 
of fuel and electric energy by kind of fuel 

105. Tab. 119. Tillverkningsindustri samt gruvor och 
mineralbrott: förbrukning av elektrisk energi ef
ter näringsgren 
Manufacturing, mining and quarrying: consumption 
of electric energy by industry 

106. Tab. 120. Elektrisk energi: produktion 
och förbrukning 
Electric energy: generation and consumption 

107. Tab. 121. Vattenkraft, disponibel och 
utbyggd den 31 december 
Water power, potential and developed 

1 0 2 Energi Energy 



Tab. 116. Energibalans 1993, petajoule (PJ) 
Overall energy balance 

Energi Energy 103 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie E 20. 



Tab. 117. Energibalans: översikt, petajoule (PJ) 
Overall energy balance: survey 

Tab. 118. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: förbrukning av inköpt 
bränsle och elektrisk energi efter bränsleslag 
Manufacturing, mining and quarrying: consumption of fuel and electric energy by kind of fuel 

104 Energi Energy 

Källa. SCB Statistiska meddelanden, serie E 20. 

Källa: SCB Industri. Del 1. 



Tab. 119. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: förbrukning av elektrisk 
energi efter näringsgren 
Manufacturing, mining and quarrying: consumption of electric energy by industry 

Energi Energy 105 

Källa: SCB Industri. Del 1. 



Tab. 120. Elektrisk energi: produktion och förbrukning 
Electric energy: generation and consumption 

1 0 6 Energi Energy 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie E11 (1987 -1991 ) och E 20 (1992 -1993); Statistiska databaser (SDB), tidsseriedataba
sen (TSDB. 1992-1993). 



Tab. 121. Vattenkraft, disponibel och utbyggd den 31 december 
Water power, potential and developed 

Energi Energy 107 

Källa: Svenska kraftverksföreningen. 



Bostäder och byggande 
Housing and Construction 

109. Tab. 122. Bostadsbyggandet: statligt stöd till 
bostadsförsörjningen, ny- och ombyggnad 
Housing construction: government assistance to 
housing 

109. Tab. 123. Bostadsbyggandet: lägenheter i fär
digställda hus efter förekomst av statligt 
lån, m. m. 
Housing construction: dwellings in completed build
ings by existence of government loan, etc. 

111. Tab. 124. Bostadsbyggandet: lägenheter i fär
digställda hus efter lägenhetstyp m. m. 
Housing construction: dwellings in completed build
ings by type of building, etc. 

112. Tab. 125. Bostadsbyggandet: lägenheter i mo
derniserade flerbostadshus färdigställda 1993, 
före och efter modernisering 
Housing construction: number of dwellings in re
stored multi-dwelling buildings completed in 
1993, before and after restoration 

113. Tab. 126. Bostadsbyggandet: modernisering 
och rivning av lägenheter i flerbostadshus 1993 
Housing construction: restoration and demolition of 
dwellings in multi-dwelling buildings 

113. Tab. 127. Lägenheter efter ägarekategori den 
1 november 1990 
Dwellings by type of ownership 

114. Tab. 128. Lägenheter efter värmesystem den 
1 november 1990 
Dwellings by type of heating system 

114. Tab. 129. Lägenheter efter storlek och 
byggnadsår den 1 november 1990 
Dwellings by size and by year of construction 

115. Tab. 130. Bostadshushåll efter antal boende 
och antal barn under 16 år samt hustyp och 
lägenhetsstorlek den 1 november 1990 
Dwelling households by number of residents, by 
number of children under 16 years of age and ac
cording to type of building and size of dwelling 

116. Tab. 131. Bostadshushåll efter lägenhetsstor
lek och utrymmesnivå samt efter antalet boen
de den 1 november 1990 
Dwelling households by size of dwelling, standard of 
space and number of residents 

116. Tab. 132. Fritidshus för bostadsändamål 
Houses for seasonal and secondary use: 
for housing purposes 

1 0 8 Bostäder och byggande Housing and Construction 



Tab. 122. Bostadsbyggandet: statligt stöd till bostadsförsörjningen, 
ny- och ombyggnad 
Housing construction: government assistance to housing 

Tab. 123. Bostadsbyggandet: lägenheter i färdigställda hus efter förekomst 
av statligt lån, m. m. 
Housing construction: dwellings in completed buildings by existence of government loan, etc. 

Bostäder och byggande Housing and Construction 109 

(forts.) 

Källa: Boverket. 



Tab. 123 (forts). Bostadsbyggandet: lägenheter i färdigställda hus efter förekomst av statligt lån, 
m.m. 

1 1 0 Bostäder och byggande Housing and Construction 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Bo 20. 



Tab. 124. Bostadsbyggandet: lägenheter i färdigställda hus efter lägenhetstyp m. m. 
Housing construction: dwellings in completed buildings by type of building, etc. 

Bostäder och byggande Housing and Construction 111 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Bo 20. 



Tab. 125. Bostadsbyggandet: lägenheter i moderniserade flerbostadshus 
färdigställda 1993, före och efter modernisering 
Housing construction: number of dwellings in restored multi-dwelling buildings 
completed in 1993, before and after restoration 

112 Bostäder och byggande Housing and Construction 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Bo 21. 



Tab. 126. Bostadsbyggandet: modernisering och rivning av lägenheter 
i flerbostadshus 1993 
Housing construction: restoration and demolition of dwellings in multi-dwelling buildings 

Tab. 127. Lägenheter efter ägarekategori den 1 november 1990 
Dwellings by type of ownership 

Bostäder och byggande Housing and Construction 113 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Bo 21. 

Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90). 



Tab. 128. Lägenheter efter värmesystem den 1 november 1990 
Dwellings by type of heating system 

Tab. 129. Lägenheter efter storlek och byggnadsår den 1 november 1990 
Dwellings by size and by year of construction 

114 Bostäder och byggande Housing and Construction 

Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90). 

Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90). 



Tab. 130. Bostadshushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt hustyp och lägenhetsstorlek den 1 november 1990 
Dwelling households by number of residents, by number of children under 16 years of age and according to type of building and size of dwelling 

B
ostäder och

 byggande
 H

ousing and C
onstruction 

115 

Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90). 



Tab. 131. Bostadshushàll efter lägenhetsstorlek och utrymmesnivå samt efter 
antalet boende den 1 november 1990 
Dwelling households by size of dwelling, standard of space and number of residents 

Tab. 132. Fritidshus för bostadsändamål 
Houses for seasonal and secondary use: for housing purposes 

1 1 6 Bostäder och byggande Housing and Construction 

Källa: SCB Programmet för byggande och bebyggelse. 

Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90). 



Servicenäringar och utrikeshandel 
Service trades and Foreign trade 

Servicenär ingar Serv ice t rades 

118. Tab. 133. Detaljhandeln 1992: antal arbetsstäl
len och omsättning 
Retail trade: establishments and turnover 

118. Tab. 134. Dagligvaruhandelns omsättning efter 
butikstyp samt antal butiker den 31 december 
1992, milj. kr 
Retail trade: annual turnover and number 
of shops within the grocery trade 

119. Tab. 135. Dagligvaruhandelns omsättning i lö
pande priser samt antal butiker 
Retail trade: annual turnover at current prices and 
number of shops within the grocery trade 

119. Tab. 136. Försäljning av alkoholdrycker (exkl . 
öl klass II) 
Retail trade of alcoholic beverages (excl. beer) 

120. Tab. 137. Försäljning av alkoholdrycker: 
detaljhandelsställen och serveringstil lstånd 
den 31 december 
Alcoholic beverages: retail trade and restaurants 

120. Tab. 138. Försäljning av alkoholdrycker per in
vånare 
Alcoholic beverages: sales per inhabitant 

120. Tab. 139. Försäljning av tobaksvaror 
Sates of tobacco 

121. Tab. 140. Hotell och andra inkvarteringsmöjlig
heter: kapacitet och storlek 1993 
Accommodation establishment: capacity and size 

121. Tab. 141. Hotell och andra inkvarteringsmöjlig
heter: övernattande gäster efter hemland 1993 
Accommodation establishment: nights spent in 
tourist accommodations by nationality 

122. Tab. 142. Belagda hotellrum efter målgrupp 
1993 
Occupied hotel-rooms, category of guests 

123. Tab. 143. Hotell och andra inkvarteringsmöjlig
heter 
Accommodation establishment 

Utr ikeshandel Foreign t rade 

123. Tab. 144. Import (cif) och export (fob) 
Import and export 

124. Tab. 145. Värde av importerade varor (cif): en
ligt SITC, Rev. 3, milj. kr 
Value of imported commodities by SITC, 
Rev. 3 

126. Tab. 146. Värde av exporterade varor (fob): 
enligt SITC, Rev. 3, milj. kr 
Value of exported commodities by SITC, 
Rev. 3 

128. Tab. 147. Importens värde-, volym- och pris
utveckling (1980 = 100) fördelad på huvudav
delningar enligt SITC, Rev. 3 
Import by value, volume and unit value 

129. Tab. 148. Exportens värde-, volym- och pris
utveckling (1980 = 100) fördelad på huvud
avdelningar enligt SITC, Rev. 3 
Export by value, volume and unit value 

130. Tab. 149. Värde av importerade varor (cif): ef
ter länderområde/ursprungsland enligt SITC, 
Rev. 3, 1993, milj. kr 
Value of imported commodities by SITC, 
Rev. 3, by country of origin 

132. Tab. 150. Värde av exporterade varor (fob): 
efter länderområde/bestämmelseland enligt 
SITC, Rev. 3, 1993, milj. kr 
Value of exported commodities by SITC, 
Rev. 3, by country of consumption 

136. Tab. 151. Värde av importerade (cif) och 
exporterade (fob) varor efter länder, milj. kr 
Value of imports and exports of goods 
by country 

138. Tab. 152. Importerade varor (cif): kvantitet och 
värde 
Commodities imported: quantity and value 

139. Tab. 153. Exporterade varor (fob): kvantitet 
och värde 
Commodities exported: quantity and value 

141. Tab. 154. Sveriges betalningsbalans, 
milj. kr 
Balance of payments 

Servicenäringar och utrikeshandel Service trades and Foreign trade 1 1 7 



Tab. 133. Detaljhandeln 1992: antal arbetsställen och omsättning 
Retail trade: establishments and turnover 

Tab. 134. Dagligvaruhandelns omsättning efter butikstyp samt antal butiker 
den 31 december 1992, milj. kr 
Retail trade: annual turnover and number of shops within the grocery trade 

118 Servicenäringar Service trades 

Källa: SCB Programmet för tjänstenäringar. 

Källa: AB Handelns utredningsinstitut (HUI). 



Tab. 135. Dagligvaruhandelns omsättning i löpande priser samt antal butiker 
Retail trade: annual turnover at current prices and number of shops within the grocery trade 

Tab. 136. Försäljning av alkoholdrycker (exkl. öl klass II) 
Retail trade of alcoholic beverages (excl. beer) 

Servicenäringar Service trades 119 

Källa: Socialstyrelsen. 

Källa: AB Handelns utredningsinstitut (HUI). 



Tab. 137. Försäljning av alkoholdrycken detaljhandelsställen och 
serveringstillstånd den 31 december 
Alcoholic beverages: retail trade and restaurants 

Tab. 138. Försäljning av alkoholdrycker per invånare 
Alcoholic beverages: sales per inhabitant 

Tab. 139. Försäljning av tobaksvaror 
Sales of tobacco 

120 Servicenäringar Service trades 

Källa: Socialstyrelsen. 

Källa: Svenska Tobaks AB. 

Källa: Socialstyrelsen. 



Tab. 140. Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter: kapacitet och storlek 1993 
Accommodation establishment: capacity and size 

Tab. 141. Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter: övernattande 
gäster efter hemland 1993 
Accommodation establishment: nights spent in tourist accommodations by nationality 

Servicenäringar Service trades 121 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Se 13. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Se 13. 



Tab. 142. Belagda hotellrum efter målgrupp 1993 
Occupied hotel-rooms, category of guests 

122 
S

ervicenäringar S
ervice trades 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Se 13. 



Tab. 143. Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter 
Accommodation establishment 

Tab. 144. Import (cif) och export (fob) 
Import and export 

Utrikeshandel Foreign trade 1 2 3 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Se 13. 

Källa: SCB Utrikeshandel. Uh 03 (1991-1993); Statistiska meddelanden, serie H (1979-1988) och serie Un 10 (1989-1990) 



Tab. 145. Värde av importerade varor (cif): enligt SITC, Rev. 3, milj. kr 
Value of imported commodities by SITC, Rev. 3 

1 2 4 Utrikeshandel Foreign trade 



Tab. 145 (forts.)- Värde av importerade varor (cif): enligt SITC, Rev. 3, milj. kr 

Utrikeshandel Foreign trade 125 

(forts.) 



Tab. 145 (forts.). Värde av importerade varor (cif): enligt SITC, Rev. 3, milj. kr 

Tab. 146. Värde av exporterade varor (fob): enligt SITC, Rev. 3, milj. kr 
Value of exported commodities by SITC, Rev. 3 

1 2 6 Utrikeshandel Foreign trade 

Källa: SCB Utrikeshandel, Un 03 (1991 -1993); Statistiska meddelanden, serie H (1987-1988) och serie Uh 10 (1989-1990). 



Tab. 146 (forts.).Värde av exporterade varor (fob): enligt SITC, Rev. 3, milj. kr 

Utrikeshandel Foreign trade 127 

Källa: SCB Utrikeshandel, Un 03 (1991 -1993); Statistiska meddelanden, serie H (1987-1988) och serie Uh 10 (1989-1990). 



Tab. 147. Importens värde-, volym- och prisutveckling (1980=100) fördelad på 
huvudavdelningar enligt SITC, Rev. 3 
Import by value, volume and unit value 

128 Utrikeshandel Foreign trade 

Källa: SCB Utrikeshandel; Statistiska meddelanden, serie H (1982-1988), serie Uh 10 (1989-1990) och serie Uh 21 (1991 -1993). 



Tab. 148. Exportens värde-, volym- och prisutveckling (1980=100) fördelad på 
huvudavdelningar enligt SITC, Rev. 3 
Export by value, volume and unit value 

Utrikeshandel Foreign trade 129 

Källa: SCB Utrikeshandel; Statistiska meddelanden, serie H (1982-1988), Serie Un 10 (1989-1990) och serie Uh 21 (1991 -
1993). 

5-14-0764 



Tab. 149. Värde av importerade varor (cif): efter länderomräde/ursprungsland enligt 
SITC, Rev. 3,1993, milj. kr 

1 3 0 Utrikeshandel Foreign trade 



Value of imported commodities by SITC, Rev. 3, by country of origin 

Utrikeshandel Foreign trade 131 

(forts.) 



Tab. 149 (forts.). Värde av importerade varor (cif): efter länderområde/ursprungsland enligt SITC, 
Rev. 3,1993, milj. kr 

Tab. 150. Värde av exporterade varor (fob): efter länderomrade/bestämmelseland enligt 
SITC, Rev. 3,1993, milj. kr 

1 3 2 Utrikeshandel Foreign trade 

Källa: SCB Utrikeshandel 1993 (Uh 03). 



Value of exported commodities by SITC, Rev. 3, by country of consumption 

Utrikeshandel Foreign trade 133 

(forts.) 



Tab. 150 (forts.). Värde av exporterade varor (fob): efter länderområde/bestämmelseland enligt 
SITC, Rev. 3,1993 milj. kr 

134 Utrikeshandel Foreign trade 

Källa: SCB Utrikeshandel 1993 (Un 03). 



Utrikeshandel Foreign trade 135 



Tab. 151. Värde av importerade (cif) och exporterade (fob) varor efter länder, milj. kr 
Value of imports and exports of goods by country 

1 3 6 Utrikeshandel Foreign trade 



Tab. 151 (forts.). Värde av importerade (cif) och exporterade (fob) varor efter länder, milj. kr 

Utrikeshandel Foreign trade 137 

(forts.) 



Tab. 151 (forts.). Värde av importerade (cif) och exporterade (fob) varor efter länder, milj. kr 

Tab. 152. Importerade varor (cif): kvantitet och värde 
Commodities imported: quantity and value 

138 Utrikeshandel Foreign trade 

(forts.) 

Källa: SCB Utrikeshandel (Uh 03). 



Tab. 152 (forts.). Importerade varor (cif): kvantitet och värde 

Tab. 153. Exporterade varor (fob): kvantitet och värde 
Commodities exported: quantity and value 

Utrikeshandel Foreign trade 139 

(forts.) 

Källa: SCB Utrikeshandel (Uh 03). 



Tab. 153 (forts.). Exporterade varor (fob): kvantitet och värde 

1 4 0 Utrikeshandel Foreign trade 

Källa: SCB Utrikeshandel (Un 03). 



Tab. 154. Sveriges betalningsbalans, milj. kr 
Balance of payments 

Utrikeshandel Foreign trade 141 

Källa: Sveriges riksbank. 



Transporter och kommunikationer 
Transport and Communications 

144. Tab. 155. Samfärdselföretag: investeringar 
fördelade på branscher i löpande priser, milj. kr 
Investments in transport and communication. 
Current prices 

153. Tab. 172. Statens järnvägars busstrafik 
State railways: road motor service 

Väg- och järnväg Roads and Railways 

144. Tab. 156. Drift och ordinarie väg
byggande: statens kostnader, 1000 kr 
State expenditure for maintenance of roads 
and construction of roads and bridges 

145. Tab. 157. Statsvägar: statens kostnader 
för drift, 1000 kr 
State expenditure for maintenance of state-
administered roads, by region and county 

146. Tab. 158. Statsvägar: statens kostnader 
för vägbyggande 1993, milj. kr 
State capital investments in state-administered 
roads 

146. Tab. 159. Vägar och gator den 1 januari 
Roads and streets 

147. Tab. 160. Statsvägar och stats
bidragsvägar den 1 januari 
State-administered roads and roads with 
subsidies 

148. Tab. 161. Registrerade motorfordon, 1000-tal 
Motor vehicles 

148. Tab. 162. Nyregistrerade motorfordon under 
1993 efter fabrikat 
Motor vehicles newly registered by make 

149. Tab. 163. Registrerade motorfordon 
i trafik efter årsmodell den 31 december 
Motor vehicles in use by model year 

149. Tab. 164. Registrerade personbilar i trafik efter 
fabrikat den 31 december 
Passenger cars in use by make 

150. Tab. 165. Nya personbilar sålda i Sverige: 
svenska och utländska marknadsandelar 
New cars sold in Sweden: Swedish and foreign 
market shares 

150. Tab. 166. Lastbilstransporter 
Lorry transportation 

151. Tab. 167. Utlämnade och återkallade körkort 
Drivers ' licences issued and cancelled 

151. Tab. 168. Utlämnade och återkallade 
körkort efter kön 1993, länsvis 
Drivers' licences issued and cancelled, 
by sex and by county 

152. Tab. 169. Körkortsinnehavare den 
31 december 1993 
People with drivers' licences 

152. Tab. 170. Samtliga järnvägar: bana och 
rullande materiel den 31 december 
Railways: length of lines and rolling stock 

153. Tab. 171. Järnvägstrafik 
Railways: operations 

Sjöfart Shipping 
154. Tab. 173. Svenska handelsflottan: 

fartyg efter storlek och ålder vid 
slutet av 1993 
Merchant fleet: vessels by size and age 

154. Tab. 174. Svenska handelsflottan: fartyg 
efter huvudsaklig fart vid slutet av åren 
Merchant fleet: vessels by main use 

155. Tab. 175. Inklarerade fartyg i direkt fart efter 
nationalitet 
Entered vessels in direct voyages by nationality 

155. Tab. 176. Svenska rederinäringens 
bruttointäkter, milj. kr 
Gross receipts of Swedish shipping 

156. Tab. 177. Fartyg i direkt fart mellan Sverige 
och utlandet 
Shipping between Sweden and foreign countries: 
direct voyages with vessels and ferries 

156. Tab. 178. Lotsningar, säkerhetsanstalter 
för sjöfarten samt sjöräddning 
den 31 december 
State pilotage, aids to navigation and rescue service 

157. Tab. 179. Trafiken i rikets 25 största hamnar 
beräknad efter den transporterade godsmäng
den exkl. transitogods 
Swedish ports: vessels entered and 
cleared, etc. 

Luftfart Aircraft 

158. Tab. 180. Svenska luftfartyg efter 
viktklasser och ägare 
Swedish engine-driven aircraft by weight 
and ownership 

158. Tab. 181. Trafiken på statliga flygplatser 
med linjefart 
Flying activity at state-owned airports with 
scheduled services 

159. Tab. 182. Svensk regelbunden luftfart 
Swedish scheduled air traffic 

159. Tab. 183. Ankommande och avresande 
passagerare i charterflyg på statliga 
flygplatser med linjefart 
Passengers in non-scheduled operations at 
state-owned airports with scheduled services 

160. Tab. 184. Ankommande och avresande 
passagerare i svensk civil luftfart (linjefart) 
Passengers in scheduled air traffic 

161. Tab. 185. Avresande passagerare i 
utrikes chartertrafik efter destinationsland 
Passengers embarked in international non-
scheduled traffic, by country of destination 

1 4 2 Transporter och kommunikationer Transport and Communications 



Post- och telekommunikation 
Mail-, Telephone-, Telegraph, etc. 

161. Tab. 186. Postverkets serviceställen, 
postlinjer m. m. 
Post offices, mail routes, etc. 

162. Tab. 187. Postförsändelser 
(portopliktiga), milj. 
Volume of mail (liable to postage) 

162. Tab. 188. Betalningsuppdrag i postkassor 
och med lantbrevbäring 
Post Offices: Payment orders 

163. Tab. 189. Telefon, telegraf, telex, datakommu
nikation och rundradio 
Telephone service, telegraph, telex, data communi
cation and broadcasting service 

Transporter och kommunikationer Transport and Communications 1 4 3 



Tab. 155. Samfärdselföretag: investeringar fördelade på branscher i löpande priser, 
milj. kr 
Investments in transport and communication. Current prices 

Tab. 156. Drift och ordinarie vägbyggande: statens kostnader, 1000 kr 
State expenditure for maintenance of roads and construction of roads and bridges 

144 Våg- och järnväg Roads and Railways 

Källa: Vägverket. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie F 13. 



Tab. 157. Statsvägar: statens kostnader för drift, 1000 kr 
State expenditure for maintenance of state-administered roads, by region and county 

Väg- och järnväg Roads and Railways 1 4 5 

Källa: Vägverket. 



Tab. 158. Statsvägar: statens kostnader för vägbyggande 1993, milj. kr 
State capital investments in state-administered roads 

Tab. 159. Vägar och gator den 1 januari 
Roads and streets 

146 Väg- och järnväg Roads and Railways 

Kalla: vägverket. 

Källa: Vägverket. 



Tab. 160. Statsvägar och statsbidragsvägar den 1 januari 
State-administered roads and roads with subsidies 

Väg- och järnväg Roads and Railways 1 4 7 

Källa: Vägverket. 



Tab. 161. Registrerade motorfordon, 1000-tal 
Motor vehicles 

Tab. 162. Nyregistrerade motorfordon under 1993 efter fabrikat 
Motor vehicles newly registered by make 

148 Väg- och järnväg Roads and Railways 

Källa: SCB Transportstatistik. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie T 20. 



Tab. 163. Registrerade motorfordon i trafik efter årsmodell den 31 december 
Motor vehicles in use by model year 

Tab. 164 Registrerade personbilar i trafik efter fabrikat den 31 december 
Passenger cars in use by make 

Väg- och järnväg Roads and Railways 149 

Källa: SCB Transportstatistik. 

Källa: SCB Transportstatistik. 



Tab. 165. Nya personbilar sålda i Sverige: svenska och utländska marknadsandelar 
New cars sold in Sweden: Swedish and foreign market shares 

Tab. 166. Lastbilstransporter 
Lorry transportation 

1 5 0 Våg- och järnväg Roads and Railways 

Källa: SCB Transportstatistik; Statistiska meddelanden, serie T 24 (1982-1992). 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie T 30. 



Tab. 167. Utlämnade och återkallade körkort 
Drivers' licences issued and cancelled 

Tab. 168. Utlämnade och återkallade körkort efter kön 1993, länsvis 
Drivers' licences issued and cancelled, by sex and by county 

Våg- och järnväg Roads and Railways 151 

Källa: Vägverket. 

Källa: Vägverket. 



Tab. 169. Körkortsinnehavare den 31 december 1993 
People with drivers' licences 

Tab. 170. Samtliga järnvägar: bana och rullande materiel den 31 december 
Railways: length of lines and rolling stock 

152 Våg- och järnväg Roads and Railways 

Kätla: Statens järnvägar, Huvudkontoret. 

Källa: Vägverket. 



Tab. 171. Järnvägstrafik 
Railways: operations 

Tab. 172. Statens järnvägars busstrafik 
State railways: road motor service 

Väg- och järnväg Roads and Railways 153 

Källa: Statens järnvägar. Huvudkontoret. 

Källa: Statens järnvägar, Huvudkontoret. 



Tab. 173. Svenska handelsflottan: fartyg efter storlek och ålder vid slutet av 1993 
Merchant fleet: vessels by size and age 

Tab. 174. Svenska handelsflottan: fartyg efter huvudsaklig fart vid slutet av åren 
Merchant fleet: vessels by main use 

1 5 4 Sjöfart Shipping 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie T 50. 

Källa: SCB Sjöfartsstatistik. 



Tab. 175. Inklarerade fartyg i direkt fart efter nationalitet 
Entered vessels in direct voyages by nationality 

Tab. 176. Svenska rederinäringens bruttointäkter, milj. kr 
Gross receipts of Swedish shipping 

Sjöfart Shipping 155 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie T 40. 

Källa: SCB Sjöfartsstatistik. 



Tab. 177. Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet 
Shipping between Sweden and foreign countries: direct voyages with vessels and ferries 

Tab. 178. Lotsningar, säkerhetsanstalter för sjöfarten samt sjöräddning 
den 31 december 
State pilotage, aids to navigation and rescue service 

156 Sjöfart Shipping 

Källa: Sjöfartsverket. 

Källa: SCB Sjöfart; Statistiska meddelanden, serie T 47. 



Tab. 179. Trafiken i rikets 25 största hamnar beräknad efter den transporterade gods
mängden exkl. transitogods 
Swedish ports: vessels entered and cleared, etc. 

Sjöfart Shipping 157 

Källa: SCB Sjöfart; Statistiska meddelanden, serie T 45. 



Tab. 180. Svenska luftfartyg efter viktklasser och ägare 
Swedish engine-driven aircraft by weight and ownership 

Tab. 181. Trafiken på statliga flygplatser med linjefart 
Flying activity at state-owned airports with scheduled services 

1 5 8 Luftfart Aircraft 

Källa: Luftfartsverket. 

Källa: Luftfartsverket. 



Tab. 182. Svensk regelbunden luftfart 
Swedish scheduled air traffic 

Tab. 183. Ankommande och avresande passagerare i charterflyg på statliga 
flygplatser med linjefart 
Passengers in non-scheduled operations at state-owned airports with scheduled services 

Luftfart Aircraft 1 5 9 

Källa: Luftfartsverket. 

Källa: Luftfartsverket. 



Tab. 184. Ankommande och avresande passagerare i svensk civil luftfart (linjefart) 
Passengers in scheduled air traffic 

1 6 0 Luftfart Aircraft 

Källa: Luftfartsverket. 



Tab. 185. Avresande passagerare i utrikes chartertrafik efter destinationsland 
Passengers embarked in international non-scheduled traffic, by country of destination 

Tab. 186. Postverkets serviceställen, postlinjer m. m. 
Post offices, mail routes, etc. 

Post- och telekommunikation Mail-, Telephone-, Telegraph etc. 161 
Kalla: Posten AB. 

Källa: Luftfartsverket. 



Tab. 187. Postförsändelser (portopliktiga), milj. 
Volume of mail (liable to postage) 

Tab. 188. Betalningsuppdrag i postkassor och med lantbrevbäring 
Post Offices: Payment orders 

162 Post- och telekommunikation Mail-, Telephone-, Telegraph etc. 

Källa: Posten AB. 

Källa: Posten AB. 



Tab. 189. Telefon, telegraf, telex, datakommunikation och rundradio 
Telephone service, telegraph, telex, data communication and broadcasting service 

Post- och telekommunikation Mail-, Telephone-, Telegraph etc. 1 6 3 

Källa: Post- och Telestyrelsen; Teracom Svensk Rundradio AB. 



Arbetsmarknad Labour market 

Arbetsmarknad Labour market 

166. Diagram 2. Arbetsmarknaden 1970-1992 
Labour market 

167. Tab. 190. Befolkning efter 
arbetskraftstillhörighet, 1000-tal 
Labour force participation of the population 

167. Tab. 191. Relativa arbetskraftstal 
Per cent of population in the labour force 

168. Tab. 192. Personer i arbetskraften efter utbild
ningsnivå 1993, 1000-tal 
Persons in the labour force by educational level 

168. Tab. 193. Sysselsatta och sysselsatta mindre 
än 35 timmar per vecka, 1000-tal 
Employed and part-time employed 

169. Tab. 194. Sysselsatta efter anknytningsgrad till 
arbetsmarknaden 1993, 1000-tal 
Employed persons by degree of attachment to the 
labour market 

169. Tab. 195. Sysselsatta efter näringsgren, 
1000-tal 
Employed by industry 

170. Tab. 196. Sysselsatta efter yrkesställning, 
1000-tal 
Employed by occupational status 

170. Tab. 197. Antal arbetstimmar per vecka, 
milj. 
Total number of hours worked per week 

171. Tab. 198. Anställda inom olika näringsgrenar 
som arbetat mer än vanligt i huvudsysslan 
p.g.a. övertid/mertid 1993, 1000-tal 
Employees by industry who worked more than usual 
hours in main employment due to overtime 

171. Tab. 199. Anställda i offentlig och 
enskild tjänst, 1 000-tal 
Employees in governmental employment and 
private enterprise employees 

172. Tab. 200. Anställda inom offentlig sektor, 
1000-tal 
Employees in public sector 

173. Tab. 201. Anställda inom privat sektor efter nä
ringsgren, kön och anställningsförhållande, 4:e 
kvartalet 1993 
Employees in private sector, by industry and sex 

174. Tab. 202. Anställda inom industrin 
Manufacturing: employees 

174. Tab. 203. Sjukfrånvaron inom privat sektor ef
ter näringsgren och arbetsställets storlek, 4:e 
kvartalet 1993, procent 
Absence due to illness in private sector, by industry 
and size of establishment, per cent 

175. Tab. 204. Arbetsmiljö för sysselsatta 1989/91 
fördelad på yrkesområde och kön, procent 
Working environment for employed persons by major 
occupational group and gender, per cent 

176. Tab. 205. Personalutbildning för sysselsatta 
med fördelning på näringsgren och kurslängd 
Staff and labour force training by industry 

177. Tab. 206. Förvärvsarbetande befolkning 
efter näringsgren i november 1992, 
länsvis 
Economically active population by industry, 
by county 

178. Tab. 207. Förvärvsarbetande efter kön, 
näringsgren och arbetsplatsens belägen
het i förhållande till bostaden (pendling) 
i november 1992 
Economically active population by sex, industry 
and place of work 

179. Tab. 208. Förvärvsarbetande befolkning 
efter näringsgren i november 
Economically active population by industry 

183. Tab. 209. Förvärvsarbetande befolkning efter 
socioekonomisk indelning (SEI) i november 
1990 
Economically active population by socio-economic 
groups 

184. Tab. 210. Förvärvsarbetande befolkning 
efter yrke i november 1990 
Economically active population by occupation 

189. Tab. 211. Arbetsförmedling: nyanmälda 
lediga platser 
Employment offices: vacancies 

189. Tab. 212. Arbetslösa efter ålder 
Unemployed, by age 

190. Tab. 213. Arbetslösa efter kön och 
arbetslöshetstidens längd, 1000-tal 
Unemployment by sex and duration of 
unemployment 

190. Tab. 214. Arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder samt arbetslösa, 1000-tal 
Labour market policy measures and 
unemployment 

191. Tab. 215. Personer som varslats om 
uppsägningar och/eller permitterats (exkl. för
kortad arbetsvecka) 
Employees who had received notice of dismissal 
or lay off (excl. shortened working hours) 

191. Tab. 216. Arbetsinställelser: lovliga och olovli
ga, inom olika näringsgrenar 
Stoppages of work, lawful and unlawful by industry 

192. Tab. 217. Arbetsmarknadsverket: 
utgifter efter anslag, milj. kr 
National Labour Market Board: expenses 
distributed to contribution 

192. Tab. 218. Svenska Arbetsgivareföre
ningen: anslutna företag den 1 maj 1994 
(delägare i SAF) efter antal arbetstagare 
1993 
Members of the Swedish Employers' 
Confederation by number of employees 

193. Tab. 219. Svenska Arbetsgivareföre
ningen: anslutna förbund den 1 maj 1994 
The Swedish Employers' Confederation 

194. Tab. 220. Vissa fackliga organisationer: 
anslutna medlemmar den 31 december 
1993 
Swedish Federations of Trade Unions: 
membership 

1 6 4 Arbetsmarknad Labour market 



Löner Wages, Salaries 
195. Tab. 221. Arbetskraftskostnader för 

industriarbetare, kronor per timme 
Labour costs for wage-earners in mining and 
manufacturing, SEK per hour 

195. Tab. 222. Genomsnittlig timförtjänst för 
vuxna arbetare inom privat sektor, kr 
Average hourly earnings for time worked of adult 
wage-earners in private sector 

196. Tab. 223. Månadslön för vuxna heltids
anställda tjänstemän inom privat sektor, 
aritmetiskt medeltal, kr 
Monthly salaries for adult full-time salaried 
employees in private sector, arithmetical mean 

197. Tab. 224. Månadslön för heltidsanställda 
inom offentlig sektor, aritmetiskt medeltal, kr 
Monthly salaries for full-time salaried 
employees in public sector, arithmetical mean 

Arbetsmarknad Labour market 1 6 5 



Diagram 2. Arbetsmarknaden 1970-1992 
Labour market 

Antalet förvärvsarbetande minskar 

Förvärvsarbetande, miljoner 

Industrin minskar mest 

Förvärvsarbetande, miljoner 

1 6 6 Arbetsmarknad Labour market 



Tab. 190. Befolkning efter arbetskraftstillhörighet, 1000-tal 
Labour force participation of the population 

Tab. 191. Relativa arbetskraftstal 
Per cent of population in the labour force 

Arbetsmarknad Labour market 167 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am 12: Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 

Källa: SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 



Tab. 192. Personer i arbetskraften efter utbildningsnivå 1993,1000-tal 
Persons in the labour force by educational level 

Tab. 193. Sysselsatta och sysselsatta mindre än 35 timmar per vecka, 1000-tal 
Employed and part-time employed 

168 Arbetsmarknad Labour market 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am 12: Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am 12: Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 



Tab. 194. Sysselsatta efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden 1993,1000-tal 
Employed persons by degree of attachment to the labour market 

Tab. 195. Sysselsatta efter näringsgren, 1000-tal 
Employed by industry 

Arbetsmarknad Labour market 169 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am 12: Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am 12: Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 



Tab. 196. Sysselsatta efter yrkesställning, 1000-tal 
Employed by occupational status 

Tab. 197. Antal arbetstimmar per vecka, milj. 
Total number of hours worked per week 

1 7 0 Arbetsmarknad Labour market 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am 12: Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am 12: Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 



Tab. 198. Anställda inom olika näringsgrenar som arbetat mer än vanligt i 
huvudsysslan p.g.a. övertid/mertid 1993,1000-tal 
Employees by industry who worked more than usual hours in main employment 
due to overtime 

Tab. 199. Anställda i offentlig och enskild tjänst, 1000-tal 
Employees in governmental employment and private enterprise employees 

Arbetsmarknad Labour market 171 

Källa: SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am 12: Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 



Tab. 200. Anställda inom offentlig sektor, 1000-tal 
Employees in public sector 

1 7 2 Arbetsmarknad Labour market 

Källa: SCB Avdelningen för arbetsmarknads- och utbildningsstatistik. 



Tab. 201. Anställda inom privat sektor efter näringsgren, kön och anställningsförhållan
de, 4:e kvartalet 1993 
Employees in private sector, by industry and sex 

Arbetsmarknad Labour market 1 7 3 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am 63. 



Tab. 202. Anställda inom industrin 
Manufacturing: employees 

Tab. 203. Sjukfrånvaron inom privat sektor efter näringsgren och arbetsställets storlek, 
4:e kvartalet 1993, procent 
Absence due to illness in private sector, by industry and size of establishment, per cent 

174 Arbetsmarknad Labour market 

Källa: SCB Industri. Del 1. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am 63. 



Tab. 204. Arbetsmiljö för sysselsatta 1989/91 fördelad på yrkesområde och kön, procent 
Working environment for employed persons by major occupational group and gender, per cent 

Arbetsmarknad Labour market 175 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am 68. 



Tab. 205. Personalutbildning för sysselsatta med fördelning på näringsgren och 
kurslängd 
Staff and labour force training by industry 

176 Arbetsmarknad Labour market 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 39. 



Tab. 206. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren i november 1992, länsvis 
Economically active population by industry, by county 

A
rbetsm

arknad
 Labour m

arket 
177 

Källa: SCB Ärlig regional sysselsättningsstatistik (ARSYS 92). 



Tab. 207. Förvärvsarbetande efter kön, näringsgren och arbetsplatsens belägenhet i 
förhållande till bostaden (pendling) i november 1992 
Economically active population by sex, industry and place of work 

178 Arbetsmarknad Labour market 

Källa: SCB Årlig regional sysselsättningsstatistik (ÂRSYS 92). 



Tab. 208. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren i november 
Economically active population by industry 

Arbetsmarknad Labour market 179 

(forts.) 



Tab. 208 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren i november 

1 8 0 Arbetsmarknad Labour market 



Tab. 208 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren i november 

Arbetsmarknad Labour market 181 

(forts.) 



Tab. 208 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren i november 

182 Arbetsmarknad Labour market 



Tab. 208 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren i november 

Tab. 209. Förvärvsarbetande befolkning efter socioekonomisk indelning (SEI) 
i november 1990 
Economically active population by socio-economic groups 

Arbetsmarknad Labour market 183 

Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90). 

Källa: SCB Ärlig regional sysselsättningsstatistik (ÂRSYS 91 och 92). 



Tab. 210. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke i november 1990 
Economically active population by occupation 

184 Arbetsmarknad Labour market 



Tab. 210 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke i november 1990 

Arbetsmarknad Labour market 185 



Tab. 210 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke i november 1990 

1 8 6 Arbetsmarknad Labour market 

(forts.) 



Tab. 210 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke i november 1990 

Arbetsmarknad Labour market 187 

(forts.) 



Tab. 210 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke i november 1990 

1 8 8 Arbetsmarknad Labour market 

Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90). 



Tab. 211. Arbetsförmedling: nyanmälda lediga platser 
Employment offices: vacancies 

Tab. 212. Arbetslösa efter ålder 
Unemployed, by age 

Arbetsmarknad Labour market 189 

Källa: SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 

Källa: Arbetsmarknadsverket. 



Tab. 213. Arbetslösa efter kön och arbetslöshetstidens längd, 1000-tal 
Unemployment by sex and duration of unemployment 

Tab. 214. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt arbetslösa, 1000-tal 
Labour market policy measures and unemployment 

1 9 0 Arbetsmarknad Labour market 

Källa: SCB Arbetskraftsundersökningarna (AKU); Uppgifter från Arbetsmarknadsstyrelsen. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am 12: Arbetskraftsundersökningarna (AKU). 



Tab. 215. Personer som varslats om uppsägningar och/eller permitterats 
(exkl. förkortad arbetsvecka) 
Employees who had received notice of dismissal or lay off (excl. shortened working hours) 

Tab. 216. Arbetsinställelser: lovliga och olovliga, inom olika näringsgrenar 
Stoppages of work, lawful and unlawful by industry 

Arbetsmarknad Labour market 191 

Källa: Statens förlikningsmannaexpedition. 

Källa: Arbetsmarknadsverket. 



Tab. 217. Arbetsmarknadsverket: utgifter efter anslag, milj. kr 
National Labour Market Board: expenses distributed to contribution 

Tab. 218. Svenska Arbetsgivareföreningen: anslutna företag den 1 maj 1994 
(delägare i SAF) efter antal arbetstagare 1993 
Members of the Swedish Employers' Confederation by number of employees 

192 Arbetsmarknad Labour market 

Källa: Svenska Arbetsgivareföreningen. 

Källa: Arbetsmarknadsverket. 



Tab. 219. Svenska Arbetsgivareföreningen: anslutna förbund den 1 maj 1994 
The Swedish Employers' Confederation 

Arbetsmarknad Labour market 193 7-14-0764 

Källa: Svenska Arbetsgivareföreningen. 



Tab. 220. Vissa fackliga organisationen anslutna medlemmar den 31 december 1993 
Swedish Federations of Trade Unions: membership 

194 Arbetsmarknad Labour market 

Källa: Uppgifter från resp. facklig organisation. 



Tab. 221. Arbetskraftskostnader för industriarbetare, kronor per timme 
Labour costs for wage-earners in mining and manufacturing, SEK per hour 

Tab. 222. Genomsnittlig timförtjänst för vuxna arbetare inom privat sektor, kr 
Average hourly earnings for time worked of adult wage-earners in private sector 

Löner Wages, Salaries 195 

(forts.) 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am 15: Arbetskostnadsindex för industriarbetare. 



Tab. 222 (forts.). Genomsnittlig timförtjänst för vuxna arbetare inom privat sektor, kr 

Tab. 223. Månadslön för vuxna heltidsanställda tjänstemän inom privat sektor, 
aritmetiskt medeltal, kr 
Monthly salaries for adult full-time salaried employees in private sector, arithmetical mean 

196 Löner Wages, Salaries 

Källa: Statistiska meddelanden, serie Am 62. 

Källa: Statistiska meddelanden, serie Am 57. 



Tab. 224. Månadslön för heltidsanställda inom offentlig sektor, 
aritmetiskt medeltal, kr 
Monthly salaries for full-time salaried employees in public sector, arithmetical mean 

Löner Wages, Salaries 197 

Källa: SCB Avdelningen för arbetsmarknads- och utbildningsstatistik. 



Inkomst och förmögenhet 
Income and Assets 

Inkomst Income 
199. Tab. 225. inkomsttagarna fördelade efter olika 

slag av inkomster och avdrag samt efter kön 
1992 
Income-earners by different kinds of income 
and deductions and by sex 

200. Tab. 226. Inkomsttagarna fördelade efter sum
ma förvärvs- och kapitalinkomst, kön och ålder 
1992 
Income-earners by earned and capital income, sex 
and age 

201. Tab. 227. Inkomsttagarna fördelade efter sum
ma förvärvs- och kapitalinkomst och slutlig 
skatt 1992. Uppdelning av den slutliga skatten 
på olika skatteslag och skattereduktioner 
Income-earners by total earned and capital income 
and final tax. Final tax divided on different types of 
taxes and reductions 

202. Tab. 228. Familjer efter sammanräknad 
förvärvsinkomst 1992, familjetyp, kön och antal 
hemmavarande barn under 18 år 
Families by total income from employment and busi
ness, type of family, sex and number of children 
living at home below the age of 18 

203. Tab. 229. Familjer efter disponibel 
inkomst 1992, familjetyp, kön och antal 
hemmavarande barn under 18 år 
Families by disposable income, type of family, 
sex and number of children living at home below 
the age of 18 

204. Tab. 230. Inkomststruktur för samtliga familje
enheter 
Structure of income for all family units 

205. Tab. 231. Genomsnittlig arbetsinkomst för an
ställda i åldersgruppen 20-64 år efter syssel
sättningsnivå och kön 
Average income from work of employees in the 
20— 64 age group by level of employment and sex 

205. Tab. 232. Genomsnittlig arbetsinkomst i socio-
ekonomiska grupper för samtliga familjeenhe
ter i åldersgruppen 20—64 år 
Average income from work in socio-economic 
groups for family units in the 20— 64 age group 

206. Tab. 233. Befolkning 20 år och däröver 
efter summa förvärvs- och kapitalinkomst 
1992, länsvis 
Population above the age of 20 by total earned and 
capital income and county 

207. Tab. 234. Förvärvsarbetande 16 år och 
däröver: arbetsinkomst, näringsgren 
och yrkesställning 1992 
Economically active population 16 years of age 
and older by income from work, industry and by 
occupational status 

Förmögenhet Assets 
208. Tab. 235. Antal förmögenheter efter familjetyp, 

kön, ålder m. m. 1992 
Number of assets by family, sex and age, etc. 

1 9 8 Inkomst och förmögenhet Income and Assets 



Tab. 225. Inkomsttagarna fördelade efter olika slag av inkomster och avdrag samt efter kön 1992 
Income-earners by different kinds of income and deductions and by sex 

Inkom
st Incom

e 
199 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be 20. 



Tab. 226. Inkomsttagarna fördelade efter summa förvärvs- och kapitalinkomst, kön och ålder 1992 
Income-earners by earned and capital income, sex and age 

200 
Inkom

st Incom
e 

Kalla: SCB Statistiska meddelanden, serie Be 20. 



Tab. 227. Inkomsttagarna fördelade efter summa förvärvs- och kapitalinkomst och slutlig skatt 1992. 
Uppdelning av den slutliga skatten på olika skatteslag och skattereduktioner 
Income-earners by total earned and capital income and final tax. Final tax divided on different types of taxes and reductions 

Inkom
st Incom

e 
201 

Se Tabellanmärkningar. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be 20. 



202 
Inkom

st Incom
e 

Tab. 228. Familjer efter sammanräknad förvärvsinkomst 1992, familjetyp, kön och antal hemmavarande barn under 18 år 
Families by total income from employment and business, type of family, sex and number of children living at home below the age of 18 

Källa. SCB Statistiska meddelanden, serie Be 20 



Tab. 229. Familjer efter disponibel inkomst 1992, familjetyp, kön och antal hemmavarande barn under 18 år 
Families by disposable income, type of family, sex and number of children living at home below the age of 18 

Inkom
st Incom

e 
203 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be 20. 



Tab. 230. Inkomststruktur för samtliga familjeenheter 
Structure of income for all family units 

2 0 4 Inkomst Income 

Se Tabellanmärkningar. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be 21. 



Tab. 231. Genomsnittlig arbetsinkomst för anställda i åldersgruppen 20—64 år efter 
sysselsättningsnivå och kön 
A verage income from work of employees in the 20- 64 age group by level of employment and sex 

Tab. 232. Genomsnittlig arbetsinkomst i socioekonomiska grupper för samtliga familje
enheter i åldersgruppen 20—64 år 
Average income from work in socio-economic groups for family units in the 20- 64 age group 

Inkomst Income 205 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be 21. 



Tab. 233. Befolkning 20 år och däröver efter summa förvärvs- och kapitalinkomst 1992, 
länsvis 
Population above the age of 20 by total earned and capital income and county 

2 0 6 Inkomst Income 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be 20. 



Tab. 234. Förvärvsarbetande 16 år och däröver: arbetsinkomst, näringsgren och 
yrkesställning 1992 
Economically active population 16 years of age and older by income from work, industry and by 
occupational status 

Inkomst Income 2 0 7 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be 20. 



Tab. 235. Antal förmögenheter efter familjetyp, kön och ålder m. m. 1992 
Number of assets by family, sex and age, etc. 

208 
Förm

ögenhet A
ssets 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be 20. 



Priser och konsumtion 
Prices and Consumption 

Priser Prices 
210. Tab. 236. Konsumentpriser för vissa varor och 

tjänster, kr 
Retail prices of selected commodities and services 

211. Tab. 237. Konsumentprisindex: månadstal 
(1980 = 100), totalindex 
Consumer price index: monthly, total 

212. Tab. 238. Konsumentprisindex och nettopris
index 1987-1993 
Consumer price index and net price index 

212. Tab. 239. Basbeloppet enligt lagen om 
allmän försäkring 
Basic amount according to the National Insurance 
Act 

213. Tab. 240. Levnadskostnadsindex utan 
direkta skatter och sociala förmåner, års-
medeltal (juli 1914 = 100) 
Cost-of-living index excluding direct taxes and 
social benefits, annual averages 

213. Tab. 241. Producentprisindex för industrin 
(1968 = 100) 
Producer price index for mining, quarrying and 
manufacturing 

214. Tab. 242. Prisindex för inhemsk tillgång 
(1968 = 100) 
Price index for domestic supply 

214. Tab. 243. Importprisindex (1968 = 100) 
Import price index 

215. Tab. 244. Exportprisindex (1968 = 100) 
Export price index 

215. Tab. 245. Faktorprisindex för bostäder exkl. lö
neglidning och mervärdesskatt (1968 = 100) 
Factor price index for housing construction exclud
ing wage drift and VAT 

215. Tab. 246. Faktorprisindex för bostäder inkl. lö
neglidning (1968 = 100) 
Factor price index for housing construction including 
wage drift 

216. Tab. 247. Fastighetsprisindex för småhus 
(1981 = 100) 
Real estate price index for one-and two-dwelling 
buildings 

217. Tab. 248. Obebyggd tomtmark: priser 
Unbuilt sites: prices 

217. Tab. 249. Genomsnittlig årshyra och hyra per 
m2 efter husens ålder 
Average annual rent and rent per square meter 
by age of the houses 

218. Tab. 250. Genomsnittlig årshyra och hyra 
per m2 efter lägenhetstyp 
Average annual rent and rent per square meter 
by type of dwelling 

218. Tab. 251. Hyreshus: priser och 
köpeskillingskoefficienter 
Multi-dwelling buildings and commercial buildings: 
prices and purchase-price coefficients 

219. Tab. 252. En- och tvåbostadsvillor, rad- och 
kedjehus: priser och köpeskillings
koefficienter 
One- and two-dwelling buildings, linked buildings: 
prices and purchase-price coefficients 

220. Tab. 253. Jordbruksfastigheter: priser 
och köpeskillingskoefficienter 
Farms: prices and purchase-price coefficients 

221. Tab. 254. Fritidshus: priser och 
köpeskillingskoefficienter 
Buildings for seasonal and secondary use: prices 
and purchase-price coefficients 

Konsumtion Consumption 
222. Tab. 255. Konsumtion av livsmedel m. m. 

Food consumption 
224. Tab. 256. Kostens sammansättning och 

näringsvärde per person och dag 
Food composition and alimentai value 
per person and day 

Priser och konsumtion Prices and Consumption 2 0 9 



Tab. 236. Konsumentpriser för vissa varor och tjänster, kr 
Retail prices of selected commodities and services 

2 1 0 Priser Prices 



Tab. 236 (forts.). Konsumentpriser för vissa varor och tjänster, kr 

Tab. 237. Konsumentprisindex: månadstal (1980 = 100), totalindex 
Consumer price index: monthly, total 

Priser Prices 211 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P 14. 

Källa: SCB Konsumentpriser och indexberäkmngar. 



Tab. 238. Konsumentprisindex och nettoprisindex 1987—1993 
Consumer price index and net price index 

Tab. 239. Basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring 
Basic amount according to the National Insurance Act 

2 1 2 Priser Prices 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P 15. 

Källa: SCB Konsumentpriser och indexberäkningar; Statistiska meddelanden, serie P 14. 



Tab. 240. Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner, 
årsmedeltal (juli 1914 = 100) 
Cost-of-living index excluding direct taxes and social benefits, annual averages 

Tab. 241. Producentprisindex för industrin (1968 = 100) 
Producer price index for mining, quarrying and manufacturing 

Priser Prices 213 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P10. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P 15. 



Tab. 242. Prisindex för inhemsk tillgång (1968 = 100) 
Price index for domestic supply 

Tab. 243. Importprisindex (1968 = 100) 
Import price index 

2 1 4 Priser Prices 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P 10. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P 10. 



Tab. 244. Exportprisindex (1968 = 100) 
Export price index 

Tab. 245. Faktorprisindex för bostäder exkl. löneglidning och mervärdesskatt 
(1968 = 100) 
Factor price index for housing construction excluding wage drift and VAT 

Tab. 246. Faktorprisindex för bostäder inkl. löneglidning (1968 = 100) 
Factor price index for housing construction including wage drift 

Priser Prices 215 

Källa: SCB Byggindex. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P 10. 

Källa: SCB Byggindex. 



Tab. 247. Fastighetsprisindex för småhus (1981=100) 
Real estate price index for one- and two-dwelling buildings 

2 1 6 Priser Prices 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P 16. 



Tab. 248. Obebyggd tomtmark: priser 
Unbuilt sites: prices 

Tab. 249. Genomsnittlig årshyra och hyra per m2 efter husens ålder 
Average annual rent and rent per square meter by age of the houses 

Priser Prices 217 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P 18. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Bo 31. 



Tab. 250. Genomsnittlig årshyra och hyra per m2 efter lägenhetstyp 
Average annual rent and rent per square meter by type of dwelling 

Tab. 251. Hyreshus: priser och köpeskillingskoefficienter 
Multi-dwelling buildings and commercial buildings: prices and purchase-price coefficients 

218 Priser Prices 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Bo 31. 

Källa: SC6 Statistiska meddelanden, serie P 18. 



Tab. 252. En- och tvåbostadsvillor, rad- och kedjehus: priser och 
köpeskillingskoefficienter 
One- and two-dwelling buildings, linked buildings: prices and purchase-price coefficients 

Priser Prices 2 1 9 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P 18. 



Tab. 253. Jordbruksfastigheter: priser och köpeskillingskoefficienter 
Farms: prices and purchase-price coefficients 

2 2 0 Priser Prices 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P 20. 



Tab. 254. Fritidshus: priser och köpeskillingskoefficienter 
Buildings for seasonal and secondary use: prices and purchase-price coefficients 

Priser Prices 221 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P 18. 



Tab. 255. Konsumtion av livsmedel m. m. 
Food consumption 

222. Konsumtion Consumption 



Tab. 255 (forts.). Konsumtion av livsmedel m. m. 

Konsumtion Consumption 2 2 3 

Källa: Statens jordbruksverk; Jordbruksekonomiska meddelanden. 



Tab. 256. Kostens sammansättning och näringsvärde per person och dag 
Food composition and alimentai value per person and day 

2 2 4 Konsumtion Consumption 

Källa: Statens jordbruksverk; Jordbruksekonomiska meddelanden. 



Nationalräkenskaper National accounts 

226. Tab. 257. Bruttonationalprodukten (BNP), 
milj. kr 
Gross domestic product (GDP) 

226. Tab. 258. Försörjningsbalans, milj. kr 
Expenditure on the gross domestic product 

227. Tab. 259. Bruttonationalinkomst, milj. kr 
Gross national income 

228. Tab. 260. Bruttonationalprodukten efter 
näringsgren i löpande priser, milj. kr 
Gross domestic product by kind of economic 
activity. Current prices 

229. Tab. 261. Bruttonationalprodukten efter nä
ringsgren i 1985 års priser, milj. kr 
Gross domestic product by kind of economic 
activity. 1985 prices 

231. Tab. 262. Disponibel nationalinkomst 
i löpande priser, milj. kr 
National disposable income. Current prices 

231. Tab. 263. Privat konsumtion i löpande priser, 
milj. kr 
Private final consumption expenditure. Current pri
ces 

232. Tab. 264. Privat konsumtion i 1985 års priser, 
milj. kr 
Private final consumption expenditure. 1985 prices 

233. Tab. 265. Offentlig konsumtion efter 
huvudändamål i löpande priser, milj. kr 
General government final consumption expenditure 
by purpose. Current prices 

234. Tab. 266. Offentlig konsumtion efter huvudän
damål i 1985 års priser, milj. kr 
General government final consumption expenditure 
by purpose. 1985 prices 

235. Tab. 267. Bruttoinvesteringar inom näringsliv 
och offentliga myndigheter efter kapitaltyp i lö
pande priser, milj. kr 
Private and public gross fixed capital formation by 
type of asset. Current prices 

236. Tab. 268. Bruttoinvesteringar inom näringsliv 
och offentliga myndigheter efter kapitaltyp i 
1985 års priser, milj. kr 
Private and public gross fixed capital formation by 
type of asset. 1985 prices 

Nationalräkenskaper National accounts 2 2 5 8-14-0764 



Tab. 257. Bruttonationalprodukten (BNP), milj. kr 
Gross domestic product (GDP) 

Tab. 258. Försörjningsbalans, milj. kr 
Expenditure on the gross domestic product 

2 2 6 Nationalräkenskaper National accounts 

Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N 10. 



Tab. 258 (forts.). Försörjningsbalans, milj. kr 

Tab. 259. Bruttonationalinkomst, milj. kr 
Gross national income 

Nationalräkenskaper National accounts 2 2 7 

Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N 10. 

Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N 10. 

' Bruttonationalprodukten (BNP) Sr ett mått pä produktionsresultatet 
under en viss period (år, kvartal) hos producenter (företag, myndigheter, 
ideella organisationer) på svenskt territorium. Svensk arbetskraft och 
svenskt kapital setts dock även in i produktionen utomlands, och ut
ländsk arbetskraft resp. kapital sätts in i produktionen i Sverige. De 
inkomstöverföringar i form av löner, räntor, aktieutdelningar m.m. mel
lan Sverige och utlandet som detta ger upphov till redovisas under 
posten nettofaktorinkomster frän utlandet. BNP i löpande priser plus 
nettofaktorinkomster ger Bruttonationalinkomsten (BNI) i löpande pri
ser. 

BNP i fasta priser visar hur den inhemska ekonomin har utvecklats 
realt sett och erhålls som en summa av ett stort antal delposter i fasta 
priser. Varje delpost har därvid fastprisberfiknats med en egen pris
index. BNI i fasta priser (reala BNI) inkluderar, till skillnad från BNP, 
nettofaktorinkomsterna i fasta priser, och dessutom deflateras exporten 
i reala BNI med importprisindex. Detta förfarande grundar sig pä anta
gandet att syftet med exportinkomster är att betala importen. Reaia BNI 
inkluderar således förändringar i köpkraften gentemot utlandet. En ök
ning i t. ex. importprisindex som inte motsvaras av någon exportprisök
ning medför att reala BNI utvecklas långsammare än BNP i fasta priser. 
Denna skillnad i de två aggregaten benämns terms-of-tradeeffekt. Ge
nom att beakta denna effekt anger reala BNI sålunda den tillväxt av real 
resursanvändning t form av konsumtion och investeringar som skulle 
varit möjlig utan att förändra utrikesbalansen. 

The gross domestic product (GDP) is a measure of the result of 
production during a certain period (year, quarter) of producers (enter
prises, government, non-profit institutions) on Swedish territory. Swed
ish labour force and Swedish property are however also put into the 
production abroad, and foreign labour force and property respectively 
are put into the production in Sweden. The transfers of income in form of 
compensation of empioyees, interests, dividends etc. between Sweden 
and abroad which this originates in are recorded as net factor income 
from the rest of foe world (r. o. w.). GDP at current prices plus net factor 
income makes the gross national income (GNI) at current prices. 

GDP at constant prices shows the real development of the domestic 
economy and is obtained as a sum of a great many items at constant 
prices. Every item has been calculated at constant prices by deflating 
the current value by a relevant price index. GNI at constant prices (real 
GNI) includes in contrast to GDP the net factor income at constant 
prices, and furthermore the exports in the real GNI are deflated by the 
import price index. This procedure is based on me assumption that the 
purpose of export income is to finance the imports. Real GNI thus 
includes changes in the purchasing power against abroad. An increase 
for instance of the import prices not corresponding to any increase oi 
the export prices leads to a slower development of the real GNI than 
GDP at constant prices. This difference between the two aggregates is 
called the effects from terms of trade. By considering this effect real GNI 
thus indicates the possible growth of the real use of resources in form of 
consumption and investment without changing the external balance. 



Tab. 260. Bruttonationalprodukten efter näringsgren i löpande priser, milj. kr 
Gross domestic product by kind of economic activity. Current prices 

2 2 8 Nationalräkenskaper National accounts 



Tab. 260 (forts.). Bruttonationalprodukten efter näringsgren i löpande priser, milj. kr 

Tab. 261. Bruttonationalprodukten efter näringsgren i 1985 års priser, milj. kr 
Gross domestic product by kind of economic activity. 1985 prices 

Nationalräkenskaper National accounts 229 

(forts.) 

Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N 10. 



Tab. 261 (forts.). Bruttonationalprodukten efter näringsgren i 1985 års priser, milj. kr 

2 3 0 Nationalräkenskaper National accounts 

Se Tabellanmärkningar. 

Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N 10. 



Tab. 262. Disponibel nationalinkomst i löpande priser, milj. kr 
National disposable income. Current prices 

Tab. 263. Privat konsumtion i löpande priser, milj. kr 
Private final consumption expenditure. Current prices 

Nationalräkenskaper National accounts 231 

(forts.) 

Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N 10. 



Tab. 263 (forts.). Privat konsumtion i löpande priser, milj. kr 

Tab. 264. Privat konsumtion i 1985 års priser, milj. kr 
Private final consumption expenditure. 1985 prices 

2 3 2 Nationalräkenskaper National accounts 

Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N 10. 

Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N 10. 



Tab. 265. Offentlig konsumtion efter huvudändamål i löpande priser, milj. kr 
General government final consumption expenditure by purpose. Current prices 

Nationalräkenskaper National accounts 2 3 3 

Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N 10. 



Tab. 266. Offentlig konsumtion efter huvudändamål i 1985 års priser, milj. kr 
General government final consumption expenditure by purpose. 1985 prices 

2 3 4 Nationalräkenskaper National accounts 

Källa: SCB Nationalräkenskaper, Statistiska meddelanden, serie N 10. 



Tab. 267. Bruttoinvesteringar inom näringsliv och offentliga myndigheter efter kapitaltyp i 
löpande priser, milj. kr 
Private and public gross fixed capital formation by type of asset. Current prices 

Nationalräkenskaper National accounts 235 

(forts.) 



Tab. 267 (forts.). Bruttoinvesteringar inom näringsliv och offentliga myndigheter efter kapitaltyp i 
löpande priser, milj. kr 

Tab. 268. Bruttoinvesteringar inom näringsliv och offentliga myndigheter efter kapitaltyp i 
1985 års priser, milj. kr 
Private and public gross fixed capital formation by type of asset. 1985 prices 

2 3 6 Nationalräkenskaper National accounts 

Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N 10. 



Tab. 268 (forts.). Bruttoinvesteringar inom näringsliv och offentliga myndigheter efter kapitaltyp i 
1985 års priser, milj. kr 

Nationalräkenskaper National accounts 2 3 7 

Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N 10. 



Offentliga finanser Public finance 

239. Diagram 3. Statsbudgetens inkomster och 
utgifter 
Revenue and expenditure of the Swedish State 
budget 

240. Tab. 269. Statsbudgetens inkomster och 
utgifter, milj. kr 
Revenue and expenditure of the Swedish State 
budget 

240. Tab. 270. Statsbudgetens utgifter efter 
ändamål 
State expenditure (total budget) distributed by 
purpose 

241. Tab. 271. Realekonomisk fördelning av stats
budgetens inkomster 
State revenue (total budget) by economic categories 

241. Tab. 272. Realekonomisk fördelning av stats
budgetens utgifter 
State expenditure (total budget) by economic 
categories 

242. Tab. 273. Statsbudgetens inkomster, milj. kr 
State revenue 

244. Tab. 274. Statsbudgetens utgifter, milj. kr 
State expenditure 

247. Tab. 275. Statsskulden vid slutet av budget
åren, milj. kr 
The State Debt at the end of the Financial Years 

248. Tab. 276. Statsskuldens placering den 
31 december 1993, miljarder kr 
The State debt, by lenders 

248. Tab. 277. Svenska statens premie
obligationslån den 30 juni 1994 
Lottery bond loans of the Swedish State 

249. Tab. 278. Statligt svenskt bistånd till 
u-länderna, milj. kr 
Swedish official development assistance to 
developing countries 

250. Tab. 279. Statligt svenskt bistånd till u-länder
na: stipendiater och kursdeltagare 
Swedish official assistance to developing countries: 
fellowship and scholarship recipients 

250. Tab. 280. Statligt svenskt bistånd till u-länder
na: biståndspersonal i tjänst den 30 juni 
Swedish official assistance to developing countries: 
field personnel on duty 

251. Tab. 281. Taxering till statlig inkomstskatt 
m. m., milj. kr 
Assessment for central government income tax, etc. 

251. Tab. 282. Taxeringsvärden på skattepliktig fas
tighet enligt fastighetstaxeringarna, milj. kr 
Real estate assessments 

252. Tab. 283. Taxering till statlig och kommunal in
komstskatt, milj. kr 
Assessment for central government and local gov
ernment income tax 

253. Tab. 284. Taxering till statlig inkomstskatt, be
skattningsbar förmögenhet och uträknad för
mögenhetsskatt år 1993, milj. kr 
Tax assessment for central government income tax 
and assessment for national property tax 

254. Tab. 285. Taxering till kommunal inkomstskatt 
samt taxeringsvärden på skattepliktig fastighet 
1993, milj. kr 
Assessment for local government tax and value of 
real estate, by county 

255. Tab. 286. Utdebitering av kommunalskatt 
m. m. inom de största kommunerna 1994 
Taxable income and debited local tax in the biggest 
municipalities 

257. Tab. 287. Utdebitering av allmän kommunal
skatt och landstingsskatt m. m. 1994 
Debited local tax and county council tax, etc. 

257. Tab. 288. Kommunernas finanser: översikt, 
milj. kr 
Finances of the municipalities: survey 

258. Tab. 289. Balansräkning för den kommunala 
sektorn, miljarder kr 
Balance sheets of the local government sector 

258. Tab. 290. Kommunernas utgifter och 
inkomster efter förvaltningsgren 1992, 
milj. kr 
Revenue of the municipalities for certain 
administrative purposes 

259. Tab. 291. Kommunernas bruttokostnader för 
viss verksamhet 1992, kr per invånare 
Municipality gross expenses by activity per inhabi
tant 

260. Tab. 292. Den kommunala sektorns utgifter, 
miljarder kr 
Expenditure of the local government sector 

260. Tab. 293. Landstingens finanser, översikt, 
milj. kr 
Finances of county councils: survey 

261. Tab. 294. Landstingens utgifter och 
inkomster efter verksamhetsområde 1992, 
milj. kr 
Expenditure and revenue of county councils for 
certain administrative purposes 

261. Tab. 295. De kyrkliga kommunernas 
finanser, milj. kr 
Finances of ecclesiastical districts 

2 3 8 Offentliga finanser Public finance 



Diagram 3. Statsbudgetens inkomster och utgifter 
Revenue and expenditure of the Swedish State budget 

Fördelning av statsbudgetens inkomster 1992/93 

Fördelning av statsbudgetens utgifter 1992/93 
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Tab. 269. Statsbudgetens inkomster och utgifter, milj. kr 
Revenue and expenditure of the Swedish State budget 

Tab. 270. Statsbudgetens utgifter efter ändamål 
State expenditure (total budget) distributed by purpose 

2 4 0 Offentliga finanser Public finance 

Källa: Riksrevisionsverket (RRV). 

Källa: Riksrevisionsverket (RRV). 



Tab. 271. Realekonomisk fördelning av statsbudgetens inkomster 
State revenue (total budget) by economic categories 

Tab. 272. Realekonomisk fördelning av statsbudgetens utgifter 
State expenditure (total budget) by economic categories 
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Källa: Riksrevisionsverket (RRV). 

Källa: Riksrevisionsverket (RRV). 



Tab. 273. Statsbudgetens inkomster, milj. kr 
State revenue 
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Tab. 273 (forts.). Statsbudgetens inkomster, milj. kr 

Offentliga finanser Public finance 2 4 3 

Källa: Riksrevisionsverket (RRV). 



Tab. 274. Statsbudgetens utgifter, milj. kr 
State expenditure 
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Tab. 274 (forts.). Statsbudgetens utgifter, milj. kr 
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(forts.) 



Tab. 274 (forts.). Statsbudgetens utgifter, milj. kr 
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Tab. 274 (forts.). Statsbudgetens utgifter, milj. kr 

Tab. 275. Statsskulden vid slutet av budgetåren, milj. kr 
The State Debt at the end of the Financial Years 

Offentliga finanser Public finance 2 4 7 

Källa: Riksgäldskontoret; Den svenska statsskulden (månadsuppgift). 

Källa: Riksrevisionsverket (RRV). 



Tab. 276. Statsskuldens placering den 31 december 1993, miljarder kr 
The State debt, by lenders 

Tab. 277. Svenska statens premieobligationslån den 30 juni 1994 
Lottery bond loans of the Swedish State 

2 4 8 Offentliga finanser Public finance 

Källa: Riksgäldskontoret. 

Källa: Riksgäldskontoret. 



Tab. 278. Statligt svenskt bistånd till u-länderna, milj. kr 
Swedish official development assistance to developing countries 

Offentliga finanser Public finance 2 4 9 

(forts.) 



Tab. 278 (forts.). Statligt svenskt bistånd till u-länderna, milj. kr 

Tab. 279. Statligt svenskt bistånd till u-länderna: stipendiater och kursdeltagare 
Swedish official assistance to developing countries: fellowship and scholarship recipients 

Tab. 280. Statligt svenskt bistånd till u-länderna: biståndspersonal i tjänst den 
30 juni 
Swedish official assistance to developing countries: field personnel on duty 

250 Offentliga finanser Public finance 

Se Tabellanmärkningar. 

Källa: SIDA. 

Källa: SIDA. 

Källa: SIDA. 



Tab. 281. Taxering till statlig inkomstskatt m. m., milj. kr 
Assessment for central government income tax, etc. 

Tab. 282. Taxeringsvärden på skattepliktig fastighet enligt 
fastighetstaxeringarna, milj. kr 
Real estate assessments 

Offentliga finanser Public finance 2 5 1 

Källa: SCB Taxeringsutfallet, taxeringsåren 1984-1987; Statistiska meddelanden, serie N, 1983 och serie 0 21: Taxeringsutfallet 
1988-1993. 

Kalla: SCB Årsbok för Sveriges kommuner, Statistiska meddelanden, serie Bo 37: Rikets fastigheter, del 1 



Tab. 283. Taxering till statlig och kommunal inkomstskatt, milj. kr 
Assessment for central government and local government income tax 

2 5 2 Offentliga finanser Public finance 

Källa: SCB Taxeringsutfaliet (taxeringsåren 1984-1987); Statistiska meddelanden, serie N (taxeringsåren 1977—1983) och serie 
O 21 : Taxeringsutfallet 1988 -1991. 



Tab. 284. Taxering till statlig inkomstskatt, beskattningsbar förmögenhet och uträknad förmögenhetsskatt år 1993, milj. kr 
Tax assessment for central government income tax and assessment for national property tax 

O
ffentliga finanser P

ublic finance 
253 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie O 21: Taxeringsutfallet 1993. 



Tab. 285. Taxering till kommunal inkomstskatt samt taxeringsvärden på skattepliktig fastighet 1993, milj. kr 
Assessment for local government tax and value of real estate, by county 

254 
O

ffentliga finanser P
ublic finance 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Bo 37: Rikets fastigheter 1993 och serie O 21: Taxeringsutfallet 1993. 



Tab. 286. Utdebitering av kommunalskatt m. m. inom de största kommunerna 1994 
Taxable income and debited local tax in the biggest municipalities 

Offentliga finanser Public finance 2 5 5 

(forts.) 



Tab. 286 (forts.). Utdebitering av kommunalskatt m. m. inom de största kommunerna 1994 

2 5 6 Offentliga finanser Public finance 

Källa: SCB Årsbok, för Sveriges kommuner; Statistiska meddelanden, serie 0 21 : Taxeringsutfallet. 



Tab. 287. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt m.m. 1994 
Debited local tax and county council tax, etc. 

Tab. 288. Kommunernas finanser: översikt, milj. kr 
Finances of the municipalities: survey 
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<älla: SCB Kommunernas finanser. 

Källa: SCB Årsbok för Sveriges kommuner. 



Tab. 289. Balansräkning för den kommunala sektorn, miljarder kr 
Balance sheets of the local government sector 

Tab. 290. Kommunernas utgifter och inkomster efter förvaltningsgren 1992, milj. kr 
Revenue of the municipalities for certain administrative purposes 

258 Offentliga finanser Public finance 

Källa: SCB Kommunernas finanser. 

Källa: SCB Kommunernas finanser. 



Tab. 291. Kommunernas bruttokostnader för viss verksamhet 1992, kr per invånare 
Municipality gross expenses by activity per inhabitant 

Offentliga finanser Public finance 2 5 9 

Kalla: SCB och Svenska kommunförbundet: Vad kostar verksamheten i Din kommun 



Tab. 292. Den kommunala sektoms utgifter, miljarder kr 
Expenditure of the local government sector 

Tab. 293. Landstingens finanser, översikt, milj. kr 
Finances of county councils: survey 

2 6 0 Offentliga finanser Public finance 

Källa: SCB Kommunernas finanser. 

Källa: SCB Kommunernas finanser. 



Tab. 294. Landstingens utgifter och inkomster efter verksamhetsområde 1992, milj. kr 
Expenditure and revenue of county councils for certain administrative purposes 

Tab. 295. De kyrkliga kommunernas finanser, milj. kr 
Finances of ecclesiastical districts 
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Källa: SCB Kommunernas finanser. 

Källa: SCB Kommunernas finanser. 



Företag Enterprises 

263. Tab. 296. Företag efter näringsgren enligt 
SNI 69 och storleksklass 1993 
Enterprises by economic activity and size 

264. Tab. 297. Företag och anställda fördelade efter 
näringsgren enligt SNI 69 och juridisk form 
1993 
Enterprises and employees by economic activity and 
legal form 

265. Tab. 298. Arbetsställen efter näringsgren enligt 
SNI 69 och storleksklass 1993 
Establishments by economic activity and size 

266. Tab. 299. Företag inom bolagssektorn totalt 
och efter näringar enligt SNI 69, 1992 
Enterprises: some central data for the corporate sec
tor. ISIC major divisions 

267. Tab. 300. Företag efter näringsgren enligt 
SNI 92 och storleksklass 1993 
Enterprises by economic activity according to SNI 92 
and size 

268. Tab. 301. Företag och anställda fördelade efter 
näringsgren enligt SNI 92 och juridisk form 
1993 
Enterprises and employees by economic activity ac
cording to SNI 92 and legal form 

270. Tab. 302. Arbetsställen efter näringsgren enligt 
SNI 92 och storleksklass 1993 
Establishments by economic activity according to 
SNI 92 and size 

271. Tab. 303. Ekonomiska nyckeltal fördelade ef
ter näringsgen enligt SNI 69, 1992 
Business ratios for enterprises by economic activity 

274. Tab. 304. Industrins bruttomarginal och 
nettomarginal m. m. 
Some ratios, etc. tor manufacturing enterprises 
and mining and quarrying 

274. Tab. 305. Tjänsteproducerande näringars om
sättning, förädlingsvärde m. m. 
Some ratios for the service sector 

275. Tab. 306. Statligt hel- och delägda 
aktiebolag 1992 
State joint stock companies 

276. Tab. 307. Kommunägda företag efter verksam
hetsområde m. m. den 1 januari 
Municipality enterprises by field of activity 

276. Tab. 308. Aktiebolag 
Joint stock companies 

277. Tab. 309. Patent 
Patents 

277. Tab. 310. Mönster 
Designs 

278. Tab. 311. Varumärken 
Trade marks 

278. Tab. 312. Periodiska skrifter 
Periodicals 
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Tab. 296. Företag efter näringsgren enligt SNI 69 och storleksklass 1993 
Enterprises by economic activity and size 

Företag
 E

nterprises 
263 

Källa. SCB Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR). 



Tab. 297. Företag och anställda fördelade efter näringsgren enligt SNI 69 och juridisk form 1993 
Enterprises and employees by economic activity and legal form 

264 
Företag E

nterprises 

Källa: SCB Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR). 



Tab. 298. Arbetsställen efter näringsgren enligt SNI 69 och storleksklass 1993 
Establishments by economic activity and size 

Företag
 E

nterprises 
265 Källa: SCB Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR). 



Tab. 299. Företag inom bolagssektorn totalt och efter näringar enligt SNI 69,1992 
Enterprises: some central data for the corporate sector. ISIC major divisions 

266
 

Företag
 E

nterprises 

Källa: SCB Företagen 1992. Ekonomisk redovisning. 



Tab. 300. Företag efter näringsgren enligt SNI 92 och storleksklass 1993 
Enterprises by economic activity according to SNI 92 and size 

Företag
 E

nterprises 
267 

Källa: SCB Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR). 



Tab. 301. Företag och anställda fördelade efter näringsgren enligt SNI 92 och juridisk form 1993 
Enterprises and employees by economic activity according to SNI 92 and legal form 

268 
Företag

 E
nterprises 



Tab. 301 (forts.). Företag och anställda fördelade efter näringsgren enligt SNI 92 och juridisk form 1993 

Föratag
 Enterprises 

269 

Källa: SCB Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR). 



Tab. 302. Arbetsställen efter näringsgren enligt SNI 92 och storleksklass 1993 
Establishments by economic activity according to SNI 92 and size 

270 
Företag

 E
nterprises 

Källa: SCB Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR). 



Tab. 303. Ekonomiska nyckeltal fördelade efter näringsgren enligt SNI 69,1992 
Business ratios for enterprises by economic activity 
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(forts.) 



Tab. 303 (forts.). Ekonomiska nyckeltal fördelade efter näringsgren enligt SNI 69,1992 
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Tab. 303 (forts.). Ekonomiska nyckeltal fördelade efter näringsgren enligt SNI 69,1992 

Företag Enterprises 2 7 3 

Källa: SCB Nyckeltal, serie B, 1992. 



Tab. 304. Industrins bruttomarginal och nettomarginal m. m. 
Some ratios, etc. for manufacturing enterprises and mining and quarrying 

Tab. 305. Tjänsteproducerande näringars omsättning, förädlingsvärde m. m. 
Some ratios for the service sector 

2 7 4 Företag Enterprises 

Källa: SCB Företagen 1992. Ekonomisk redovisning. 

Källa: SCB Företagen 1992. Ekonomisk redovisning. 



Tab. 306. Statligt hel- och delägda aktiebolag 1992 
State joint stock companies 
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Tab. 306 (forts.). Statligt hel- och delägda aktiebolag 1992 

Tab. 307. Kommunägda företag efter verksamhetsområde m. m. den 1 januari 
Municipality enterprises by field of activity 

Tab. 308. Aktiebolag 
Joint stock companies 

2 7 6 Företag Enterprises 

Källa: Patentverket. 

Källa: SCB Kommunernas finanser. 

Källa: Regeringens skrivelse 1993/94:20; 1993 års redogörelse förde statliga företagen. 



Tab. 309. Patent 
Patents 

Tab. 310. Mönster 
Designs 

Företag Enterprises 2 7 7 

Källa. Patentverket. 

Källa: Patentverket. 



Tab. 311. Varumärken 
Trade marks 

Tab. 312. Periodiska skrifter 
Periodicals 

2 7 8 Företag Enterprises 

Källa: Patentverket. 

Källa: Patentverket. 



Kapitalmarknad Capital market 

280. Tab. 313. Kapitalmarknaden, milj. kr 
Capital market 

280. Tab. 314. Innehav av obligationer, förlags
bevis och andra överlåtbara lån m. m. den 31 
december, milj. kr 
Holdings of bonds, debentures and other 
negotiable loans 

281. Tab. 315. Utestående skuld av obligationer, 
förlagsbevis och andra överlåtbara lån m. m. 
den 31 december, milj. kr 
Bonds, debentures and other negotiable loans 
in circulation 

281. Tab. 316. Riksbanken: tillgångar och skulder, 
milj. kr 
The Riksbank: assets and liabilities 

282. Tab. 317. Svenska aktieemissioner, milj. kr 
Swedish share issues 

282. Tab. 318. Riksbankens diskonto i procent 
Official discount rate in per cent 

283. Tab. 319. Bankernas tillgångar 
och skulder, milj. kr 
Banks' assets and liabilities 

283. Tab. 320. Banker: antal banker m.m. 
Banks: number of banks, etc. 

284. Tab. 321. Banker: inlåning från och utlåning till 
allmänheten, milj. kr 
Banks: deposits from and advances to non-bank 
public 

284. Tab. 322. Banker: värdepappersinnehav 
Banks: holdings of securities 

285. Tab. 323. Banker: utländska tillgångar 
och skulder den 31 december, milj. kr 
Banks: foreign assets and liabilities 

285. Tab. 324. Valutakurser 
Exchange rates 

286. Tab. 325. Postgirot 
Pos tal Giro Service 

286. Tab. 326. Bankgirot 
Bank Giro Service 

286. Tab. 327. Allemanssparande 
General public savings scheme 

287. Tab. 328. Mellanhandsinstitut: tillgångar 
och skulder den 31 december, milj. kr 
Mortgage institutions and Credit companies: assets 
and liabilities 

287. Tab. 329. Mellanhandsinstitut: utlåning 
och upplåning, milj. kr 
Mortgage institutions and Credit companies: 
advances and borrowing 

288. Tab. 330. Finansbolag: tillgångar och skulder 
den 31 december, milj. kr 
Finance houses 

288. Tab. 331. Investmentföretag: tillgångar 
och skulder den 31 december, milj. kr 
Investment companies: assets and liabilities 

289. Tab. 332. Investmentföretag: aktieinnehav och 
aktietransaktioner, milj. kr 
Investment companies: holding of shares and 
share transactions 

289. Tab. 333. Statliga lånefonders utlåning till 
allmänheten, milj. kr 
Advances to the public from central government 
credit funds 

290. Tab. 334. Försäkringsbolag: tillgångar 
och skulder 1992, milj. kr 
Insurance companies: assets and liabilities 

291. Tab. 335. Allmänna pensionsfonden. 
Fond I —III: placeringar samt utbetalda 
pensionsmedel 
The Swedish National Pension Insurance Fund. 
First, Second and Third Boards: investments and 
supplementary pensions paid out 

292. Tab. 336. Allmänna pensionsfonden. 
Fond IV: tillgångar och skulder den 31 
december, milj. kr 
The Swedish National Pension Insurance Fund. 
Fourth Board: assets and liabilities 

292. Tab. 337. Allmänna pensionsfonden. 
Fond V: tillgångar och skulder den 31 
december, milj. kr 
The Swedish National Pension Insurance Fund. Fifth 
Board: assets and liabilities 

293. Tab. 338. Stockholms fondbörs 
The Stockholm Stock Exchange 

293. Tab. 339. Stockholms fondbörs: aktieindex 
The Stockholm Stock Exchange: share indices 

293. Tab. 340. Värdepapperscentralen (VPC) 
The Swedish Central Securities Register Depository 
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Tab. 313. Kapitalmarknaden, milj. kr 
Capital market 

Tab. 314. Innehav av obligationer, förlagsbevis och andra överlåtbara lån m.m. den 
31 december, milj. kr 
Holdings of bonds, debentures and other negotiable loans 

2 8 0 Kapitalmarknad Capital market 

Källa: SCB Finansräkenskaper. Statistiska meddelanden, serie K 11. 

Källa: SCB Kapitalmarknadsstatistik. 



Tab. 315. Utestående skuld av obligationer, förlagsbevis och andra överlåtbara lån m. m. 
den 31 december, milj. kr 
Bonds, debentures and other negotiable loans in circulation 

Tab. 316. Riksbanken: tillgångar och skulder, milj. kr 
The Riksbank: assets and liabilities 

Kapitalmarknad Capital market 281 

Källa: SCB Kapitalmarknadsstatistik. 

Källa: Sveriges riksbank. 



Tab. 317. Svenska aktieemissioner, milj. kr 
Swedish share issues 

Tab. 318. Riksbankens diskonto i procent 
Official discount rate in per cent 

2 8 2 Kapitalmarknad Capital market 

Källa: Patentverket. 



Tab. 319. Bankernas tillgångar och skulder, milj. kr 
Banks' assets and liabilities 

Tab. 320. Banker: antal banker m. m. 
Banks: number of banks, etc. 

Kapitalmarknad Capital market 283 

Källa: SCB Bankerna. 

Källa: SCB Bankerna; Sveriges Föreningsbank. 



Tab. 321. Banker: inlåning frän och utlåning till allmänheten, milj. kr 
Banks: deposits from and advances to non-bank public 

Tab. 322. Banker: värdepappersinnehav 
Banks: holdings of securities 

2 8 4 Kapitalmarknad Capital market 

Källa: SCB Kapitalmarknadsstatistik. 

Källa: SCB Kapitalmarknadsstatistik. 



Tab. 323. Banken utländska tillgångar och skulder den 31 december, milj. kr 
Banks: foreign assets and liabilities 

Tab. 324. Valutakurser 
Exchange rates 

Kapitalmarknad Capital market 2 8 5 

Källa: Sveriges riksbank. 

Källa: Sveriges riksbank. 



Tab. 325. Postgirot 
Postal Giro Service 

Tab. 326. Bankgirot 
Bank Giro Service 

Tab. 327. Allemanssparande 
General public savings scheme 

286 Kapitalmarknad Capital market 

Källa: Bankgirocentralen. 

Källa: Posten AB. 

Källa: Riksgâldskontoret; SCB Kreditmarknadsstatistik. 



Tab. 328. Mellanhandsinstitut: tillgångar och skulder den 31 december, milj. kr 
Mortgage institutions and Credit companies: assets and liabilities 

Tab. 329. Mellanhandsinstitut: utlåning och upplåning, milj. kr 
Mortgage institutions and Credit companies: advances and borrowing 

Kapitalmarknad Capital market 287 

Källa: SCB Kapitalmarknadsstatistik; Statistiska meddelanden, serie K 33 och K 35. 

Källa: SCB Kapitalmarknadsstatistik. 



Tab. 330. Finansbolag: tillgångar och skulder den 31 december, milj. kr 
Finance houses 

Tab. 331. Investmentföretag: tillgångar och skulder den 31 december, milj. kr 
Investment companies: assets and liabilities 

2 8 8 Kapitalmarknad Capital market 

Källa: SCB Finansiella företag (1991-1992). Statistiska meddelanden, serie K 14 (1986-1990). 

Källa: SCB Finansiella företag (1991-1992); Statistiska meddelanden, serie K 15 (1986-1990). 



Tab. 332. Investmentföretag: aktieinnehav och aktietransaktioner, milj. kr 
Investment companies: holding of shares and share transactions 

Tab. 333. Statliga lånefonders utlåning till allmänheten, milj. kr 
Advances to the public from central government credit funds 

Kapitalmarknad Capital market 289 

Källa: SCB Finansiella företag (1991-1992); Statistiska meddelanden, serie K 15 (1986-1990). 

Källa: SCB Kapitalmarknadsstatistik. 

10-14-0764 



Tab. 334. Försäkringsbolag: tillgångar och skulder 1992, milj. kr 
Insurance companies: assets and liabilities 
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Tab. 334 (forts.). Försäkringsbolag: tillgångar och skulder 1992, milj. kr 

Tab. 335. Allmänna pensionsfonden. Fond I—III: placeringar 
samt utbetalda pensionsmedel 
The Swedish National Pension Insurance Fund. First, Second and Third Boards: investments and 
supplementary pensions paid out 

Kapitalmarknad Capital market 291 

Källa: Finansinspektionen. 

Källa: Allmänna pensionsfonden. Första, andra och tredje fondstyrelserna. Arsredogörelser. 



Tab. 336. Allmänna pensionsfonden. Fond IV: tillgångar och skulder den 
31 december, milj. kr 
The Swedish National Pension Insurance Fund. Fourth Board: assets and liabilities 

Tab. 337. Allmänna pensionsfonden. Fond V: tillgångar och skulder, milj. kr. 
The Swedish National Pension Insurance Fund. Fifth Board: assets and liabilities 

292 Kapitalmarknad Capital market 

Källa: Allmänna pensionsfonden. Fjärde fondstyrelsen. Arsredogörelser. 

Källa: Allmänna pensionfonden. Femte fondstyrelsen. Arsredogorelser. 



Tab. 338. Stockholms fondbörs 
The Stockholm Stock Exchange 

Tab. 339. Stockholms fondbörs: aktieindex 
The Stockholm Stock Exchange: share indices 

Tab. 340. Värdepapperscentralen (VPC) 
The Swedish Central Securities Register Depository 
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Källa: Stockholms fondbörs. 

Källa: Värdepapperscentralen VPC AB. 

Källa: Affärsvärlden. 



Försäkringsväsen Insurance 

295. Tab. 341. Livförsäkringsbolag: direkt försäk
ringsbestånd, milj. kr 
Life insurance companies: direct business 

296. Tab. 342. Livförsäkringsbolag: intäkter och 
kostnader i direkt försäkring, milj. kr 
Life insurance companies (incl. health insurance). 
Income and expenses 

297. Tab. 343. Livförsäkringsbolag: försäkrings
tekniska skulder och återbäringsmedel i direkt 
försäkring, milj. kr. Realvärden uttryckt i index 
(1980=100) 
Life insurance companies: technical reserves and 
bonus fund in direct business. - Real values as 
index 

297. Tab. 344. Företags- och fastighetsförsäkring, 
hem- och villaförsäkring: under året influten 
premieinkomst, 1000 kr 
Business and houseowner's insurance, household
er's and homeowner's insurance: premium income 
during the year 

298. Tab. 345. Skadeförsäkring: resultatanalys 
1992, 1000 kr 
Non-life insurance: analysis of results 

299. Tab. 346. Skadeförsäkring: under året 
influten premieinkomst och utbetalda försäk
ringsersättningar, 1000 kr 
Non-life insurance: premium income 
and claims paid during the year 

299. Tab. 347. Bränder efter brandorsak 
Fires by cause of fire 

300. Tab. 348. Allmän försäkring: försäkrade den 31 
december 
Sickness insurance: number of insured persons 

300. Tab. 349. Allmän sjukförsäkring: ekonomiska 
uppgifter, milj. kr 
Sickness insurance: finance 

301. Tab. 350. Allmän sjukförsäkring: antal 
sjukpenningfall m. m., 1000-tal 
Sickness insurance: cases of sickness 
cash benefit, etc. 

301. Tab. 351. Folkpensioner och tilläggs
pensioner efter förmånsslag i december 
Basic pensions and supplementary pensions 
by type of benefit 

302. Tab. 352. Folkpensioner och tilläggs
pensioner: kostnader, avgifter och fonder, 
milj. kr 
Basic pensions and supplementary pensions: 
costs, fees, funds 

302. Tab. 353. Antal utbetalade förtids
pensioner och sjukbidrag i december 1993 
Pensioners with disability pension and temporary 
disability pension by age and sex 

303. Tab. 354. Folkpension: pensioner 
december 1992 
Basic pensions: number of pensions 
in December 

304. Tab. 355. Tilläggspensionering: pensioner de
cember 1992 
Supplementary pensions: number of pensions 
in December 

304. Tab. 356. Delpensionstagare i december 
Partial pensions 

304. Tab. 357. Arbetsskador: försäkringens omfatt
ning, milj. kr 
Work Injury Insurance 

305. Tab. 358. Erkända arbetslöshetskassor: 
verksamhet 
Recognized unemployment insurance funds: 
activity 

305. Tab. 359. Erkända arbetslöshetskassor: 
medlemsantal, förmåner och avgifter 
Recognized unemployment insurance funds: 
membership, benefits and contributions 

2 9 4 Försäkringsväsen Insurance 



Tab. 341. Livförsäkringsbolag: direkt försäkringsbestånd, milj. kr 
Life insurance companies: direct business 

Försäkringsväsen Insurance 295 

Källa: Finansinspektionen. 



Tab. 342. Livförsäkringsbolag: intäkter och kostnader i direkt försäkring, milj. kr 
Life insurance companies (incl. health insurance). Income and expenses 

2 9 6 Försäkringsvasen Insurance 

Källa: Finansinspektionen. 



Tab. 343. Livförsäkringsbolag: försäkringstekniska skulder och återbäringsmedel i 
direkt försäkring, milj. kr. Realvärden uttryckt i index (1980=100) 
Life insurance companies: technical reserves and bonus fund in direct business. - Real values as 
index 

Tab. 344. Företags- och fastighetsförsäkring, hem- och vinaförsäkring: 
under året influten premieinkomst, 1000 kr 
Business and houseowner's insurance, householder's and homeowner's insurance: 
premium income during the year 

Försäkringsväsen Insurance 2 9 7 

Källa: Finansinspektionen. 

Källa: Finansinspektionen. 



Tab. 345. Skadeförsäkring: resultatanalys 1992, 1000 kr 
Non-life insurance: analysis of results 

298 
Försäkringsväsen

 Insurance 

Källa: Finansinspektionen. 



Tab. 346. Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda 
försäkringsersättningar, 1000 kr 
Non-life insurance: premium income and claims paid during the year 

Tab. 347. Bränder efter brandorsak 
Fires by cause of fire 

Försikringsväsen Insurance 2 9 9 

Källa. Sveriges Försäkringsförbund. 

Källa: Finansinspektionen. 



Tab. 348. Allmän försäkring: försäkrade den 31 december 
Sickness insurance: number of insured persons 

Tab. 349. Allmän sjukförsäkring: ekonomiska uppgifter, milj. kr 
Sickness insurance: finance 

3 0 0 FörsSkringsvlsen Insurance 

Källa: Riksförsäkringsverket. 



Tab. 350. Allmän sjukförsäkring: antal sjukpenningfall m. m., 1000-tal 
Sickness insurance: cases of sickness cash benefit, etc. 

Tab. 351. Folkpensioner och tilläggspensioner efter förmånsslag i december 
Basic pensions and supplementary pensions by type of benefit 

Försäkringsväsen Insurance 301 
Källa. Riksförsäkringsverket; Allmän försäkring m m (1987-1988), Socialförsäkring (1989-1992). 

Källa: Riksförsäkringsverket. 



Tab. 352. Folkpensioner och tilläggspensioner: kostnader, avgifter och fonder, milj. kr 
Basic pensions and supplementary pensions: costs, fees, funds 

Tab. 353. Antal utbetalade förtidspensioner och sjukbidrag i december 1993 
Pensioners with disability pension and temporary disability pension by age and sex 

3 0 2 Försäkringsväsen Insurance 

Källa: Riksförsäkringsverket, Socialförsäkring. 

Källa: Riksförsäkringsverket; Allmän försäkring m. m. (1987-1988), Socialförsäkring (1989-1993). 



Tab. 354. Folkpension: pensioner december 1992 
Basic pensions: number of pensions in December 

Försäkringsväsen Insurance 3 0 3 

Källa: Riksförsäkringsverket; Socialförsäkring. 



Tab. 355. Tilläggspensionering: pensioner december 1992 
Supplementary pensions: number of pensions in December 

Tab. 356. Delpensionstagare i december 
Partial pensions 

Tab. 357. Arbetsskador: försäkringens omfattning, milj. kr 
Work Injury Insurance 

3 0 4 Försäkringsväsen Insurance 

Källa: Riksförsäkringsverket; Delpensionsregistret. 

Källa: Riksförsäkringsverket; Socialförsäkring. 



Tab. 358. Erkända arbetslöshetskassor: verksamhet 
Recognized unemployment insurance funds: activity 

Tab. 359. Erkända arbetslöshetskassor: medlemsantal, förmåner och avgifter 
Recognized unemployment insurance funds: membership, benefits and contributions 

Försäkringsväsen Insurance 3 0 5 

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. 

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen. 



Socialtjänst Social welfare 

307. Tab. 360. Förskolor och fritidshem 
Pre-schools, after-school hour centers 

307. Tab. 361. Förskolor och fritidshem den 
31 december, länsvis 
Pre-schools, after-school hour centers, by county 

308. Tab. 362. Kommunala familjedaghem den 
31 december, länsvis 
Municipal day care in private homes, by county 

309. Tab. 363. Faderskap och underhåll 
Establishment of paternity and maintenance 
allowances 

309. Tab. 364. Adoptivbarn efter medborgarskap 
Adopted children by citizenship 

310. Tab. 365. Insatser för barn och unga 
Children subjected to measures 

310. Tab. 366. Intagna vuxna missbrukare i hem för 
vård eller boende den 31 december 
Measures for adult abusers: admitted 

310. Tab. 367. Intagningar under året av vuxna 
missbrukare i hem för vård eller boende 
Measures for adult abusers: admissions in treat
ment/residential homes during the year 

311. Tab. 368. Vistelse i hem för vård eller 
boende: intagna den 31 december 
Care in treatment/residential homes: admitted 

311. Tab. 369. Särskilda boendeformer för äldre 
personer och personer med funktionshinder. 
Boende fördelade efter ålder och kön den 31 
december, länsvis 
Dwellings adapted to elderly or disabled persons. 
Residents by age and sex. By county 

312. Tab. 370. Socialutgifter: översikt, milj. kr 
Expenditure on social welfare: summary 

313. Tab. 371. Socialutgifter 1992, milj. kr 
Expenditure on social welfare 

314. Tab. 372. Färdtjänst den 31 december 
Transport service 

315. Tab. 373. Social hemtjänst 
Home-help services 

315. Tab. 374. Antal äldre och handikappade perso
ner som hade ett beviljande om social hemhjälp 
fördelade efter ålder och kön den 31 december 
1993, länsvis 
Home-help services: Number of elderly and handi
capped persons, by age and sex. By county 

316. Tab. 375. Socialbidrag 
Social assistance 

316. Tab. 376. Socialbidrag efter familjetyp och 
socialbidragens värde 1992, länsvis 
Recipient households by type of family and value 
of social assistance. By county 

3 0 6 Socialtjänst Social welfare 



Tab. 360. Förskolor och fritidshem 
Pre-schools, after-school hour centers 

Tab. 361. Förskolor och fritidshem den 31 december, länsvis 
Pre-schools, after-school hour centers, by county 

Socialtjänst Social welfare 307 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S 10. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S 10. 



Tab. 362. Kommunala familjedaghem den 31 december, länsvis 
Municipal day care in private homes, by county 

308
 

Socialtjänst S
ocial w

elfare 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S 10. 



Tab. 363. Faderskap och underhåll 
Establishment of paternity and maintenance allowances 

Tab. 364. Adoptivbarn efter medborgarskap 
Adopted children by citizenship 

Socialtjänst Social welfare 3 0 9 

Källa: Statens invandrarverk; Tillståndsstatistik. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S 37. 



Tab. 365. Insatser för barn och unga 
Children subjected to measures 

Tab. 366. Intagna vuxna missbrukare i hem för vård eller boende den 31 december 
Measures for adult abusers: admitted 

Tab. 367. Intagningar under året av vuxna missbrukare i hem för vård eller boende 
Measures for adult abusers: admissions in treatment/residential homes during the year 

310 Socialtjänst Social welfare 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S 38. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S 32. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S 38. 



Tab. 368. Vistelse i hem för vård eller boende: intagna den 31 december 
Care in treatment/residential homes: admitted 

Tab. 369. Särskilda boendeformer för äldre personer och personer med funktionshinder. 
Boende fördelade efter ålder och kön den 31 december, länsvis 
Dwellings adapted to elderly or disabled persons. Residents by age and sex. By county 

Socialtjänst Social welfare 311 

Kalla: SCB Statistiska meddelanden, serie S 23. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S 38. 



Tab. 370. Socialutgifter, översikt, milj. kr 
Expenditure on social welfare : summary 

3 1 2 Socialtjänst Social welfare 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S 42. 



Tab. 371. Socialutgifter 1992, milj. kr 
Expenditure on social welfare 

Socialtjänst Social welfare 3 1 3 

(forts.) 



Tab. 371 (forts.). Socialutgifter 1992, milj. kr 

Tab. 372. Färdtjänst den 31 december 
Transport service 

3 1 4 Socialtjänst Social welfare 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S 42. 

Källa: SCB Rapport från socialtjänststatistiken. 



Tab. 373. Social hemtjänst 
Home-help services 

Tab. 374. Antal äldre och handikappade personer som hade ett beviljande om social 
hemhjälp fördelade efter ålder och kön den 31 december 1993, länsvis 
Home-help services: Number of elderly and handicapped persons, by age and sex. By county 

Socialtjänst Social welfare 3 1 5 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S 21. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S 21. 



Tab. 375. Socialbidrag 
Social assistance 

Tab. 376. Socialbidrag efter familjetyp och socialbidragens värde 1992, länsvis 
Recipient households by type of family and value of social assistance. By county 

3 1 6 Socialtjänst Social welfare 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S 33. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S 33. 



Hälso- och sjukvård 
Health and Medical care 

318. Tab. 377. Sjukhusens verksamhet 
Hospital service 

319. Tab. 378. Sluten sjukvård: vårdplatser 1992 
Hospitals, beds 

319. Tab. 379. Sluten psykiatrisk vård: inventering 
av inneliggande patienter i oktober 1988 och i 
mars 1991 
Psychiatric in-patient care: Inventory of resident pa
tients, October 1988 and March 1991 

320. Tab. 380. Verkställda aborter 
Number of induced abortions 

321. Tab. 381. De i Sverige vanligaste anmälnings
pliktiga infektionssjukdomarna: antal rapporte
rade fall 
The most common infectious diseases, which are 
notifiable in Sweden: number of reported cases 

321. Tab. 382. Folktandvård 
Public dental care 

322. Tab. 383. Hälso- och sjukvårdspersonal 
Medical personnel 

322. Tab. 384. Apotek 
Pharmacies: number, sale and personnel 

323. Tab. 385. Anmälda arbetsskador 
Reported occupational injuries 

323. Tab. 386. Kremationer 
Cremations 

324. Tab. 387. Vägtrafikolyckor 
Road traffic accidents 

324. Tab. 388. Vägtrafikolyckor: dödade eller ska
dade personer efter ålder och trafikantgrupp 
Road traffic accidents: persons killed or injured, by 
group of road-users and by age 

Dödsorsaker Causes of death 
325. Tab. 389. Döda på grund av olyckshändelse 

Deaths by accident 
326. Tab. 390. Döda efter dödsorsak och ålder: 

män 
Deaths by cause and age: men 

328. Tab. 391. Döda efter dödsorsak och ålder: 
kvinnor 
Deaths by cause and age: women 

330. Tab. 392. Självmord 
Suicides 

Hälso-och sjukvård Health and Medical care 3 1 7 



Tab. 377. Sjukhusens verksamhet 
Hospital service 

3 1 8 Hälso- och sjukvård Health and Medical care 

Källa: Socialstyrelsen; Landstingsförbundet, LKELP. 



Tab. 378. Sluten sjukvård: vårdplatser 1992 
Hospitals, beds 

Tab. 379. Sluten psykiatrisk vård: inventering av inneliggande patienter i oktober 1988 
och i mars 1991 
Psychiatric in-patient care: Inventory of resident patients, October 1988 and March 1991 

Hälso- och sjukvård Health and Medical care 3 1 9 (forts.) 

Källa: Socialstyrelsen; Landstingsförbundet, LKELP 92. 



Tab. 379 (forts.). Sluten psykiatrisk vård: inventering av inneliggande patienter i oktober 1988 och 
i mars 1991 

Tab. 380. Verkställda aborter 
Number of induced abortions 

3 2 0 Hälso- och sjukvård Health and Medical care 

Källa: Socialstyrelsen. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie HS 46 (producent: Socialstyrelsen). 



Tab. 381. De i Sverige vanligaste anmälningspliktiga infektionssjukdomarna: 
antal rapporterade fall 
The most common infectious diseases, which are notifiable in Sweden: number of reported cases 

Tab. 382. Folktandvård 
Public dental care 

Hälso- och sjukvård Health and Medical care 3 2 1 11-14-0764 

Källa: Socialstyrelsen; Riksförsäkringsverket. 

Källa: Smittskyddsinstitutet. 



Tab. 383. Hälso- och sjukvårdspersonal 
Medical personnel 

Tab. 384. Apotek 
Pharmacies: number, sale and personnel 

3 2 2 Hälso- och sjukvård Health and Medical care 

Källa: Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. 

Källa: Apoteksbolaget. 



Tab. 385. Anmälda arbetsskador 
Reported occupational injuries 

Tab. 386. Kremationer 
Cremations 

Hälso- och sjukvård Health and Medical care 3 2 3 

Källa: SCB och Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetssjukdomar och arbetsolyckor; Statistiska meddelanden, serie Am 69. 

Källa: Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund. 



Tab. 387. Vägtrafikolyckor 
Road traffic accidents 

Tab. 388. Vägtrafikolyckor: dödade eller skadade personer efter ålder och 
trafikantgrupp 
Road traffic accidents: persons killed or injured, by group of road-users and by age 

3 2 4 Hälso- och sjukvård Health and Medical care 

Källa: SCB Trafikskador; Statistiska meddelanden, serie HS 11 (t.o.m. 1991 serie HS 12). 

Källa: SCB Trafikskador; Statistiska meddelanden, serie HS 11 (t.o.m. 1991 serie HS 12). 



Tab. 389. Döda på grund av olyckshändelse 
Deaths by accident 

Dödsorsaker Causes of death 3 2 5 

Källa: SCB Dödsorsaker. 



Tab. 390. Döda efter dödsorsak och ålder: män 
Deaths by cause and age: men 

326
 

D
ödsorsaker C

auses o
f death 



Tab. 390 (forts.). Döda efter dödsorsak och ålder: män 
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Källa: SCB Dödsorsaker. 



Tab. 391. Döda efter dödsorsak och ålder: kvinnor 
Deaths by cause and age: women 
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Tab. 391 (forts.). Döda efter dödsorsak och ålder: kvinnor 

D
ödsorsaker C

auses of death 
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Källa: SCB Dödsorsaker. 



Tab. 392. Självmord 
Suicides 

3 3 0 Dödsorsaker Causes of death 

Källa: SCB Dödsorsaker. 



Rättsväsen Legal system 

332. Tab. 393. Brott som kommit till 
polisens kännedom 
Offences known to the police 

333. Tab. 394. Personer som lagförts för 
brott efter huvudbrott 
Persons found guilty of offences by 
principal offence 

334. Tab. 395. Personer som lagförts för brott 
efter huvudpåföljd och ålder 1993 
Persons found guilty of offences by principal 
sanction and age 

335. Tab. 396. Personer som lagförts för brott 
efter huvudbrott och ålder 1993 
Persons found guilty of offences by principal 
offence and age 

336. Tab. 397. Personer som lagförts för brott 
efter huvudpåföljd 
Persons found guilty of offences by principal 
sanction 

336. Tab. 398. Kriminalvårdsanstalter och häkten: 
nyintagna 
Prisons and remand prisons: persons admitted 

337. Tab. 399. Kriminalvårdsanstalterna: 
nyintagna efter ålder 
Prisons: persons admitted by age 

337. Tab. 400. Kriminalvårdsanstalter och 
frivård: genomsnittligt antal personer 
Average institutional and non-institutional 
populations 

337. Tab. 401. Frivård: nytillkomna 
övervakningsfall 
Non-institutional population: persons newly 
received for supervision 

338. Tab. 402. Personer som återfallit i brott inom 3 
år, efter ålder och lagföringsår 
Persons who recidivate within 3 years, by age and 
year of sanction 

338. Tab. 403. Personer som återfallit i brott inom 3 
år, efter påföljd och lagföringsår 
Persons who recidivate within 3 years, by sanction 
and year of sanction 

339. Tab. 404. Tingsrätter: inkomna konkurser 
District Courts: Bankruptcies 

340. Tab. 405. Tingsrätter: inkomna mål 
och ärenden 
District Courts: cases and other 
matters entered 

340. Tab. 406. Tingsrätter: slutligt hand
lagda ärenden m. m. 
District Courts: entries, etc. 

340. Tab. 407. Hovrätter: inkomna mål 
Courts of Appeal: cases entered 

341. Tab. 408. Högsta domstolen: ansökningar om 
prövningstillstånd 
The Supreme Court: applications for 
review of cases 

341. Tab. 409. Nådeansökningar 
Petitions for pardon 

341. Tab. 410. Förvaltningsdomstolar: 
inkomna mål 
Administrative Courts 

342. Tab. 411. Rättshjälp: Statens kostnader, 
milj. kr 
Public Legal Services: costs to the state 

342. Tab. 412. Hyresnämnder, arrende
nämnder och bostadsdpmstolen: inkomna 
mål och ärenden 
Rent Tribunals, Tenancy Tribunals, The Housing 
Court of Appeal: cases entered 

342. Tab. 413. Riksdagens ombudsmän: 
inkomna ärenden 
The Parliamentary Ombudsmen: cases entered 

343. Tab. 414. Inkomna ärenden vid några 
myndigheter med uppgifter inom 
rättsväsendets område 
New cases brought before various agencies 
with judicial functions 

343. Tab. 415. Omhändertaganden av berusade 
personer 
Cases of persons taken in charge for drunkenness 

Rättsväsen Legal system 3 3 1 



Tab. 393. Brott som kommit till polisens kännedom 
Offences known to the police 

3 3 2 Rättsväsen Legal system 

Källa: SCB Rättsstatistik årsbok. 



Tab. 394. Personer som lagförts för brott efter huvudbrott 
Persons found guilty of offences by principal offence 

Rättsväsen Legal system 3 3 3 

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok. 



Tab. 395. Personer som lagförts för brott efter huvudpåföljd och åkter 1993 
Persons found guilty of offences by principal sanction and age 

3 3 4 Rättsväsen Legal system 

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok. 



Tab. 396. Personer som lagförts för brott efter huvudbrott och ålder 1993 
Persons found guilty of offences by principal offence and age 

Rättsväsen Legal system 3 3 5 

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok. 



Tab. 397. Personer som lagförts för brott efter huvudpaföljd 
Persons found guilty of offences by principal sanction 

Tab. 398. Kriminalvårdsanstalter och häkten: nyintagna 
Prisons and remand prisons: persons admitted 

3 3 6 Rättsväsen Legal system 

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok. 

Källa: Kriminalvårdsstyrelsen. 



Tab. 399. Kriminalvårdsanstaltema: nyintagna efter ålder 
Prisons: persons admitted by age 

Tab. 400. Kriminalvårdsanstalter och frivård: genomsnittligt antal personer 
Average institutional and non-institutional populations 

Tab. 401. Frivård: nytillkomna övervakningsfall 
Non-institutional population: persons newly received for supervision 

Rättsväsen Legal system 3 3 7 

Källa: Kriminalvårdsstyrelsen. 

Källa: Kriminalvårdsstyrelsen. 

Källa: Kriminalvårdsstyrelsen. 



Tab. 402. Personer som återfallit i brott inom 3 år, efter åkter och lagföringsår 
Persons who recidivate within 3 years, by age and year of sanction 

Tab. 403. Personer som återfallit i brott inom 3 år, efter påföljd och lagföringsår 
Persons who recidivate within 3 years, by sanction and year of sanction 

3 3 8 Rättsväsen Legal system 

Källa: SCB Programmet för kriminalitet och rättsväsende (maskintabeller). 



Tab. 403 (forts.). Personer som återfallit i brott inom 3 år, efter påföljd och lagföringsår 

Tab. 404. Tingsrätter: inkomna konkurser 
District Courts: Bankruptcies 

Rättsväsen Legal system 339 

Källa: SCB Programmet för kriminalitet och rättsväsende (maskintabeller). 

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok. 



Tab. 405. Tingsrätter: inkomna mål och ärenden 
District Courts: cases and other matters entered 

Tab. 406. Tingsrätter: slutligt handlagda ärenden m. m. 
District Courts: entries, etc. 

Tab. 407. Hovrätter: inkomna mål 
Courts of Appeal: cases entered 

340 Rättsväsen Legal system 

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok. 

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok. 

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok. 



Tab. 408. Högsta domstolen: ansökningar om prövningstillstånd 
The Supreme Court: applications for review of cases 

Tab. 409. Nådeansökningar 
Petitions for pardon 

Tab. 410. Förvaltningsdomstolar: inkomna mål 
Administrative Courts 

Rättsväsen Legal system 341 
Källa: Domstolsverkets tabeller. 

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok. 

Källa: SCB Rättsstatistik årsbok. 



Tab. 411. Rättshjälp: Statens kostnader, milj. kr 
Public Legal Services: costs to the state 

Tab. 412. Hyresnämnder, arrendenämnder och bostadsdomstolen: 
inkomna mål och ärenden 
Rent Tribunals, Tenancy Tribunals, The Housing Court of Appeal: cases entered 

Tab. 413. Riksdagens ombudsmän: inkomna ärenden 
The Parliamentary Ombudsmen: cases entered 

342 Rättsväsen Legal system 

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok. 

Källa: Domstolsverkets tabeller. 

Källa: Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. 



Tab. 414. Inkomna ärenden vid några myndigheter med uppgifter inom 
rättsväsendets område 
New cases brought before various agencies with judicial functions 

Tab. 415. Omhändertaganden av berusade personer 
Cases of persons taken in charge for drunkenness 

Rättsvisen Legal system 343 

Källa: Ämbetsberättelse frän respektive myndighet. 

Källa: Socialstyrelsen. 



Utbildning och forskning 
Education and Research 

Utbildning Education 
346. Diagram 4. Utbildningskostnader 

Educational expenditures 
347. Tab. 416. Befolkning, 16-74 år, efter utbild

ningsnivå, kön och ålder den 1 januari 1994 
Population, 16- 74 years, by education level, sex, 
and age 

348. Tab. 417. Offentliga driftkostnader för utbild
ningsväsendet 
Operating costs of the education system 

348. Tab. 418. Grundskolan: elever, klasser och 
skolenheter 
Compulsory school: pupils, classes and schools divi
sions 

349. Tab. 419. Särskolan: elever under hösttermi
nerna 
Pupils at compulsory schools for the mentally retar
ded 

349. Tab. 420. Specialskolan: elever under höstter
minerna 
Pupils at special schools for children with impaired 
vision, hearing or speech defects 

350. Tab. 421. Grundskolan: slutbetyg och antal 
elever per ämne i årskurs 9 vårterminen 1993 
Compulsory school: leaving certificates and number 
of pupils by subject in the last (ninth) year 

351. Tab. 422. Grundskolan: elever med annat 
hemspråk än svenska 
Compulsory school: pupils and home language 

351. Tab. 423. Gymnasieskolan: elever med annat 
hemspråk än svenska 
Upper secondary school: pupils and home language 

352. Tab. 424. Svenska utlandsskolorna: elever 
Swedish schools abroad: pupils 

353. Tab. 425. Gymnasieskolan: elever den 15 sep
tember 
Upper secondary school: students on the 15th of 
September 

355. Tab. 426. Gymnasieskolan: sökande och in
tagna höstterminen 1993 
Upper secondary school: applicants and admitted 
autumn term 

356. Tab. 427. Gymnasieskolan: elever avgångna 
med fullbordad utbildning 
Upper secondary school: students leaving school 
with complete education 

358. Tab. 428. Gymnasieskolan: antal avgångna 
elever samt medelbetyg 1993 fördelade efter 
linje och kön 
Number of students leaving upper secondary school 
and their average marks after line and sex 

359. Tab. 429. Elever vid folkhögskolor 
Pupils at folk high schools 

359. Tab. 430. Kommunal vuxenutbildning: elever 
under höstterminerna 
Students at municipal adult education 

360. Tab. 431. Högskolan: nybörjare och registrera
de efter utbildningslinje och kön 
Higher education: first year students and enrolled 
students by line of study and sex 

364. Tab. 432. Högskolan: examinerade efter ut
bildningslinje och kön 
Higher education: degrees awarded by line of study 
and sex 

368. Tab. 433. Högskolan: nybörjare, registrerade 
och examinerade efter högskola och kön 
Higher education: first year students, enrolled stu
dents and degrees awarded by university/university 
college and sex 

369. Tab. 434. Högskolan: nyantagna i forskarut
bildning 
Higher education: first year students in post-gradu
ate education 

370. Tab. 435. Högskolan: registrerade (aktiva) stu
derande i forskarutbildning under höstterminer
na 
Higher education: enrolments (active) in post-gradu
ate education 

370. Tab. 436. Högskolan: registrerade (aktiva) stu
derande i forskarutbildning efter universitet/ 
högskola under höstterminerna 
Higher education: enrolments (active) in post-gradu
ate education. By university/university college 

371. Tab. 437. Högskolan: avlagda licenciatexami-
na 
Higher education: licentiate degree 

372. Tab. 438. Högskolan: avlagda doktorsexamina 
Higher education: doctor's degree 

372. Tab. 439. Lärare: tjänstgörande och tjänstledi
ga, översikt 
Teachers: on duty and on leave, survey 

373. Tab. 440. Lärare: tjänstgörande och tjänstledi
ga 1993 
Teachers: on duty and on leave 

Forskning Research 
373. Tab. 441. Utgifter för forsknings- och utveck

lingsverksamhet (FoU) på utförande sektor, 
milj. kr, löpande priser 
Expenditure for research and development (R&D) by 
performing sector. Current prices 

374. Tab. 442. Utgifter för forsknings- och utveck
lingsverksamhet (FoU) på utförande sektor och 
finansieringskällor 1991, milj. kr 
Expenditure for research and development (R&D) by 
sector of performance and sources of finance 

374. Tab. 443. Antal årsverken för forsknings- och 
utvecklingsverksamhet (FoU) på utförande 
sektor 
Number of man-years for research and development 
(R&D) by performing sector 

3 4 4 Utbildning och forskning Education and Research 



375. Tab. 444. Företagssektorns forsknings- och 
utvecklingsverksamhet (FoU) inom naturveten
skap och teknik 
Research and development (R&D) in natural sci
ences and engineering in business enterprise sector 

375. Tab. 445. Gruv- och industriföretagens utgifter 
för forsknings- och utvecklingsverksamhet 
(FoU) inom naturvetenskap och teknik, milj. kr 
Research and development (R&D) expenditure in 
natural sciences and engineering in mining and 
manufacturing enterprises 

376. Tab. 446. Gruv- och industriföretagens forsk
nings- och utvecklingsverksamhet (FoU) inom 
naturvetenskap och teknik i relation till vissa 
totaldata för företagen 1991 
Research and development (R&D) in natural sci
ences and engineering in mining and manufacturing 
enterprises in relation to certain total data. By indus
try 

377. Tab. 447. Universitets- och högskolesektorns 
forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) 
1991. Personaldata: FoU-årsverken 
Research and development (R & D) in the higher 
education sector. Personnel data (full time equivalent 
for R&D) 

378. Tab. 448. Universitets- och högskolesektorns 
forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) 
1991. Driftutgifter, milj. kr 
Research and development (R & D) in the higher 
education sector. Current expenditure 

379. Tab. 449. Beräknade anslag för forsknings-
och utvecklingsverksamhet (FoU) på departe
ment i budgetpropositionerna (inkl. affärsver
ken) 
Estimated funds for research and development 
(R&D) in government budgets. By ministry 

379. Tab. 450. Beräknade anslag för forsknings-
och utvecklingsverksamhet (FoU) på ändamål i 
budgetpropositionerna (inkl. affärsverken) 
Estimated funds for research and development 
(R&D) in government budgets. By objectives 

Utbildning och forskning Education and Research 3 4 5 



Diagram 4. Utbildningskostnader 
Educational expenditures 

Offentliga utgifter för utbildningsväsendet (exkl. fristående skolor) i procent av 
BNP 1975/76-1992/93 

Driftkostnader fördelade efter skolform 1992/93 

3 4 6 Utbildning Education 



Tab. 416. Befolkning, 16—74 år, efter utbildningsnivå, kön och ålder den 1 januari 1994 
Population, 16- 74 years, by education level, sex, and age 

U
tbildning

 E
ducation 

347 

Källa: SCB Utbildningsregistret. 



Tab. 417. Offentliga driftkostnader för utbildningsväsendet 
Operating costs of the education system 

Tab. 418. Grundskolan: elever, klasser och skolenheter 
Compulsory school: pupils, classes and schools divisions 

348 Utbildning Education 

Källa: SCB Funktionen för skolstatistik (t.o.m. 1990/91 Statistiska meddelanden, serie U 12). 



Tab. 418 (forts.). Grundskolan: elever, klasser och skolenheter 

Tab. 419. Särskolan: elever under höstterminerna 
Pupils at compulsory schools for the mentally retarded 

Tab. 420. Specialskolan: elever under höstterminerna 
Pupils at special schools for children with impaired vision, hearing or speech defects 

Utbildning Education 3 4 9 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 40; Bakgrundsmaterial om skolan 1994:1. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 40; Bakgrundsmaterial om skolan 1994:1. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 40; Bakgrundsmaterial om skolan 1994:1. 



Tab. 421. Grundskolan: slutbetyg och antal elever per ämne i årskurs 9 vårterminen 1993 
Compulsory school: leaving certificates and number of pupils by subject in the last (ninth) year 

3 5 0 Utbildning Education 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 41. 



Tab. 422. Grundskolan: elever med annat hemspråk än svenska 
Compulsory school: pupils and home language 

Tab. 423. Gymnasieskolan: elever med annat hemspråk än svenska 
Upper secondary school: pupils and home language 

Utbildning Education 351 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 72. 

(forts.) 



Tab. 423 (forts.). Gymnasieskolan: elever med annat hemspråk än svenska 

Tab. 424. Svenska utlandsskolorna: elever 
Swedish schools abroad: pupils 

3 5 2 Utbildning Education 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 72. 

Källa: Skolöverstyrelsen t.o.m. 1990/91; Skolverket fr.o.m. 1991/92. 



Tab. 425. Gymnasieskolan: elever den 15 september 
Upper secondary school: students on the 15th of September 

Utbildning Education 3 5 3 

(forts.) 

12-14-0764 



Tab. 425 (forts.). Gymnasieskolan: elever den 15 september 

3 5 4 Utbildning Education 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 51; Bakgrundsmaterial om skolan 1994:2. 



Tab. 426. Gymnasieskolan: sökande och intagna höstterminen 1993 
Upper secondary school: applicants and admitted autumn term 

Utbildning Education 3 5 5 

(forts.) 



Tab. 426 (forts.). Gymnasieskolan: sökande och intagna höstterminen 1993 

Tab. 427. Gymnasieskolan: elever avgångna med fullbordad utbildning 
Upper secondary school: students leaving school with complete education 

3 5 6 Utbildning Education 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 50; Bakgrundsmaterial om skolan 1994:2. 



Tab. 427 (forts.). Gymnasieskolan: elever avgångna med fullbordad utbildning 

Utbildning Education 3 5 7 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 51. 



Tab. 428. Gymnasieskolan: antal avgångna elever samt medelbetyg 1993 fördelade efter 
linje och kön 
Number of students leaving upper secondary school and their average marks after line and sex 

3 5 8 Utbildning Education 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 51. 



Tab. 429. Elever vid folkhögskolor 
Pupils at folk high schools 

Tab. 430. Kommunal vuxenutbildning: elever under höstterminerna 
Students at municipal adult education 

Utbildning Education 359 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 30. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 22. 



Tab. 431. Högskolan: nybörjare och registrerade efter utbildningslinje och kön 
Higher education: first year students and enrolled students by line of study and sex 

3 6 0 Utbildning Education 



Tab. 431 (forts.). Högskolan: nybörjare och registrerade efter utbildningslinje och kön 

Utbildning Education 3 6 1 

(forts.) 



Tab. 431 (forts.). Högskolan: nybörjare och registrerade efter utbildningslinje och kön 

3 6 2 Utbildning Education 



Tab. 431 (forts.). Högskolan: nybörjare och registrerade efter utbildningslinje och kön 

Utbildning Education 3 6 3 

Källa: SCB Högskolestatistik; Bakgrundsmaterial om högskolan; Statistiska meddelanden, serie U 20; Ej publicerade tabeller. 



Tab. 432. Högskolan: examinerade efter utbildningslinje och kön 
Higher education: degrees awarded by line of study and sex 

3 6 4 Utbildning Education 



Tab. 432 (forts.). Högskolan: examinerade efter utbildningslinje och kön 

Utbildning Education 3 6 5 

(forts.) 



Tab. 432 (forts.). Högskolan: examinerade efter utbildningslinje och kön 

3 6 6 Utbildning Education 



Tab. 432 (forts.). Högskolan: examinerade efter utbildningslinje och kön 

Utbildning Education 3 6 7 

Källa: SCB Högskolestatistik; Bakgrundsmaterial om högskolan; Statistiska meddelanden, serie U 20. 



Tab. 433. Högskolan: nybörjare, registrerade och examinerade efter högskola och kön 
Higher education: first year students, enrolled students and degrees awarded by university/ 
university college and sex 

3 6 8 Utbildning Education 



Tab. 433 (forts..- Högskolan: nybörjare, registrerade och examinerade efter högskola och kön 

Tab. 434. Högskolan: nyantagna i forskarutbildning 
Higher education: first year students in post-graduate education 

Utbildning Education 3 6 9 

Källa: SCB Högskolestatistik; Bakgrundsmaterial om högskolan; Statistiska meddelanden, serie U20; Ej publicerade tabeller. 

Källa: SCB Högskolestatistik; Utbiklningsstatistisk årsbok; Bakgrundsmaterial om högskolan; Statistiska meddelanden, serie U 21. 



Tab. 435. Högskolan: registrerade (aktiva) studerande i forskarutbildning under höst
terminerna 
Higher education: enrolments (active) in post-graduate education 

Tab. 436. Högskolan: registrerade (aktiva) studerande i forskarutbildning efter 
universitet/högskola under höstterminerna 
Higher education: enrolments (active) in post-graduate education. By university/university college 

3 7 0 Utbildning Education 

Källa: SCB Högskolestatistik; Utbildningsstatistisk årsbok; Bakgrundsmaterial om högskolan; Statistiska meddelanden, serie U 21. 



Tab. 436 (forts.). Högskolan: registrerade (aktiva) studerande i forskarutbildning efter universitet/ 
högskola under höstterminerna 

Tab. 437. Högskolan: avlagda licentiatexamina 
Higher education: licentiate degree 

Utbildning Education 371 

Källa: SCB Högskolestatistik; Utbildningsstatistisk årsbok; Bakgrundsmaterial om högskolan; Statistiska meddelanden, serie 
U21. 

Källa: SCB Högskolestatistik; Utbildningsstatistisk årsbok; Bakgrundsmaterial om högskolan; Statistiska meddelanden, serie U 21. 



Tab. 438. Högskolan: avlagda doktorsexamina 
Higher education: doctor's degree 

Tab. 439. Lärare: tjänstgörande och tjänstlediga, översikt 
Teachers: on duty and on leave, survey 

372 Utbildning Education 

Källa: SCB Högskolestatistik; Utbildningsstatistisk årsbok; Bakgrundsmaterial om högskolan; Statistiska meddelanden, serie U 21. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 60. 



Tab. 440. Lärare: tjänstgörande och tjänstlediga 1993 
Teachers: on duty and on leave 

Tab. 441. Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) på utförande sektor, 
milj. kr, löpande priser 
Expenditure for research and development (R&D) by performing sector. Current prices 

Forskning Research 373 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 60. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 16. 



Tab. 442. Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) på utförande sektor 
och finansieringskällor 1991, milj. kr 
Expenditure for research and development (R&D) by sector of performance 
and sources of finance 

Tab. 443. Antal årsverken för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) 
på utförande sektor 
Number of man-years for research and development (R & D) by performing sector 

374 Forskning Research 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 16. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 16. 



Tab. 444. Företagssektorns forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) 
inom naturvetenskap och teknik 
Research and development (R&D) in natural sciences and engineering in business 
enterprise sector 

Tab. 445. Gruv- och industriföretagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverk
samhet (FoU) inom naturvetenskap och teknik, milj. kr 
Research and development (R&D) expenditure in natural sciences and engineering in mining and 
manufacturing enterprises 

Forskning Research 3 7 5 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 14. 

Källa SCB Statistiska meddelanden, serie U 14. 



Tab. 446. Gruv- och industriföretagens forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) 
inom naturvetenskap och teknik i relation till vissa totaldata för företagen 1991 
Research and development (R&D) in natural sciences and engineering in mining and manufacturing 
enterprises in relation to certain total data. By industry 

3 7 6 Forskning Research 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 14. 



Tab. 447. Universitets- och högskolesektorns forsknings- och utvecklingsverksamhet 
(FoU) 1991. Personaldata: FoU-årsverken 
Research and development (R & D) in the higher education sector. Personnel data (full time 
equivalent for R&D) 

Forskning Research 377 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 13. 



Tab. 448. Universitets- och högskolesektorns forsknings- och utvecklingsverksamhet 
(FoU) 1991. Driftutgifter, milj. kr 
Research and development (R & D) in the higher education sector. Current expenditure 

3 7 8 Forskning Research 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U 13. 



Tab. 449. Beräknade anslag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) på 
departement i budgetpropositionerna (inkl. affärsverken) 
Estimated funds for research and development (R&D) in government budgets. By ministry 

Tab. 450. Beräknade anslag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) på 
ändamål i budgetpropositionerna (inkl. affärsverken) 
Estimated funds for research and development (R&D) in government budgets. By objectives 

Forskning Research 3 7 9 

Källa: SCB Forskningsstatistik: Statliga anslag till forskning och utveckling. 

Källa. SCB Forskningsstatistik: Statliga anslag till forskning och utveckling. 



Kultur Culture 

381. Tab. 451. Primärkommunala driftkostnader för 
kulturverksamhet. Löpande priser 
Municipal operating costs for culture. Current prices 

381. Tab. 452. Landstingskommunala driftkostna
der för kulturverksamhet. 1992 års priser 
County council operating costs for culture. 1992 
prices 

382. Tab. 453. Arkiv: arkivomfång och personal 
Archives: shelf metres and employees 

382. Tab. 454. Skolbibliotek 
School Libraries 

383. Tab. 455. Folkbibliotek 
Public Libraries 

384. Tab. 456. Forskningsbibliotek: bestånd och till
växt 1991/92 eller 1992 
Research Libraries: stock and accession 

385. Tab. 457. Forskningsbibliotek: utlåning, 
personal och kostnader 1991/92 eller 1992 
Research Libraries: media circulation, staff, and 
costs 

386. Tab. 458. Studiecirklar 
Study circles 

387. Tab. 459. Studieförbundens kulturprogram 
Adult Educational Associations: cultural programs 

388. Tab. 460. Bokproduktion: översikt 
Book production: survey 

388. Tab. 461. Bokproduktion: fördelning efter 
språk 
Book production: classification by language 

389. Tab. 462. Bokproduktion: fördelning efter äm
nesområde 
Book production: classification by subject 

390. Tab. 463. Dagstidningar 
Daily newspapers 

390. Tab. 464. Populärpress 
Weeklies and magazines 

390. Tab. 465. Riksradio och television: allmänna 
mottagaravgifter 
Broadcasting (sound and television): general 
licences at end of the year 

391. Tab. 466. Riksradio och television: 
verksamhet 
Broadcasting (sound and television): activity 

391. Tab. 467. Museer 
Museums 

392. Tab. 468. Orkestrar: verksamhet och ekonomi 
1992/93 
Orchestras' activities and finances 

393. Tab. 469. Teater: verksamhet och ekonomi 
1992/93 
Theatre: activities and finances 

394. Tab. 470. Biografer, biografbesök och filmer 
Cinemas, cinema visitors and films 

394. Tab. 471. Idrott: antal föreningar och utövade 
idrotter 
Membership development in the athletic 
federations: associations and sports 

395. Tab. 472. Idrott: vissa föreningar efter 
specialförbund den 1 januari 
Athletic associations 

3 8 0 Kultur Culture 



Tab. 451. Primärkommunala driftkostnader för kulturverksamhet. Löpande priser 
Municipal operating costs for culture. Current prices 

Tab. 452. Landstingskommunala driftkostnader för kulturverksamhet. 1992 års priser 
County council operating costs for culture. 1992 prices. 

Kultur Culture 381 

Källa: SCB Statistiska meddelanden , serie Ku 15. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Ku 15. 



Tab. 453. Arkiv: arkivomfång och personal 
Archives: shelf metres and employees 

Tab. 454. Skolbibliotek 
School Libraries 

3 8 2 Kultur Culture 

Källa: Respektive arkiv. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Ku 11 (Ku 12 t.o.m. 1990/91). 



Tab. 455. Folkbibliotek 
Public Libraries 

K
ultur C

ulture 
383

 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Ku 11. 



Tab. 456. Forskningsbibliotek: bestånd och tillväxt 1991/92 eller 1992 
Research Libraries: stock and accession 

3 8 4 Kultur Culture 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Ku 13. 



Tab. 457. Forskningsbibliotek: utlåning, personal och kostnader 1991/92 eller 1992 
Research Libraries: media circulation, staff, and costs 

Kultur Culture 3 8 5 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Ku 13. 

13-U-0764 



Tab. 458. Studiecirklar 
Study circles 

3 8 6 Kultur Culture 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Ku 10. 



Tab. 459. Studieförbundens kulturprogram 
Adult Educational Associations: cultural programs 

Kultur Culture 3 8 7 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Ku 10. 



Tab. 460. Bokproduktion: översikt 
Book production: survey 

Tab. 461. Bokproduktion: fördelning efter språk 
Book production: classification by language 

388 Kultur Culture 

Källa: Kungl. Biblioteket, Bibliografiska avdelningen. 

Källa: Kungl. Biblioteket, Bibliografiska avdelningen. 



Tab. 462. Bokproduktion: fördelning efter ämnesområde 
Book production: classification by subject 

Kultur Culture 3 8 9 

Källa: Kungl. Biblioteket. Bibliografiska avdelningen. 



Tab. 463. Dagstidningar 
Daily newspapers 

Tab. 464. Populärpress 
Weeklies and magazines 

Tab. 465. Riksradio och television: allmänna mottagaravgifter 
Broadcasting (sound and television): general licences at end of the year 

390 Kultur Culture 

Källa: Tidningsstatistik AB. 

Källa: Tidningsstatistik AB. 

Källa: Televerket; Radiotjänst i Kiruna AB. 



Tab. 466. Riksradio och television: verksamhet 
Broadcasting (sound and television): activity 

Tab. 467. Museer 
Museums 

Kultur Culture 391 

Källa: Sveriges Radio. 

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Ku 14. 



Tab. 468. Orkestrar verksamhet och ekonomi 1992/93 
Orchestras' activities and finances 

3 9 2 Kultur Culture 

Källa: Statens kulturråd 



Tab. 469. Teater: verksamhet och ekonomi 1992/93 
Theatre: activities and finances 

Kultur Culture 3 9 3 

Källa: Statens kulturråd 



Tab. 470. Biografer, biografbesök och filmer 
Cinemas, cinema visitors and films 

Tab. 471. Idrott: antal föreningar och utövade idrotter 
Membership development in the athletic federations: associations and sports 

394 Kultur Culture 

Källa: Svenska filminstitutet; Statens biografbyrå. 

Källa: Riksidrottsförbundet. 



Tab. 472. Idrott: vissa föreningar efter specialförbund den 1 januari 
Athletic associations 

Kultur Culture 3 9 5 

Källa: Riksidrottsförbundet. 



Politiska och kyrkliga förhållanden 
Politics and Religion 

Politiska förhållanden Politics 

397. Tab. 473. Rikets indelningar 
den 1 januari 1994 
Administrative divisions 

397. Tab. 474. Riksdagsval: giltiga valsedlar 
efter partier 
Elections to the Riksdag. Distribution of valid 
ballots by party 

399. Tab. 475. Riksdagsval: röstberättigade, 
röstande och mandat efter partier 
Elections to the Riksdag. Entitled to vote, voters 
and distribution of seats by party 

400. Tab. 476. Riksdagsvalet 1991: inom 
befolkningsgrupper, utbildningskategorier och 
kommuntyper 
Party vote and participation in the 1991 Riksdag 
election in certain population groups, in educational 
categories and within certain municipality types 

401. Tab. 477. Riksdagsvalen 1988 och 1991: 
partival och valdeltagande 
Party vote and electional participation in the 
elections to the Riksdag 

401. Tab. 478. Väljare som röstat på postanstalt 
Postel votes 

402. Tab. 479. Landstingsval m. m.: giltiga 
valsedlar efter partier 
Elections to county councils, etc. Distribution 
of valid ballots by party 

403. Tab. 480. Landstingsval m. m.: röst
berättigade, röstande och mandat efter partier 
Elections to county councils, etc. Entitled to vote, 
voters and distribution of seats by party 

404. Tab. 481. Fullmäktigval 
Elections to councils 

405. Tab. 482. Folkomröstningar 1922, 1955, 
1957 och 1980 
Referenda 

406. Tab. 483. Riksdagens sammansättning 
The composition of the Riksdag 

407. Tab. 484. Riksdagens arbete 
The activity of the Riksdag 

Kyrkliga förhållanden Religion 
408. Tab. 485. Svenska kyrkan: verksamhet 

The Church of Sweden: activity 

408. Tab. 486. Svenska kyrkan: kyrkotillhöriga 
samt ut- och inträden 
The Church of Sweden: members, retired and 
entered 

409. Tab. 487. Vissa folkrörelser 
Popular movements and the Free Churches 

3 9 6 Politiska och kyrkliga förhållanden Politics and Religion 



Tab. 473. Rikets indelningar den 1 januari 1994 
Administrative divisions 

Tab. 474. Riksdagsval: giltiga valsedlar efter partier 
Elections to the Riksdag. Distribution of valid ballots by party 

Politiska förhållanden Polltics 397 

Källa: SCB Rikets indelningar; Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1992:2 samt supplement; Svensk författningssamling (SFS); 
Sveriges Statskalender. 

(forts.) 



Tab. 474 (forts.). Riksdagsval: giltiga valsedlar efter partier 

3 9 8 Politiska förhållanden Politics 

Källa: SCB Allmänna valen. Del 1. 



Tab. 475. Riksdagsval: röstberättigade, röstande och mandat efter partier 
Elections to the Riksdag. Entitled to vote, voters and distribution of seats by party 

P
o

litis
k
a

 fö
rh

å
lla

n
d

e
n

 P
olitics 

399 

Källa: SCB Allmänna valen. Del 1. 



Tab. 476. Riksdagsvalet 1991: inom befolkningsgrupper, utbildningskategorier 
och kommuntyper 
Party vote and participation in the 1991 Riksdag election in certain population groups, 
in educational categories and within certain municipality types 

4 0 0 Politiska förhållanden Pontics 

Källa: SCB Allmänna valen 1991. Del 3; 1991 års valundersökning, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. 



Tab. 477. Riksdagsvalen 1988 och 1991: partival och valdeltagande 
Party vote and electional participation in the elections to the Riksdag 

Tab. 478. Väljare som röstat på postanstalt 
Postal votes 

Politiska förhållanden Politics 4 0 1 

Källa: SCB Allmänna valen 1991. Del 3. 

Källa: SCB Allmanna valen 1991. Del 3. 



Tab. 479. Landstingsval m. m.: giltiga valsedlar efter partier 
Elections to county councils, etc. Distribution of valid ballots by party 

4 0 2 Politiska förhållanden Politics 

Källa: SCB Allmänna valen. Del 2. 



Tab. 480. Landstingsval m. m.: röstberättigade, rostande och mandat efter partier 
Elections to county councils, etc. Entitled to vote, voters and distribution of seats by party 

Politiska förhållanden Politics 4 0 3 

Källa: SCB Allmänna valen. Del 2. 



Tab. 481. Fullmäktigval 
Elections to councils 

4 0 4 Politiska förhållanden Politics 

Källa: SCB Allmänna valen. Del 2. 



Tab. 482. Folkomröstningar 1922,1955,1957 och 1980 
Referenda 

Politiska förhållanden Politics 4 0 5 

Källor och noter: Se Tabellanmärkningar. Sources and footnotes: See Notes, table 482, page 516. 



Tab. 483. Riksdagens sammansättning 
The composition of the Riksdag 

4 0 6 Politiska förhållanden Politics 

Källa: SCB Allmänna valen; Riksdagen, Kammarkansliet. 



Tab. 484. Riksdagens arbete 
The activity of the Riksdag 

Politiska förhållanden Politics 4 0 7 

Källa: Riksdagen, Kammarkansliet. 



Tab. 485. Svenska kyrkan: verksamhet 
The Church of Sweden: activity 

Tab. 486. Svenska kyrkan: kyrkotillhöriga samt ut- och inträden 
The Church of Sweden: members, retired and entered 

408 Kyrkliga förhållanden Religion 

Källa: Svenska kyrkans forskningssekretariat. 

Källa: Svenska kyrkans forskningssekretariat. 



Tab. 487. Vissa folkrörelser 
Popular movements and the Free Churches 

Kyrkliga förhållanden Religion 4 0 9 

Källa: Uppgifter frän de olika organisationerna. 





Internationella översikter 
Comparative International Statistics 

No English translation is given 
413. Tab. 488. Folkmängd, folktäthet, areal m. m. i 

världsdelar och områden 
414. Tab. 489. Beräknad folkmängd i världsdelar 

och områden åren 1992-2025 
415. Tab. 490. Areal, folkmängd och folktäthet i oli

ka länder 
421. Tab. 491. Folkmängd i större städer, 1000-tal 
430. Tab. 492. Analfabeter i procent av total

befolkningen, 15 år och däröver 
431. Tab. 493. Befolkningen efter kön och ålder 
433. Tab. 494. Levande födda barn efter moderns 

ålder 
434. Tab. 495. Återstående medellivslängd vid vis

sa åldrar 
436. Tab. 496. Folkmängdens förändringar i vissa 

länder 
438. Tab. 497. Dödligheten i olika åldersklasser 
442. Tab. 498. Döda efter dödsorsak enligt 1975 

års internationella klassifikation (AM-listan) på 
100000 invånare 

446. Tab. 499. Arealens fördelning efter ägoslag år 
1991 samt åkerjordens användning åren 1991 
och 1992 

448. Tab. 500. Skörd, 1000 ton 
450. Tab. 501. Husdjur 1993, 1000-tal 
451. Tab. 502. Traktorer i världsdelar och vissa län

der, 1000-tal 
451. Tab. 503. Utsläpp till luft av försurande gaser 
452. Tab. 504. Produktion av vissa viktiga varor 
463. Tab. 505. Industriproduktion: indextal 

(1980 = 100) 
464. Tab. 506. Produktion av elektrisk energi, 

milj. kWh 
465. Tab. 507. Produktion av elektrisk energi: kärn

kraft och jordvärme, milj. kWh 
466. Tab. 508. Kärnkraft i världen 1993 
467. Tab. 509. Import och export: pris- och volym

index (1980=100) 
468. Tab. 510. Värdet av olika länders import med 

fördelning på länder, milj. USA-dollar 
470. Tab. 511. Värdet av utrikeshandeln 
471. Tab. 512. Olika länders betalningsbalans med 

utlandet år 1992, milj. USA-dollar 
472. Tab. 513. Import och export av vissa 

viktiga varor 
481. Tab. 514. Importörer och exportörer av tyngre 

konventionella vapen 1989-1993 
482. Tab. 515. EFTA:s handel 1993 efter länder-

grupper, milj. USA-dollar 

482. Tab. 516. EG:s handel 1993 efter 
ländergrupper, milj. USA-dollar 

483. Tab. 517. Världens handelsflotta 1992 
484. Tab. 518. Sjöfarten på utlandet 
485. Tab. 519. Motorfordon i trafik, 1000-tal 
486. Tab. 520. Järnvägar 
487. Tab. 521. Flygbolagens lufttrafik 
488. Tab. 522. Flygtrafik på vissa storstäder, 

regelbunden och charter 
489. Tab. 523. Trafiken hos Scandinavian Airlines 

System (SAS) 
490. Tab. 524. Postväsendet 
491. Tab. 525. Förvärvsarbetande befolkning 

efter näringsgren samt arbetslösa, 1000-tal 
492. Tab. 526. Arbetslösa, 1000-tal 
493. Tab. 527. Prisindex för inhemsk tillgång 

(1980=100) 
494. Tab. 528. Konsumentprisindex (1980 = 100) 
495. Tab. 529. Konsumtion av vissa njutnings

medel i medeltal 
496. Tab. 530. Förbrukning av tidningspapper 

m. m. 
497. Tab. 531. Bruttonationalprodukt efter använd

ning år 1992 
497. Tab. 532. Bruttonationalprodukt i 

OECD-länderna, miljarder USA-dollar 
498. Tab. 533. Beskattning i OECD-länderna 1991 
499. Tab. 534. Totalt statligt bistånd till u-län-

derna fördelat på givarland, nettoutbetalningar 
499. Tab. 535. Forskning och utveckling (FoU) i 

OECD-länderna 1991 
500. Tab. 536. Militärutgifter inom NATO-länderna 

och vissa andra länder i Europa 
500. Tab. 537. Inkomster och utgifter av turismen i 

OECD-länderna 
501. Tab. 538. Effektiv ränta på statsobligationer 
501. Tab. 539. Värdet av industriaktier: 

indextal (1990 = 100) 
502. Tab. 540. Officiellt diskonto (central

bankerna) 
502. Tab. 541. Valutakurser 
503. Tab. 542. Guldbehållning och utländska 

tillgodohavanden den 31 december 1993, milj. 
USA-dollar 

504. Tab. 543. Penningmängd i miljoner av mynten
heten 

505. Tab. 544. Dagstidningar 
505. Tab. 545. Biografer 
506. Tab. 546. Radio- och televisionsmottagare, 

antal 

Internationella översikter 4 1 1 





Tab. 488. Folkmängd, folktäthet, areal m. m. i världsdelar och områden 

Internationellt Areal, folkmängd m. m. 4 1 3 

1 De skilda områdena omfattar följande länder: 
Västeuropa: Belgien, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Liech
tenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Schweiz, Österrike. 
Sydeuropa: Albanien. Andorra, Gibraltar, Grekland, Italien, Jugoslavien, 
Matta, Portugal, San Marino, Spanien, Vatikanstaten. 
Östeuropa: Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien, Ungern. 
Nordeuropa: Danmark, Finland, Färöarna, Irland, Island, Kanalöarna. 
Man, Norge, Storbritannien, Svalbard och Jan Mayen, Sverige. 

Västafrika: Benin, Burkina Faso, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana. 
Guinea, Guinea-Bissau, Kap Verdeöarna, Liberia, Mali, Mauretanien, 
Niger, Nigeria, S:t Helena, Senegal, Sierra Leone, Togo. 
Östafrika: Brittiska besittningar i Indiska Oceanen, Burundi, Comorerna, 
Djibutt, Eritrea. Etiopien, Kenya, Madagaskar, Mahoré, Malawi, Mauri
tius. Mozambique. Réunion, Rwanda, Seychellerna. Somalia, Tanzania, 
Uganda, Zambia, Zimbabwe. 
Nordafrika: Algeriet, Egypten, Libyen, Marocko, Västra Sahara. Sudan, 
Tunisien. 
Centralafrika: Angola (inkl. Cabinda), Centralafrikanska republiken, 
Ekvatorialguinea, Gabon. Kamerun, Kongo, Sao Tomé o. Principe, 
Tchad, Zaire. 
Sydafrika: Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland, Sydafrika. 

Nordamerika: Bermuda, Canada, Grönland. S:t Pierre o. Miquelon, USA 
(inkl. Hawaii). 
Mellanamerika: Belize, Costa Rica, El Salvador. Guatemala, Honduras, 
Mexico, Nicaragua, Panama. 
Sydamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien. Chile, Colombia, Ecuador. 
Falklandsöarna. Fr. Guyana. Guyana. Paraguay. Peru. Surinam, Uru
guay, Venezuela. 
Karibiska öarna: Anguilla. Antigua och Barbuda. Aruba, Bahamaöarna, 
Barbados, Caymanöarna, Dominica. Dominikanska rep.. Grenada. Gua
deloupe, Haiti, Jamaica. Jungfruöarna (Br.), Jungfruöarna (USA), Cuba. 
Martinique, Montserrat. Nederl. Antillerna, Puerto Rico. S:t Christopher-
Nevis, S:t Lucia, S:t Vincent o. Grenadinerna, Trinidad o. Tobago. Turks-
o. Caicosöarna. 

Källa: UN: Demographic Yearbook. 

Östasien: Hongkong, Japan, Kina. Korea. (Dem. folkrep. Korea och 
Rep. Korea - Nord- resp. Sydkorea), Macao, Mongoliet. Taiwan 
Södra Centralasien: Afghanistan, Bangladesh. Bhutan. Indien, Iran. Mal-
diverna, Nepal. Pakistan, Sri Lanka. 
Sydostasien. Brunei, Filippinerna. Indonesien. Kambodja (Kampuchea), 
Laos, Malaysia, Myanmar (Burma), Singapore. Thailand. Vietnam, östra 
Timor. 
Sydvästasien: Arabemiraten, För.. Bahrain, Cypern, Gazaområdet. Irak, 
Israel. Jordanien, Kuwait. Libanon. Oman, Qatar. Saudi-Arabien. Synen, 
Turkiet. Yemen. 

Australien och Nya Zeeland: Australien, Cocosöarna, Julön. Norfolkön. 
Nya Zeeland. 
Mélanésien: Fiji, Nya Calédonien, Papua-Nya Guinea. Salomonöarna, 
Vanuatu. 
Mikronesien: Canton och Enderburyöarna, Guam, Johnstonön, Kiribati, 
Marshallöarna, Nauru. Nordmananerna, Palu och de mindre avsideslig-
gande Stil I a hav söa m a. 
Polynesien: Amerikanska Samoa, Cooköarna. Franska Polynesien, 
Ntue, Pitcairn. Samoa, Tokelau. Tonga, Tuvalu samt Wallis- och Futuna-
öarna. 

Sovjetunionen, f.d.: Arménien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien. 
Kazakstan. Kirgisistan, Lettland, Litauen, Moldavian, Ryssland. Tadji
kistan. Turkmenistan,Ukraina. Uzbekistan. Vitryssland. 

2 Landareal, insjöar samt vattendrag, exkl. obebodda polarområden och 
småöar. 
3 Exkl. f.d. Sovjetunionen. 

Inkl. Hawaii. 
5 Exkl. f d Sovjetunionen, men inkl, asiatiska och europeiska delarna av 
Turkiet. 
6 Inkl. europeiska delen av Turkiet 
7 Exkl. Hawaii. 



Tab. 489. Beräknad folkmängd i världsdelar och områden åren 1992—2025 

4 1 4 Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Källa: UN: World Population Prospects: The 1992 Revision. 



Tab. 490. Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 

Med de jure-befolkning (fotnot 1 ) menas den folkbokförda befolkningen, dvs. den som vanligtvis är boende i landet. Ett annat 
begrepp är de facto-befolkningen, dvs. den i landet, vid räkningstillfället/mätningen, fysiskt närvarande befolkningen. Vid jämförel
ser mellan olika folkmängdsuppgifter bör dessa definitionsskillnader beaktas. 

Internationellt Areal, folkmängd m.m, 4 1 5 

(forts.) 



Tab. 490 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 

4 1 6 Internationellt Areal, folkmängd m. m. 



Tab. 490 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 

Internationellt Areal, folkmängd m. m. 4 1 7 
(forts.) 

14-14-0764 



Tab. 490 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 

4 1 8 Internationellt Areal, folkmängd m. m. 



Tab. 490 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 

Internationellt Areal, folkmängd m. m. 4 1 9 

(forts.) 



Tab. 490 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 

4 2 0 Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Källa: UN: Demographic Yearbook: UN: Population and Vital Statistics Report (Statistical Papers, Series A); The Statesman's Year
book. 

1 De jure befolkning. 
I Exkl. Färöarna och Grönland. 
3 Exkl. diplomatisk personal utomlands men inkl. utländsk diplomatisk 

ersonal, ej bosatt pä ambassader. 
Inkl. egna militära styrkor i utlandet men exkl. främmande militärstyr
kor inom landet. 

5 Exkl. egna militära styrkor i utlandet men inkl. främmande militärstyr
kor i det egna landet. 

8 Omfattar Serbien o. Montenegro. 
7 Inkl. Gozo och Cominooarna. 
8 Inkl. medborgare tillfälligt utanför landet, 
9 Inkl. Azorerna och Madeira. 

,0 1 januari 1992. 
" Inkl. Balearerna och Kanarieöarna samt de spanska besittningarna i 

Nordafrika (Ceuta, Meliiia m fl ) 
I I Exkl. Kanalöarna och tste of Man. 
13 Exkl. mtlitärstyrkor. 
14 Inkl. Mayotte (50740 personer). 
15 Omfattar Bioko (inkl. Annabon) och Rio Muni (inkl. öarna Corisco och 

Elobey). 
18 Inkl. nomader - uppskattningsvis 224000, 
,T Exkl. Agalega o. S:t Brandon. 
'• Exkl. Bophuthatswana, Ciskei. Transkei och Venda. 
" Omfattar Norra regionen (Saguia el Hamra) och Södra regionen (Rio 

de Oro). 
30 Chagosarkipelagen. 
21 Är 1986 var folkmängden 312, år 1988 (folkräkning) 297 och är 1992 

290 personer. 
32 Exkl. militära styrkor utomlands. 
23 Därav isfri del pä 341 700 km2. 
14 öarna Bonaire, Curaçao, Saba, S:t Eustatius samt holländska delen 

av S:t Martin. 
2S Inkl. mtlitärstyrkor stationerade i området. 

Omfattar öarna S:t Croix. S:t John och St Thomas. 
27 Exkl. djungelindianer. 
28 Exkl. nomadiserande indianstammar. 

Exkl. besittningar, av vilka Syd-Georgien (3755 km2) hade en upp
skattad folkmängd om 499 personer 1964 

30 Exkl. nomader. 
31 Omfattar 7 shejkdömen, Abu Dhabi. Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al 

Qaiwain, Ras al Khaimah och Fujairah. 

32 Inkl. de indiska delarna av Jammu och Kashmir (5987000 personer, 
enligt 1981 års folkräkning). 

33 Inkf. de sedan juni 1967 ockuperade områdena. 
34 Exkl. egen diplomatisk personal i utlandet samt utländsk militär och 

civil personal stationerade i landet. 
36 Inkl. egen militär och diplomatisk personal i utlandet men exkl. ut

ländska dito i det egna landet. 
38 Inkl. flyktingar från Palestina. 
37 Exkl. de områden som sedan i juni 1967 ockuperas av israeliska 

militärs tyrkor. 
38 Exkl. utländsk diplomatisk personal i landet. 
38 Inkl. Taiwan. 
40 Inkl. ca 6,1 milj. inv. i Hongkong och Macao. 
41 Exkl. främmande militär styrkor och utländsk diplomatisk personal. 
42 Inkl. 28834 utlänningar. 
43 Exkt. palestinska flyktingar i tager. 
44 Exkl. Jammu och Kashmir, Junagardh, Manavadar, Gilgit och 

Baltistan. 
45 Därav den europeiska delen 23764 km2 och ca 6 milj. inv. år 1990. 
48 Sedan juni 1967 ockuperat av israeliska trupper. 
47 Omfattar även öarna Taipa och Coloane. 
48 Ockuperat av Indonesien. 
49 Omfattar Hongkong, Kowioon och de nya territorierna. 
50 Inkl. 51 847 vietnamesiska flyktingar. 
51 Inkl. Christmas, Fanning, Ocean och Washingtonöama samt Phoenix-

öarna utom Canton och Enderbury. 
" Exkl. egen diplomatisk personal och militära styrkor utomlands samt 

främmande militära styrkor i det egna landet. 
" Omfattar östra Nya Guinea, Bismarck-ögruppen, Bougainville och 

Buka i Salomon-Ögruppen samt 600 mindre öar. 
54 Satomonöarna (utom Bougainville och Buka) samt öarna Ontong. 

Java, Rennel och Santa Cruz. 
55 Omfattar Öarna Austral, Gambier, Marquesas, Rapa, Tuamotu samt 

Sällskapsoarna. 
54 Inkl. öarna Huon, Chesterfield. Loyalty och Walpole samt ögruppen 

Belep. 
57 52 personer. 
58 71 personer. 
" BouvetÖn. Dronning Mauds land samt Peter l:s ö. 



Tab. 491. Folkmängd i större städer, 1000-tal 

I tabellen har medtagits städer, sorterade i bokstavsordning, med minst 100000 invånare för de nordiska länderna, för Europa i 
övrigt (utom ryska delen samt Ukraina) städer med minst 150000 invånare, för USA städer med minst 200000 invånare samt för 
övriga delar av världen (inkl. europeiska delen av Ryssland samt Ukraina) städer med minst 400000 invånare. Huvudstäder har 
dock medtagits även om deras invånarantal understiger dessa gränsvärden. Även öar med mindre invånarantal finns med. 
Gränsen mellan Europa och Asien är den som f.n. anges i FN:s befolkningsstatistik. Inom klämmer efter resp. land anges den 
officiella tvåställiga landsbeteckningen enl. ISO 3166. Noterna återfinns i slutet av tabellen. Beteckningen *) avser nämnd stad (på 
samma rad eller raden ovanför) med förorter. 

Internationellt Befolkning 4 2 1 

(forts.) 



Tab. 491 (forts.). Folkmängd i större städer, 1 000-tal 

4 2 2 Internationellt Befolkning 



Tab. 491 (forts.). Folkmängd i större städer, 1 000-tal 

Internationellt Befolkning 4 2 3 

(forts.) 



Tab. 491 (forts.). Folkmängd i större städer, 1 000-tal 

4 2 4 Internationellt Befolkning 



Tab. 491 (forts.). Folkmängd i större städer, 1 000-tal 

Internationellt Befolkning 4 2 5 

(forts.) 



Tab. 491 (forts.). Folkmängd i större städer, 1 000-tal 

4 2 6 Internationellt Befolkning 



Tab. 491 (forts.). Folkmängd i större städer, 1 000-tal 

Internationellt Befolkning 4 2 7 

(forts.) 



Tab. 491 (forts.). Folkmängd i större städer, 1 000-tal 

4 2 8 Internationellt Befolkning 



Tab. 491 (forts.). Folkmängd i större städer, 1 000-tal 

Internationellt Befolkning 4 2 9 

Källa: UN: Demographic Yearbook: The Statesman's Year-book; Kompletterande uppgifter ur nationell statistik. 

; De jure befolkning. (Se förklaring under tabellrubriken, tab. 490, sid. 
415). 

2 Heta S tor-Stocknolm, Stor-GÖteborg resp. Stor-Matmö. 
3 Inkl. Frederiksberg, Gentofte och 25 andra förortskommuner. 

Inkl. Esbo, Grankulla och Vanda. 
5 Inkl. bi.a.Köpavogur och Hafnafjördur. 
8 Inkl. bi. a. Baerum. Asker, Skedsmo och 6 andra förortskommuner. 
7 Inkl. egna militära styrkor i utlandet men exkl. främmande miiitärstyr-

kor inom landet. 
8 Inkl. Stor-Pireus. 
9 Inkl. medborgare tillfälligt utanför landet. 

10 Europeiska och asiatiska. 
' ' Uppgifterna avser kommuner som kan omfatta såväl tätorter som 

glesbygd eller bådadera. 
'2 Pretoria är administrativ, Kapstaden lagstiftande huvudstad. 
1Î Ink!, främmande militärstyrkor i landet. 

14 De jure befolkning exkl. militär personal i andra tänder. 
15 Storstäder tnkl. förorter avser "consolidated metropolitan statistical 

area". Dvs. sammanslagning av tvä eller flera närliggande städer för 
statistiska ändamål. 

18 La Paz är administrativ, Sucre konstitutionell huvudstad. 
,7 Den grekiska delen. 

Ingår även i Calcutta med förorter. 
19 inkl. Öst-Jerusalem. 
w Exkl. egen diplomatisk personal i uöandet samt utländsk militär och 

civil personal stationerade i landet. 
21 Städer på ön Taiwan. 
" Huvudstad i Tibet. 
23 Uppgifter för storstader inkl förorter omfattar endast tätortsbebyggel

se. 
24 59 invånare-



Tab. 492. Analfabeter i procent av totalbefolkningen, 15 år och däröver 

Analfabetism definieras som avsaknad av läs- och skrivkunnighet. 

4 3 0 Internationellt Befolkning 

Källa: UNESCO: Statistical Yearbook; Statistical Digest. 



Tab. 493. Befolkningen efter kön och ålder 

Internationellt Befolkning 4 3 1 

(forts.) 



Tab. 493 (forts.). Befolkningen efter kön och ålder 

4 3 2 Internationellt Befolkning 

Källa: UN: Demographic Yearbook; Nordisk statistisk årsbok. 



Tab. 494. Levande födda barn efter moderns ålder 

Internationellt Befolkningsförändringar 4 3 3 

Källa: UN: Demographic Yearbook: Nordisk statistisk årsbok. 



Tab. 495. Återstående medellivslängd vid vissa åldrar 

4 3 4 Internationellt Befolkningsförändringar 



Tab. 495 (forts.). Återstående medellivslängd vid vissa åldrar 

Internationellt Befolkningsförändringar 4 3 5 

Källa: UN: Demographic Yearbook; Nordisk statistisk årsbok. 



Tab. 496. Folkmängdens förändringar i vissa länder 

4 3 6 Internationellt Befolkningsförändringar 



Tab. 496 (forts.). Folkmängdens förändringar i vissa länder 

Internationellt Befolkningsförändringar 4 3 7 



Tab. 497. Dödligheten i olika åldersklasser 

4 3 8 Internationellt Befolkningsförändringar 



Internationellt Befolkningsförändringar 4 3 9 

(forts.) 



Tab. 497 (forts.). Dödligheten i olika åldersklasser 

4 4 0 Internationellt Befolkningsförändringar 

Källa: UN: Demographic Yearbook; Nordisk statistisk årsbok. 



Internationellt Befolkningsförändringar 4 4 1 



Tab. 498. Döda efter dödsorsak enligt 1975 års internationella klassifikation (AM-

4 4 2 Internationellt Befolkningsförändringar 



listan) på 100000 invånare 

Internationellt Befolkningsförändringar 4 4 3 

(forts.) 



Tab. 498 (forts.). Döda efter dödsorsak enligt 1975 års internationella klassifikation (AM-listan) 

4 4 4 Internationellt Befolkningsförändringar 

Källa: UN: Demographic Yearbook. 



på 100000 invånare 

Internationellt Befolkningsförändringar 4 4 5 



Tab. 499. Arealens fördelning efter ägoslag år 1991 samt åkerjordens användning 

4 4 6 Internationellt Jordbruk 

Källa: FAO: Production Yearbook. 



åren 1991 och 1992 

Internationellt Jordbruk 4 4 7 



Tab. 500. Skörd, 1000 ton 

4 4 8 Internationellt Jordbruk 

Källa: FAO: Production Yearbook. 



Internationellt Jordbruk 4 4 9 
15-14-0764 



Tab. 501. Husdjur 1993,1000-tal 

4 5 0 Internationellt Jordbruk 

Källa: FAO: Production Yearbook. 



Tab. 502. Traktorer i världsdelar och vissa länder, 1000-tal 

Tab. 503. Utsläpp till luft av försurande gaser 

Internationellt Miljö 451 

Källa: FAO: Production Yearbook. 

Källa: OECD: Environmental Data, Compendium 1993. 



Tab. 504. Produktion av vissa viktiga varor 

Uppgifter om världsproduktionen är uppskattade. - Noter återfinns på sid. 462 

4 5 2 Internationellt Industri 



Tab. 504 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 

Internationellt Industri 4 5 3 

(forts.) 
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(forts.) 



Tab. 504 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 

4 6 2 Internationellt Industri 

1 Kött av nötkreatur, svin, får och getter; inälvor inte inräknade. 
2 Inkl. Taiwan. 
3 Uppgifterna avser endast komjölk. 

tnkl. Luxemburg. 
6 Inkl. Kashmir, Jammu och Sikkim. 
6 Inkl. smörolja. 
I Råsocker. 
a Orostat kaffe. 
9 Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt margarin. 
,0 Endast margarin. 
I I Totalsurr.ma för i FN:s årsböcker redovisade tänder. 
11 Inkl. cigariller. 
13 Exkl. cigariller. 
14 Uppskattad produktion. 
,s Inkl. cigarrer. 
18 Exkl. tuggtobak. 
17 Exkl. snus. 
18 Endast piptobak. 
19 Oberedda hudar och skinn. 
20 Inkl. sytlar. 
21 Mekanisk och kemisk massa, torr vikt. 
22 Avser produkter med cellulosa som råmaterial men inbegriper inte 

avfati, produkter av annat råmaterial (t. ex. nylon), spunnet garn etc. 
23 Metallinnehållet i den brutna malmen (järn-, koppar-, nickelmalm etc.) 

och koncentrat samt i alla övriga malmer och koncentrat avsedda för 
återvinning. 

24 Inkl. Monaco. 
25 Inkl. Botswana. Lesotho, Namibia och Swaziland. 
28 Exkl. ligntt och brunkol. 
21 tnkl. Jan Mayenöarna och Svalbard. 
28 Inkl. Riukiuoarna. 

29 Avser koks från koksugnar (metallurgisk koks) samt koksstybb från 
gasverk. 

30 Inkl. San Marino. 
31 Inkl. skifferolja men exkl. naturgasotin. 
32 Huvudsakligen raffinerat ur fotogen. 
33 Inkl. Aruba. 
34 Exkl. jetbränsle. 
38 Gasolja, dieselolja, eldningsolja. 
38 Aminoplaster, alkydhartser, fenoplaster, polystyren, polypropylen och 

cellulosaregenerat redovisas ej. 
37 Kardgarn och kamgarn till försäljning och vidare bearbetning. 
38 Inkl. Wandgarn. 
38 Inkl. garn av syntetisk fiber. 
40 Inkl. kardgarn. 
41 Exkt. biandgarn. 
42 Obearbetat stål ur tackjärn eller skrot; ståt för gjutning och väilmetall 

dock inte inräknat, utom för f. d. Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, 
USA, Indien och Kina. 

43 Om produktionen ur skrot är betydande, ingår den i de angivna siffror
na. 

44 Inkl. bearbetning av raffinerad koppar från Zaire. 
45 Inkl. legeringar. 
48 Alla typer av motorfordon med färre än 10 sittplatser som kan använ

das som privata personvagnar. 
47 Inkl. sammansättningsindustri. 
48 Lätta och tunga lastbilar, traktorer som används i vägtrafik, samt 

bussar, men exkl. specialfordon. 
49 Inkl. specialfordon (ambulanser, brandbilar m.m.). 
50 Exkt. bussar. 
51 Avser sjösatta fartyg på minst 100 bruttoton. Exkl. alla fartyg av trä 

och segelfartyg utan motor. 

Källa: FAO: Yearbook, Forest products; FAO: Production Yearbook; FAO: Fertilizer Yearbook; UN: Industrial Statistics Yearbook 
vol. II; UN: Energy Statistics Yearbook; UN: Statistical Yearbook; Lloyd's Register of Shipping. 



Tab. 505. Industriproduktion: indextal (1980=100) 

Där inte annat anges, avses gruvbrytning, industri samt gas- och elproduktion men inte byggnadsverksamhet. 

Internationellt Industri 4 6 3 

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics, August 1994. 



Tab. 506. Produktion av elektrisk energi, milj. kWh 

4 6 4 Internationellt Energi 

Källa: UN: Energy Statistics Yearbook. 



Tab. 507. Produktion av elektrisk energi: kärnkraft och jordvärme, milj. kWh 

Internationellt Energi 4 6 5 

Källa: UN: Energy Statistics Yearbook. 



Tab. 508. Kärnkraft i världen 1993 

4 6 6 Internationellt Energi 

Källa: IAEA (Internationella atomenergiorganet), Wien 1994, Reference data Series No. 2. 



Tab. 509. Import och export: pris- och volymindex (1980 = 100) 

Uppgifterna avser generalhandel då inte annat anges. 

Internationellt Utrikeshandel 4 6 7 

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics, August 1994. 



Tab. 510. Värdet av olika länders import med fördelning på länder, milj. USA-dollar 

Uppgifterna avser cif-värden, där inte annat anges; s = specialhandel, g = generalhandel. 

4 6 8 Internationellt Utrikeshandel 

Källa: International Monetary Fund: Direction of Trade Statistics. 



Internationellt Utrikeshandel 4 6 9 



Tab. 511. Värdet av utrikeshandeln 

Uppgifterna avser generalhandel då inte annat anges. 

4 7 0 Internationellt Utrikeshandel 

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics, August 1994. 



Tab. 512. Olika länders betalningsbalans med utlandet år 1992, milj. USA-dollar 

Tal med minustecken anger utgifter (nettoutgifter). 

Internationellt Utrikeshandel 4 7 1 

Källa: International Monetary Fund: Balance of Payments Statistics Yearbook, Part 1. 



Tab. 513. Import och export av vissa viktiga varor 

Kodsiffrorna inom parentes bredvid varorna avser beteckningarna i SITC (Standard International Trade Classification revidering 2 
(kursiv kodsiffra) eller revidering 3). Noter återfinns på sid. 480. 

4 7 2 Internationellt Utrikeshandel 
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Tab. 513 (forts.). Import och export av vissa viktiga varor 

Internationellt Utrikeshandel 4 7 9 

(forts.) 



Tab. 513 (forts.). Import och export av vissa viktiga varor 

4 8 0 Internationellt Utrikeshandel 

Källa: FAO: Trade Yearbook; FAO: Yearbook, Forest products; UN: Commodity Trade Statistics (Statistical Papers, Series D); 
SCB: Utrikeshandel. 

' Kött och «åsk: färskt, kylt, fryst, torkat, saltat etc, köttkonserver. 
2 Västtyskland t. o. m. 1990. 
3 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk. 

Fisk: färsk, kyld, fryst, saltad, rökt etc, kräftdjur, blötdjur och fiskkon
server. 

5 Vete samt blandsäd av vete och råg, omaien. 
Omalet kom. 

' Omaien majs. 
Omaien råg. 
Mjöl och gryn av vete samt mjöl av blandningar av vete och råg. 
Rostat och orostat kaffe. 
Obearbetad tobak. 

13 Oberedda hudar och skinn utom pälsskinn. 
13 Oljeväxtfrö, jordnötter, kopra, palmkärnor, sojabönor m. m. samt icke 

avfettat mjöl därav. 

14 Brännved, massaved, annat rundvirke och grovt kanthugget virke, 
sågade och hyvlade trävaror. 

15 Mekanisk och kemisk massa. 
" Okardad och okammad bomull. 
" Stenkol, brunkol och torv samt koks och briketter därav. 
" Råolja erhållen ur petroleum eller ur bttuminösa material. 
'• Motorbensin och andra lätta oljor. 
20 Obearbetade och bearbetade samt cellulosaregenerat och konst-

hartser. 
21 Gam av ull eller andra djurhår (utom ulltops). 
22 Vävnader av bomull, utom band och specialvâvnader. 
22 Inkl. kopparlegeringar, obearbetade. 
24 Även omonterade. 



Tab. 514. Importörer och exportörer av tyngre konventionella vapen 1989—1993 

Med tyngre konventionella vapen avses här flygplan, krigsfartyg, artilleri, pansarfordon, missiler samt målsöknings- och radarsys
tem. 

internationellt Utrikeshandel 481 16 14-0764 

Källa: SIPRI Yearbook 1994. 



Tab. 515. EFTA:s handel 1993 efter Undergrupper, milj. USA-dollar 

Tab. 516. EG:s handel 1993 efter ländergrupper, milj. USA-dollar 

4 8 2 Internationellt Utrikeshandel 

Källa: OECD: Monthly Statistics of Foreign Trade, July 1994. 

Källa: OECD: Monthly Statistics of Foreign Trade, June 1994. 



Tab. 517. Världens handelsflotta 1992 

Internationellt Kommunikationer 4 8 3 

Källa: UN: Review of Maritime Transport. 



Tab. 518. Sjöfarten på utlandet 

4 8 4 Internationellt Kommunikationer 

Källa: UN: Statistical Yearbook; UN: Monthly Bulletin of Statistics, August 1994. 



Tab. 519. Motorfordon i trafik, 1000-tal 
Uppgifterna avser den 31 december om ej annat anges. 

Internationellt Kommunikationer 4 8 5 

Källa: International Road Federation: World Road Statistics. 



Tab. 520. Järnvägar 
På grund av skiftande redovisningssätt är uppgifterna för de olika länderna inte hett 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. 

4 8 6 Internationellt Kommunikationer 

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics, August 1994. 



Tab. 521. Flygbolagens lufttrafik 
Avser såväl inrikes som internationell reguljär trafik. 

Internationellt Kommunikationer 4 8 7 

Källa: ICAO: Civil Aviation Statistics of the World. 



Tab. 522. Flygtrafik på vissa storstäder, regelbunden och charter 
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 ej medräknade. 

4 8 8 Internationellt Kommunikationer 

Källa: ICAO: Digest of Statistics, Airport Traffic. 



Tab. 523. Trafiken hos Scandinavian Airlines System (SAS) 

Internationellt Kommunikationer 4 8 9 

Källa: Scandinavian Airlines System (SAS). 



Tab. 524. Postväsendet 

4 9 0 Internationellt Kommunikationer 

Källa: Union postale universelle: Statistique des services postaux; Nordisk statistisk årsbok. 



Tab. 525. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren samt arbetslösa, 1000-tal 

Internationellt Arbetsmarknad 4 9 1 

Källa: ILO: Yearbook of Labour Statistics. 



Tab. 526. Arbetslösa, 1000-tal 

4 9 2 Internationellt Arbetsmarknad 

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics, August 1994. 



Tab. 527. Prisindex för inhemsk tillgång (1980=100) 

Internationellt Priser 4 9 3 

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics, August 1994. 



Tab. 528. Konsumentprisindex (1980 = 100) 

4 9 4 Internationellt Priser 

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics, August 1994. 



Tab. 529. Konsumtion av vissa njutningsmedel i medeltal 
Där inte annat anges är konsumtionen = införsel-utförsel + produktion. Lagerförändringar har inte beaktats. 

Internationellt Konsumtion 4 9 5 



Tab. 530. Förbrukning av tidningspapper m. m. 
Avser för flertalet länder summan av import och eventuell produktion minskad med export. 

4 9 6 Internationellt Konsumtion 

Källa: FAO: Yearbook of Forest Products; Nordisk statistisk årsbok. 



Tab. 531. Bruttonationalprodukt efter användning år 1992 

Tab. 532. Bruttonationalprodukt i OECD-länderna, miljarder USA-dollar 

Internationellt Finanser 4 9 7 

Källa: OECD: National Accounts. 

(forts.) 



Tab. 532. (forts). Bruttonationalprodukt i OECD-länderna, miljarder USA-dollar 

Tab. 533. Beskattning i OECD-ländema 1991 

498 Internationellt Finanser 

Källa: OECD: National Accounts. 

Källa: OECD: Revenue Statistics of OECD Member Countries. 



Tab. 534. Totalt statligt bistånd till u-ländema fördelat på givarland, nettoutbetalningar 
Uppgifterna omfattar "Officiat Development Assistance (ODA)". 

Tab. 535. Forskning och utveckling (FoU) i OECD-ländema 1991 

Internationellt Finanser 4 9 9 

Källa: OECD: Development co-operation, Report 1993. 

Källa: OECD: Main Science and Technology Indicators, 1993:2. 



Tab. 536. Militärutgifter inom NATO-ländema och vissa andra länder i Europa 

Tab. 537. Inkomster och utgifter av turismen i OECD-länderna 

5 0 0 Internationellt Finanser 

Källa: SIPRI: Yearbook 1994. 



Tab. 538. Effektiv ränta på statsobligationer 
För flertalet länder avses en enda emission, vars nominella ränta angivits efter resp. land. 

Tab. 539. Värdet av industriaktier: indextal (1990=100) 

Internationellt Kapitalmarknad 501 

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics, August 1994. 

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics, August 1994. 



Tab. 540 Officiellt diskonto (centralbankerna) 

Tab. 541. Valutakurser 
Värdet av en USA-dollar uttryckt i valutaenheten i olika länder. Uppgifterna avser medelvärdet av sälj- och köpkurser vid slutet av 
angiven period. 

5 0 2 Internationellt Kapitalmarknad 

<älla: UN: Monthly Bulletin of Statistics, August 1994. 



Tab. 541 (forts.). Valutakurser 

Tab. 542. Guldbehållning och utländska tillgodohavanden den 31 december 1993, milj. 
USA-dollar 
Avser centralbankens och statens resp. internationella institutioners bruttotillgodoriavanden. 

Internationellt Kapitalmarknad 5 0 3 

Källa: International Monetary Fund: International Financial Statistics, September 1994. 



Tab. 543. Penningmängd i miljoner av myntenheten 

5 0 4 Internationellt Kapitalmarknad 

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics, August 1994. 



Tab. 544. Dagstidningar 

Tab. 545. Biografer 
Biografer: biografer som visar 16 och 35 mm film mot betalning. 
Besök: alla betalande besökare på ovan nämnda biografer. 

Internationellt Kultur 5 0 5 

Källa: UNESCO: Statistical Yearbook; Nordisk statistisk årsbok. 

Källa: UNESCO: Statistical Yearbook; Nordisk statistisk årsbok. 



Tab. 546. Radio- och televisionsmottagare, antal 

5 0 6 Internationellt Kultur 

Källa: UNESCO: Statistical Yearbook. 



Förkortningar 
Abbreviations 

AKU 
CFAR 
DAC 
EES 
EFTA 
EG 
EMFC 
Eurostat 
FAO 

HS 
IFPI 
ILO 
IMF 
ISIC 
MIS 
NACE 

NYK 
ODA 
OECD 
RTB 
SEI 
SIDA 
SIPRI 
SIS 
3ITC 
SM 
SNA 
SNI 
SOS 
SOU 
SUN 
ULF 
UN 
UNESCO 
WHO 

= Arbetskraftsundersökningarna 
= Centrala företags- och arbetsställeregistret 
= Development Assistance Committee; Kommittén för utvecklingsbistånd 
= Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
= European Free Trade Association 
= Europeiska gemenskaperna 
= European Monetary Co-operation Fund 
= EG:s statistiska kontor 
= Food and Agriculture Organization of the United Nations; FN;s Livsmedels-

och jordbruksorganisation 
= Harmonized Commodity Description and Coding System 
= International Federation of Phonogram and Videogram Producers 
= International Labour Organization; Internationella arbetsorganisationen 
= International Monetary Fund; Internationella valutafonden 
= International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 
= Meddelanden i samordningsfrågor 
= Nomenclature Générale des Activités Economiques dans les Communautés 

Européennes 
= Nordisk yrkesklassificering 
= Official Development Assistance 
= Organization for Economie Co-operation and Development 
= Registret över totalbefolkningen 
= Socioekonomisk indelning 
= Styrelsen för internationell utveckling 
= Stockholm International Peace Research Institute 
= Standardiseringskommissionen i Sverige 
= Standard International Trade Classification 
= Statistiska meddelanden 
= System of National Accounts (and Supporting Tables) 
= Standard för svensk näringsgrensindelning 
= Sveriges officiella statistik 
= Statens offentliga utredningar 
= Svensk utbildningsnomenklatur 
= Undersökningarna av levnadsförhållanden 
= United Nations; Förenta Nationerna 
= United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
= World Health Organization; Världshälsoorganisationen 
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Tabellanmärkningar Notes 

Tab. 7. Anslag till miljövårdsverksamhet förekommer vid fler
talet departement även om största delen finns hos Miljö-
och naturresursdepartementet. Statistiken över de statliga 
satsningarna på miljövård är f. n. bristfällig. Klara definitio
ner saknas och avgränsningsproblem föreligger. I tabellen 
har i regel endast medtagits sådana miljöanslag som fram
går av propositioner och regleringsbrev. Miljösatsningar 
inom andra anslag (som anslagsposter eller internbudget-
belopp) är ej medtagna. Avgiftsfinansierad miljöverksamhet 
är i regel inte medtagen Genom universitet och högskolor 
satsas medel för utbildning och forskning på miljöområdet. 
Forskningsfinansierande organ, t. ex. Byggforskningsrådet 
(BFR), bekostar projekt som även är till gagn för miljövår
den. Vidare är viss verksamhet inom en rad olika myndighe
ter, t. ex. Boverket, Lantmäteriverket, Sveriges meteorolo
giska och hydrologiska institut (SMHI), Tullverket, Statens 
räddningsverk och Statistiska centralbyrån (SCB) till gagn 
för miljövården. I samband med t. ex. utvecklings- och för
nyelsearbete inom barnomsorgen har särskilda medel av
satts för miljöfostran inom barnomsorgen. Vidare ökar det 
statliga stödet till landets länsmuseer för bl. a. insatser på 
natur- och miljövårdens område. 

Tab. 9. Uppgifterna om naturreservat avser fr. o m . 1993 års 
utgåva lagakraftar i stället för beslutsar. 

Tab. 10. Försålda kvaniteter av godkända bekämpningsme
del enligt uppgift från tillverkare/ombud. 

Tab. 12. Bekämpningsmedelsanvändningen kan mätas på 
olika sätt. Då man vill studera förändringen mellan år, är det 
emellertid angeläget, att den mätvariabel man väljer, är jäm
förbar över tiden. En sådan variabel är "antalet hektardo
ser". För varje preparat har kvantitetsuppgiften i försälj
ningsstatistiken dividerats med den dos (kg (I) /ha) som 
rekommenderas av preparatleverantören. Den beräknade 
kvoten anger hur stor yta (antal hektar), som kan besprutas 
en gång med den sålda mängden. Det är således inte fråga 
om den verkligt behandlade ytan, utan en uppskattning av 
ytan baserad på försåld mängd preparat och rekommende
rade doser. Jämförbarheten mellan åren är därför beroende 
av att förbrukarnas lagerhållning inte nämnvärt ändras från 
ett år till ett annat. 

Minskningen år 1987 är med stor sannolikhet orsakad av 
lagerökning våren 1986. Enligt samstämmiga uppgifter från 
branschen köptes större kvantiteter än normalt under tiden 
fram till den 1 juli, det datum då en särskild prisregleringsav
gift på bekämpningsmedel började tas ut, vilken ökade pri
serna med 20 %. 

Tab. 13. Fosfor: Fosfatfosfor (P0 4 -P) ingår i den oorganis
ka delen och är lättillgängligt näringsämne för bl. a. alger. 

Kväve: Nitratkväve (N03-N), nitritkväve (N02 -N) och 
ammoniumkväve (NH4-N) ingår i den oorganiska delen i 
olika proportioner beroende på syrgasförhållandena i vatt
net. I avloppsreningsverkens utsläpp av kväve ingår en stor 
del ammoniumkväve som oxideras till nitratkväve i recipien-
ten. 

Tab. 15. Tabellen ger en översiktlig bild över de viktigaste 
utsläppen till naturmiljön. Mängduppgifterna är uppskatt
ningar. Till grund för dessa har i vissa fall legat mätningar av 
utsläppen från t. ex. industrier, men i flertalet fall har scha
blonberäkningar använts. 

Tab. 19. Placeringen av mätstationerna varierar, varför det 

inte går att utan vidare jämföra olika värden i tabellen. Na
turvårdsverket har angivit riktvärden för luftkvalitet. För vin
terhalvårsmedelvärden är för S02 och N02 riktvärdet högst 
50 ng/m3 och för sot är riktvärdet högst 40 uxj/m3. 

Tab. 21-46, 48-70 ger upplysningar om befolkningens till
stånd och om befolkningens förändringar. Med befolkning
ens tillstånd menas dess storlek och dess fördelning i skilda 
hänseenden (bosättningsort, kön, ålder, civilstånd osv.) vid 
en viss tidpunkt Befolkningsförändringarna, som hänför 
sig till vad som sker under en viss tidrymd, utgörs främst av 
födelser, dödsfall, giftermål, skilsmässor och omflyttning. 

Mer detaljerade uppgifter om befolkningens tillstånd in
samlas i samband med folkräkningarna, vilkas material möj
liggör en fördelning av befolkningen efter ekonomisk aktivi
tet (sysselsättning, yrkesställning, yrke, näringsgren m.m.), 
efter bildningsgrad m.m. Befolkningens ekonomiska aktivi
tet redogörs för i den årliga regionala sysselsättningsstati
stiken (ÂRSYS, tab. 206-208). 

Folkräkningar i nutida bemärkelse har ägt rum vid varje 
årtiondeskifte f r .om. år 1860 (dessutom 1935/36, 1945, 
1965. 1975 och 1985). T .om. 1950 har folkräkningarna 
avsett folkmängden vid årsskiftet. Vid 1960, 1965 och 1970 
års folkräkningar skedde folkräkningen i samband med 
mantalsskrivningen samma år, vilket medfört att folkräk
ningsuppgifterna inte avser årsskiftet utan den 1 nov. folk
räkningsåret. Uppgifterna cm ekonomisk aktivitet avser vid 
dessa folkräkningar förhållandena under en viss vecka i 
oktober. Uppgifter om befolkningens förändringar erhålls 
successivt från de lokala skattekontoren (t. o. m. 30 juni 
1991: pastorsämbetena) via länsskattemyndigheterna. Upp
gifterna används förutom till statistiken över befolkningsför
ändringar även för uppdatering av SCB:s register över total
befolkningen (RTB). som utgör underlag för folkmängdssta
tistiken Folk- och bostadsräkningen 1980 var samordnad 
med den allmänna fastighetstaxeringen som genomfördes i 
september 1980. Tidpunkten för 1980 års räkning är därför 
den 15 september. 

Med utgångspunkt i folkräkningarnas uppgifter om fördel
ningen på kön, ålder och civilstånd samt med hjälp av den 
löpande statistikens uppgifter om befolkningsförändringar
na, har t.o.m. 1967 uträknats genom s.k. framskrivning av 
årliga uppgifter om befolkningsfördelningen efter kön, ålder 
och civilstånd. Fr. o. m. 1968 har folkmängdsuppgifterna ef
ter kön, ålder och civilstånd erhållits från RTB. 

Tab. 25. Kommunerna är sammanförda i 70 statistiska re
dovisningsenheter, s. k. A-regioner. 

Tab. 28. Indelningen i landstingsområden överensstämmer 
med länsindelningen utom i följande hänseenden: Kommu
nerna Göteborg, Malmö och Gotland ingår inte i något 
landstingsområde. Följande folkmängder och landarealer 
avviker från länens: 

Landstingsområde Folkmängd Landareal 
31 dec. 1993 km2 

Malmöhusläns 562684 4784.6 
Göteb. o. Bohus läns 317125 4692.1 

Tab. 29-30. Kommunerna ar ordnade efter folkmängdens 
storlek det senast redovisade året (tab. 30). Folkmängds
uppgifterna avser slutet av året. Hänsyn har dock tagits till 
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områdesregleringar som trätt i kraft vid närmast följande 
årsskifte. 

Tab. 35. Utgångspunkt för beräkningarna är folkmängden 
per 31 dec. 1993. Denna har framskrivits med i princip 
följande antaganden: Fruktsamhet = 1,9 barn per kvinna i 
genomsnitt. Dödlighet = återstående medellivslängd = 75,9 
år för män samt 80,9 år för kvinnor år 1994, som ökar till 
77,7 resp. 82,1 år 2010. Utrikes omflyttning = nettoimmigra
tion = 45000 år 1994, 30000 år 1995 och därefter 15000 
årligen. 

Tab. 41, 45-46. Familjebildningen (tab. 41) avser familjer 
som bildats (flyttat ihop) under tolvmånadersperioden före 
folkräkningstidpunkten. Den redovisade familjebildningen 
avser perioden 1979-09-16-1980-09-15, 1984-11-02-
1985-11-01 resp. 1989-11-02-1990-11-01. Familjesplitt
ringen (tab. 45-46) avser familjer som upplösts (flyttat isär, 
den ene maken/sambon har avlidit) under tolvmånaderspe
rioden efter folkräkningen. Den redovisade familjesplittring
en avser perioden 1980-09-16-1981-09-15, 1985-11-02-
1986-11-01 resp. 1990-11-02-1991-11-01. Familjer som 
både bildats och upplösts under de aktuella tolvmånaders-
perioderna ingår inte i uppgifterna. 

Tab. 50. Med summerad fruktsamhet menas genomsnittligt 
antal barn per kvinna enligt aktuell fruktsamhet under förut
sättning att ingen dödlighet förekommer före 50 års ålder. 
Med reproduktionstal för en given tidsperiod avser man att 
belysa, i vilken omfattning en generation av befolkningen 
under rådande fruktsamhets- och dödlighetsförhållanden 
skulle kunna reproducera sig själv. 

Vid beräkning av bruttoreproduktionen följer man en tänkt 
årskull av kvinnor genom fruktsamhetsåldrarna och beräk
nar med användning av rådande fruktsamhetstal i olika ål
dersgrupper det genomsnittliga antalet levande födda flic
kor per kvinna. Detta antal är det s. k. bruttoreproduktions-
talet 

Vid beräkning av bruttoreproduktionen tar man ingen hän
syn till dödligheten i modergenerationen. Om man däremot 
med ledning av de kända dödsriskerna beräknar det antal 
kvinnor i nyssnämnda årskull, som uppnår 15 år, 20 år etc. 
och hur många år de genomlever i olika åldersavsnitt, kan 
man på samma sätt som förut på den reducerade moderge
nerationen beräkna det s. k. nettoreproduktionstalet, var
med förstås antalet levande födda döttrar, som med de 
faktiska fruktsamhets- och dödlighetsförhållandena i ge
nomsnitt skulle komma på varje levande född kvinna. Om 
detta tal är större än 1, innebär detta på lång sikt en folkök
ning, om det är mindre än 1, en folkminskning. 

Tab. 54. Återstående medellivslängd är antalet år som i ge
nomsnitt återstår att leva för en x-åring. Den beräknas ge
nom att den tid som återstår att tillsammans leva för alla x-
åringar divideras med antalet i åldern x år. Man har härvid 
antagit att dödsfallen är jämnt fördelade över åldersåret, 
utom för 0-åringar för vilka noggrannare beräkningar ut
förts. - Sannolika återstående livslängd är antalet år efter 
vilkas förlopp antalet x-åringar minskat till hälften. Uträk
ningen sker genom att medianen för de kvarlevande i olika 
åldrar beräknas. 

Tab. 58. Flyttningsuppgifterna för län och kommuner är flytt
ningar över läns- resp. kommungränser. I länssiffrorna in
går således inte flyttningar mellan kommuner inom samma 
län. 

Tab. 64. Utan att det kommer till synes i folkbokföringen tor
de dessutom flertalet av de från och till obefintligregistret 
överförda personerna i verkligheten vara invandrare resp. 
utvandrare. 

Tab. 67. "Justeringar" avser det antal personer som skall 
läggas till resp. dras ifrån uppgifterna om personer som 
beviljats uppehållstillstånd för att uppnå överensstämmelse 
med de officiella invandringssiffrorna från SCB. Skillnader
na beror främst på att det kan dröja en tid innan en person 

som beviljats uppehållstillstånd blir införd i underlaget för 
befolkningsstatistiken (folkbokföringsregistret). En del av 
dem som beviljas uppehållstillstånd blir aldrig folkbokförda 
här eftersom de har valt att lämna Sverige. 

Tab. 68-69. Asylsökande: Utlänning (dvs. utländsk med
borgare eller statslös) som ansökt om uppehållstillstånd i 
Sverige av politiska skäl eller för att han/hon är flykting eller 
krigsvägrare. 

Avvisade asylsökande: Asylsökande som avvisas direkt 
vid gränsen. Uppgifterna avser t. o. m. 30 juni 1989 polisens 
awisningar. Fr. o. m. 1 juli 1989 avses invandrarverkets be
slut om omedelbar verkställighet. 

Flyktingar: Personer som beviljats uppehållstillstånd -
antingen inom den s.k. flyktingkvoten (kvotflykting) eller 
som s. k. konventionsflyktingar (3 kap. 2 § i 1989 års utlän
ningslag). 

Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar 
eller motsvarande: Avser alla personer som beviljats uppe
hållstillstånd, oavsett om det gäller kvotflyktingar, konven
tionsflyktingar, krigsvägrare eller personer som fått stanna 
på grund av flyktingliknande skäl eller av humanitära skäl. 

Tab. 71-72, 77—82. Avser företag med mer än 2 hektar 
åker. Åkermark: Mark som används eller lämpligen kan 
användas till växtodling eller bete och som är lämplig att 
plöjas. Betesmark: Mark som används eller lämpligen kan 
användas till bete och som inte är lämplig att plöjas. Skogs
mark: Mark som är lämplig för virkesproduktion och som 
inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål 
samt mark där det bör finnas skog till skydd mot sand- eller 
jordflykt eller mot att fjällgränsen flyttas ned. Mark som 
ligger helt eller i huvudsak outnyttjad skall dock inte anses 
som skogsmark, om den på grund av särskilda förhållanden 
inte bör tas i anspråk för virkesproduktion. Mark skall anses 
lämplig för virkesproduktion om den enligt vedertagna be
dömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst en ku
bikmeter virke om året per hektar. Annan mark: Mark som 
inte lämpligen kan användas till växtodling, bete eller vir
kesproduktion. 

Tab. 73-76, 85-86. Avser företag med mer än 2 hektar åker 
eller med stor djurbesättning. 
Stor djurbesättning: 

- minst 50 mjölkkor eller 
- minst 250 nötkreatur eller 
- minst 250 svin eller 
- minst 500 får (inkl. lamm) eller 
- minst 1 000 höns (inkl. kycklingar). 

Tab. 83. Fr. o. m. 1988 har huvudmannaskapet för Skörde-
skadeskyddet övertagits av Lantbrukarnas riksförbund, 
LRF. I samband med detta förändrades skyddet kraftigt och 
är numera enbart ett katastrofskydd. Samtliga företag med 
mer än 5 hektar åker ingår i skyddet. Utbetalningarna från 
Skördeskadeskyddet efter förändringen är inte jämförbara 
med dem innan. 

Tab. 91—92. Den årliga registreringen i lantbruksregistret 
(LBR) utgår de år trädgårdsräkningar/inventeringar görs. 

Tab. 92. Avser frilandsodlingar om minst 0,3 hektar. 
Tab. 95. Skogsmarken kan med hänsyn till äganderätten in

delas i två huvudgrupper: allmänna skogar och enskilda 
skogar. Allmänna skogar är kronoskogar, ecklesiastika 
skogar och övriga allmänna skogar. Enskilda skogar består 
av aktiebolagsskogar och övriga enskilda skogar, de senare 
benämns vanligen privatskogar. Skogsvårdsorganisationen 
(Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsema) är tillsynsmyn
dighet över all skog oavsett ägare. 

Tab. 97. Ärlig tillväxt i virkesförrådet mäts för respektive se
naste femårsperiod på träd som står kvar och är levande vid 
inventeringstillfället. Den tillväxt som under perioden har 
avsatts på träd vilka under perioden har avverkats kallas 
"tillväxt för avverkade träd" och skattas separat. 

Tab. 98. I riksskogstaxeringen skattas avverkningarnas stor-
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lek genom registrering av stubbar frän det senast avslutade 
avverkningsåret, varvid knoppsprickningens början utgör 
tidsgränsen. Den skattning av årlig avverkning som görs i 
stubbinventeringen är behäftad med fel av olika slag. 

Tab. 99. Skogsindustrins rundvirkesförbrukning under ett ka
lenderår är grunddata i Skogsstyrelsens beräkning. Uppgif
terna korrigeras sedan med saldot i utrikeshandeln med 
rundvirke samt med lagerförändringen under kalenderåret. 
Slutligen görs tillägg för transportförluster, avtumning m.m. 
varefter erhållna volymer tillsammans med den beräknade 
brännvedsförbrukningen samt förbrukningen av övrigt virke 
anses motsvara virkesuttaget under det hela år som inleds 
med 4:e kvartalet året före beräkningsåret. 

Tab. 103. Uppgifterna i tabellen grundar sig på statistik från 
Domän AB, aktiebolag och stift. För övriga ägare har be
dömningar av kostnader gjorts. 

Tab. 106. Uppgifter om fiskare, redskap och båtar insamlas 
fr.o.m. 1970 vart tredje år och fr. o. m. 1979 vart femte år. 

Tab. 107-110,112,118,119, 202. Tabellerna grundar sig på 
uppgifter om industriarbetsställen där antalet sysselsatta i 
årsgenomsnitt utgjort minst 10 personer (för flerarbetsstäl-
leföretag minst 5 personer). Fr. o. m. årgång 1989 har vidare 
industristatistikens population utvidgats något samt nya 
metoder för bortfallskorrigering införts. Redovisade värden 
fr.o.m. 1989 är således ej helt jämförbara med tidigare års. 
Begreppet förädlingsvärde definieras numera som intäkter 
reducerade med samtliga kostnader (utom löner och ar
betsgivaravgifter) som åtgår för att generera intäkterna. I 
tidigare förädlingsvärde användes ert begränsat antal kost
nadsposter. — Resultaten publiceras i överensstämmelse 
med SNI (Standard för svensk näringsgrensindelning). Se 
Meddelanden i samordningsfrågor, MIS 1977:9. Se även 
sid. 546. 

Tab. 123—126. Regional redovisning enligt indelningen den 1 
jan. 1993. 

Storstockholm omfattar kommunerna: Botkyrka, Dan-
deryd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, 
Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundby
berg, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Val
lentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. 

Stor-Göteborg omfattar kommunerna: Ale, Göteborg, 
Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

Stor-Malmö omfattar kommunerna: Burlöv, Kävlinge, 
Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg 
och Vellinge. - Tab. 123 och 125. Med ägare avses myn
dighet, företag, organisation eller enskild person för vars 
räkning ert byggnadsarbete utförs. Arbetet kan bedrivas i 
egen regi eller utlämnas på entreprenad. Som allmännyttigt 
bostadsföretag räknas bolag, förening eller stiftelse, som 
enligt bostadsfinansieringsförordningen erkänns som all
männyttigt bostadsföretag. Med kooperativt bostadsföre
tag avses bostadsrättsförening och annan bostadsförening, 
som bildats i syfte att upplåta bostäder till sina medlemmar. 

Tab. 138-138. I allmänhet används uttrycket volymliter för 
att beteckna mängd av varan. Denna storhet kan omräknas 
till 100% alkohol om man önskar mäta alkoholmängden i 
dessa varor. En volymliter spritdryck för konsumtion inne
håller i genomsnitt ca 40 procent (volymprocent) alkohol. 

Tab. 142. Målgrupperna baseras på belagda rum och redovi
sas enligt gästens sätt att betala. - Affärs- och uppdrags
resenärer: betalar ordinarie pris (inkl. eventuell företagsra-
batt). Konferensgäster: betalar enligt konferensprislista 
samt bor och konfererar på hotellet. Gruppgäster: betalar 
enligt grupprislista. Fritidsresenärer: betalar (oftast) inte or
dinarie pris och reser främst helger och under sommaren 
(gäller även privat fullt betalande gäster på turisthotell). 

Tab. 144-153. Utrikeshandelsstatistiken avser uppgifter för 
varor som har förts över landets gräns under den månad 
som statistiken avser. 

Tab. 145-153. Varorna redovisas enligt den inom FN utarbe
tade internationella varunomenklaturen Standard Internatio
nal Trade Classification (SITC). Sifferkoden före eller efter 
resp. varugruppstext anger varugruppens omfattning enligt 
den reviderade SITC-nomenklatur (SITC, Rev. 3) som 
tillämpas i utrikeshandelsstatistiken fr.o.m. 1988. De redo
visade uppgifterna beträffande varugrupper för tidigare år 
är därmed i vissa fall ej helt jämförbara med uppgifterna för 
1988-1993. 

Tab. 150. Vid landredovisning av exporten anges fr. o. m. sta
tistiken för 1982 bestämmelseland, mot tidigare förbruk
ningsland. Med bestämmelseland förstås det vid exporttill
fället sista kända land till vilket varan är destinerad, direkt 
eller via annat land utan mellankommande försäljning där. 
Begreppet bestämmelseland torde i huvudsak motsvara det 
tidigare använda begreppet förbrukningsland. 

Tab. 154. I posterna under Löpande transaktioner och Kapi
taltransaktioner representerar en positiv siffra betalning till 
Sverige. 

Tab. 156-160. Väg- och gatuhållningen i landet är fördelad 
på staten, "statsvägar", kommuner och enskilda. Statsbi
drag utgår i viss omfattning till byggande och drift av enskil
da vägar, "enskilda statsbidragsvägar". Förändringar i väg
nätet uppkommer genom nyanläggning och ombyggnad 
samt genom överföring till annan väghållare. 

Tab. 165. Endast de tre senaste årsmodellerna ingår. 
Tab. 168. Om en person erhållit mer än ett körkort under året 

(t. ex. efter kort återkallelsetid eller efter höjning av kör
kortsklass) är detta inte beaktat i statistiken. Återkallade 
körkort utgörs av körkort som slutligt återkallats genom 
beslut under året. Även återkallelse av delbehörighet ingår. 
Om återkallelsen senare följts av beslut om upphävande av 
återkallelsen är detta inte beaktat i statistiken. - Uppgifter
na avser körkort för bilar, motorcyklar och traktorer. 

Tab. 173-175, 177, 179. Ett fartygs bruttodräktighet är ett 
rymdmått som avser fartygets samtliga täckta utrymmen 
uttryckt i fr3/! 00. Nettodräktigheten erhålls genom att från 
bruttodräktigheten subtrahera det utrymme, som upptas av 
maskin- och bränslerum, bostadshytter och andra personal
utrymmen m.m. Detta motsvarar således i stort sett det 
utrymme som disponeras för gods- och passagerartrans
port. Med ett fartygs dödvikt menas lastförmågan i ton 
(bunkers inberäknat). 

Tab. 178. Exkl. kommunala och enskilda anläggningar. 
Tab. 181. Avser flygtrafiken med motordrivna flygplan på 

statliga flygplatser med linjefart. Under 1990-1993 trafike
rades 19 sådana flygplatser. 

Tab. 182. Den internationella trafiken omfattar ZÏÏ av SAS 
internationella trafik. SAS hela luftfart redovisas i tab. 523. 

Tab. 190-199, 212-214. Tabellerna redovisar resultat från 
de månadsvisa arbetskraftsundersökningar (AKU) som ut
förs av Statistiska centralbyrån. Ett urval av befolkningen i 
åldersgruppen 16 - 64 år intervjuas angående en viss vecka 
(mätvecka) och delas på grund härav upp i följande katego
rier. 

1. Ej i arbetskraften: Personer som varken är sysselsatta 
eller arbetslösa. 

2. I arbetskraften: De som tillhör arbetskraften delas in i 
kategorierna "sysselsatta" och "arbetslösa". 

3. Arbetslösa: De som ej haft något förvärvsarbete men 
kan och vill arbeta under mätveckan och som sökt förvärvs
arbete för de senaste 4 veckorna (inklusive mätveckan). 

4. Sysselsatta: Sysselsatta delas in i kategorierna "i ar
bete" och "tillfälligt frånvarande". 

5. I arbete: De som förvärvsarbetat minst en timme under 
mätveckan. 

6. Tillfälligt frånvarande: De som har förvärvsarbete men 
är frånvarande hela mätveckan p. g. a. t. ex. semester, sjuk
dom, värnplikt eller tjänstledighet. 

Relativa arbetskraftstalet anger andelen (procent) i ar-
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betskraften av befolkningen. Relativa arbetslöshetstalet an
ger andelen (procent) arbetslösa av antalet i arbetskraften. 

Fr. o. m. 1987 har AKU förändrats avseende metod, defi
nitioner och innehåll. Uppgifterna för 1986 har därför juste
rats för att göras jämförbara med 1987 års siffror. De ur
sprungliga siffrorna för 1986 är fortfarande de officiella. 

Skattningarna för 1987-1992 och de justerade skatt
ningarna för 1986 har reviderats (preliminärt) med hänsyn 
tagen till förändringar avseende estimationsförfarande och 
arbetslöshetsdefinition som genomförts i AKU fr. o. m. 1993. 
(Variablerna går ej att summera p.g.a. att sysselsatta och 
arbetslösa justerats var för sig.) Dessutom har en föränd
ring i mätveckssystemet gjorts. Denna påverkar främst 
skattningar avseende arbetstimmar, personer i arbete och 
frånvaro. Justeringar för denna förändring kommer att tas 
fram under senare delen av 1994. 

Tab. 200. Uppgifter från Statistiska centralbyråns företags-
baserade löne- och sysselsättningsstatistik. Statistiken är 
uppdelad efter avtalsområden. I tab. 200 har statistiken 
ombearbetats och uppdelning skett efter huvudman (ar
betsgivare). 

Tab. 202. Se Tabellanmärkning, tab. 107-110 m. fl. 
Tab. 205. Uppgifterna baseras på intervjuer i anslutning till 

arbetskraftsundersökningarna (AKU). 
Tab. 206-208. Tabellerna omfattar förvärvsarbetande be

folkning efter arbetsplatsens belägenhet (förvärvsarbetan
de dagbefolkning). Som förvärvsarbetande räknas perso
ner som under november månad utfört inkomstgivande ar
bete under i genomsnitt minst en timme per vecka. Till 
förvärvsarbetande räknas även personer som haft förvärvs
arbete någon gång under året men på grund av tillfälligt 
avbrott — semester, sjukdom, föräldraledighet, repetitions
övning o. d. - icke arbetade under november. S. k. medhjäl
pande familjemedlemmar utan lön räknas ej som förvärvsar
betande i motsats till folk- och bostadsräkningen 1980 (FoB 
80) och tidigare. - Tab. 207. Som pendlare räknas alla 
förvärvsarbetande som under november månad hade sin 
arbetsplats förlagd till annan kommun än bostaden. Bland 
pendlare ingår därför inte endast personer som dagligen 
färdas mellan bostad och arbetsplats utan även veckopend-
lare och andra med arbete på längre avstånd från bostads
orten. Personer med okänd eller växlande arbetsplats eller 
med arbetsplats i utlandet ingår inte bland pendlarna. 

Tab. 210. Personer med ej specificerad yrkesuppgift redovi
sas antingen separat eller som ingående i totalsumman för 
resp. yrkesgrupp. Yrkesschemat i FoB 90 bygger på Nor
disk yrkesklassificering (NYK) 1983. 

Tab. 212-214. Se Tabellanmärkning, tab. 190 m.fl. 
Tab. 214. I tabellen redovisas årsmedeltal av personer i vissa 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder enligt Arbetsmarknads
styrelsens (AMS) statistik samt arbetslösa enligt SCB:s ar
betskraftsundersökningar (AKU). Då organisatoriska för
ändringar har ägt rum på det arbetsmarknadspolitiska om
rådet som påverkat åtgärderna har vissa omräkningar 
gjorts för att så långt möjligt erhålla jämförbarhet över tiden. 

Tab. 216. Materialet täcker inte arbetsinställelser till 100%. 
Siffrorna för olovliga strejker är osäkrare än de för lovliga. 
Varsel och övertidsblockader inkluderas ej. 

Tab. 221. Med industriarbetare avses här arbetare inom gru
vor och mineralbrott samt tillverkningsindustri. Arbetare vid 
statliga verkstäder ingår inte. 

Tab. 222—224. Uppgifterna i tabellerna har hämtats från oli
ka statistikgrenar som uppvisar skillnader i anpassningen 
till svenska standarder för indelning av arbetskraftskostna
der mm. , arbetstidsbegrepp och näringsgren. Vid jämförel
ser bör även hänsyn tas till skillnader i statistikgrenarnas 
undersökningsmetoder, mätperioder etc. I de flesta stati
stikgrenarna avser uppgifterna personer i åldern 18 år och 
däröver. - Tab. 222. I tabellen ingår i huvudsak uppgifter 
om lön för arbetad tid, dvs. genomsnittlig lön inklusive till-

lägg vid skiftarbete, obekväm och förskjuten arbetstid samt 
tillägg och ersättning vid övertidsarbete men exklusive helg
dagslön, helgdagsersättning, semesterlön, semesterersätt
ning samt andra kontanta ersättningar och naturaförmåner. 
De i tabellen redovisade lönerna avser respektive års löne
nivå (dvs. efter löneökningar till följd av avtalsförhandling
ar). - Tab. 223-224. För anställda inom icke offentlig 
sektor definieras begreppet månadslön i huvudsak som 
stipulerad/överenskommen tidlön per månad inklusive ett 
genomsnittsvärde per månad (årsgenomsnitt) av vissa fas
ta och rörliga tillägg och naturaförmåner, men exklusive 
övertidsersättning. Avvikelser från denna definition kan fö
rekomma. För anställda inom offentlig sektor definieras be
greppet månadslön som löneklasslön inklusive fasta och 
rörliga tillägg, men exklusive övertidsersättning. 

Tab. 225-229, 233-235. Uppgifterna i tabellerna grundar 
sig huvudsakligen på taxeringsmaterial. Inkomstuppgifter
na hänför sig till de personer som deklarerat eller skönstax-
erats samt för personer som haft inkomst enligt kontrollupp
gift. Fr. o.m. inkomståret 1991 finns inte begreppet 
sammanräknad inkomst. För jämförbarhet med tidigare år 
har begreppet summa förvärvs- och kapitalinkomst ska
pats genom att inkomst av kapital (överskottet) adderats till 
förvärvsinkomsten, (inkomst av tjänst och inkomst av nä
ringsverksamhet). Inkomst av näringsverksamhet motsva
rades före skattereformen av inkomst av rörelse, inkomst av 
jordbruksfastighet samt den del av inkomst av annan fastig
het som avser hyresfastighet. I inkomsterna ingår även de 
"sociala ersättningar" som är skattepliktiga, dvs. ersätt
ningar från försäkringskassa som utgör inkomst av tjänst, 
dagpenning vid arbetslöshet, ersättning från vuxenutbild
ningsnämnd, ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.fl. I 
summa förvärvs- och kapitalinkomst ingår inte sådana in
komster som beskattas i annan ordning, såsom lotterivins
ter o.d., samt inte heller inkomster, som är skattefria, t.ex. 
barnbidrag, bostadstillägg och socialbidrag. 

Tab. 230-232. Tabellerna redovisar resultat från SCB:s årli
ga inkomstfördelningsundersökning (HINK). Familjeenhe
terna (hushållen) har i undersökningen följande samman
sättning: 
1. En vuxen med eller utan barn under 18 år. 
2. Två vuxna sammanboende (gifta eller ogifta) med eller 
utan barn under 18 år. 

Personer som arbetat som både anställda och företagare 
klassificeras efter arbetstidens längd. Arbetsinkomst har 
beräknats som summan av lön, företagarinkomst, sjukpen
ning, föräldrapenning och dagpenning vid utbildning och 
tjänstgöring inom totalförsvaret. 

I skattereformen 1990/91 blev fler inkomster skatteplikti
ga - skattebasen breddades. Det påverkar jämförbarheten 
mellan åren. De inkomstbegrepp som berörs av förändring
arna är lön, ränta och utdelning, realisationsvinst, faktorin
komst, disponibel inkomst, disponibel inkomst per konsum
tionsenhet, arbetsinkomst, summa skattepliktiga inkomster 
samt inkomst/underskott av kapital. 

Taxeringen förändrades 1991 och nya taxeringsbegrepp 
infördes. Det påverkar också jämförbarheten. 

Tab. 235. Fr. o. m. 1990 utgår förmögenhetsskatt på nettoför
mögenhet över 800000 kr. Vid förmögenhetsberäkning 
sammanläggs makars/föräldrars och barns skattepliktiga 
förmögenheter. 

Tab. 236-240. Ytterligare redovisning lämnas i årsrapporten 
"Konsumentpriser och indexberäkningar". Indextal publice
ras månatligen i Statistiska meddelanden, serie P 14, i SCB-
indikatorer. del 2 och i Allmän månadsstatistik. Indextal i 
den äldre indexserien "Levnadskostnadsindex utan direkta 
skatter och sociala förmåner" med juli 1914 som bas finns 
publicerad i Statistiska meddelanden, serie P 15 "Konsu-
mentprisindextal". Vissa indexserier är åtkomliga via termi
nal på SCB:s databas TSDB. - Konsumentprisindex mäter 
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de genomsnittliga prisförändringarna för hela den privata 
inhemska konsumtionen. Indextalen beräknas månatligen 
och anger prisutvecklingen jämfört med genomsnittet för år 
1980 (genomsnittet för år 1949 i en tidigare serie). Priser på 
ett urval varor och tjänster insamlas i mitten av månaden. 
Vägningstalen baseras på beräkningar av den privata 
konsumtionens sammansättning i riket. Vägningstalen revi
deras vid varje årsskifte med hänsyn till konsumtionens 
sammansättning under det just tilländalupna året. - Basbe
loppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring fram-
räknas på grundval av förändringarna i det allmänna prislä
get. Lagen är ändrad vid ett flertal tillfällen, nu gällande 
bestämmelser se SFS 1993:1344. Enligt gällande bestäm
melser skall bortses från de prisförändringar som följer av 
ändringen av den statliga fastighetsskatten, av indirekta 
skatter och av räntebidrag inom bostadsbidragssystemet, 
allt i den mån åtgärderna vidtagits för att finansiera den 
sänkning av den statliga inkomstskatten som genomförts 
åren 1990 och 1991. Vidare skall bortses från de direkta 
effekter på prisläget som beror på deprecieringen av den 
svenska kronan under tiden 19 november-18 december 
1992. Effekten av dessa åtgärder har beräknats till 2,93, 
3,19 resp. 1,9 procentenheter av den genomsnittliga konsu
mentprisuppgången (SFS 1990:772,1991:1381,1992:1007 
samt Regeringsbeslut nr 40). För tid t. o.m. oktober 1980 
användes konsumentprisindex. För tid efter oktober 1980 
t.o.m. november 1982 användes nettoprisindex med bort
seende från direkt inverkan av ändringar i energipriser. För 
tid efter november 1982 används åter konsumentprisindex. 
Vid beräkningen av basbeloppet för åren 1984 t.o. m. 1987 
bortsågs dock från de prisförändringar som intill utgången 
av år 1983 följt av devalveringen i oktober 1982 (SFS 
1983:960). Genom ändring SFS 1987:368 har denna effekt 
reducerats för basbelopp gällande 1988 och genom ändring 
SFS 1988:713, helt upphört för basbelopp gällande 1989. 
Fr.o.m. år 1982 fastställer regeringen basbeloppet för helt 
kalenderår. Detta sker på grundval av prisläget i oktober 
föregående år (t o. m. basbeloppet för 1990 på grundval av 
prisläget i november föregående år). T. o. m. december 

1981 fastställdes basbeloppet för en månad i sänder på 
grundval av prisläget två månader tidigare. 

Basbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor. I 
reglerna ingick t. o. m. december 1981 också bestämmelsen 
att basbeloppet fick ändras endast om prisläget hade änd
rats med minst tre procent sedan närmast föregående änd
ring gjordes av basbeloppet. Denna s k . treprocentsspärr 
slopades i samband med att man beslutade att basbeloppet 
fortsättningsvis skulle fastställas för år. 
- Nettoprisindex är ett komplement till konsumentprisin
dex och visar den genomsnittliga utvecklingen av konsu
mentpriserna rensade från indirekt beskattning som be
lastar konsumtionsvarorna. Konsumentpriserna är rensade 
inte bara från indirekta skatter uttagna vid själva försäljning
en av konsumtionsvarorna utan även från indirekta skatter 
på råvaror, halvfabrikat, förbrukningsmaterial och arbets
kraft som beräknas ha åtgått vid framställningen av varorna. 
Även indirekta skatter, som kan hänföras till förbrukning av 
skattebelagd kapitalutrustning, har borttagits. Huruvida en 
indirekt skatt i någon mening kan anses ha helt eller delvis 
övervältrats på konsumenten saknar betydelse vid beräk
ning av nettoprisindex. Priserna reduceras genomgående 
med den indirekta skattens fulla belopp. 

En motsvarande behandling har skett för subventioner 
hänförliga till konsumtionsvaror. I dessa fall har tillägg gjorts 
till konsumentpriserna. 

Av beräkningstekniska skäl har prisjusteringar inte kun
nat ske på varje enskild konsumtionsvara. Det har inte hel
ler varit möjligt att beräkna nettopnsindexar korresponde
rande mot delserierna i konsumentprisindex. Endast en net
toprisindex som korresponderar mot totala konsumentpris
index har kunnat beräknas. 

Avgränsningen av indirekta skatter från övriga stats
intäkter liksom avgränsningen av subventioner från övriga 
statsutgifter görs med utgångspunkt från de principer som 
tillämpas i nationalräkenskaperna. Vissa avvikelser före
kommer dock. Följande indirekta skatter och subventioner 
har beaktats vid beräkningen av nettoprisindex år 1993. 

Indirekta skatter: Mervärdesskatt, dryckesskatt på sprit
drycker, vin samt malt- och läskedrycker, tobaksskatt, sär
skild varuskatt på choklad och konfektyr samt på tekniska 
preparat, skatt på vissa dryckesförpackningar, skatt på vis
sa kasettband, skatt på videobandspelare, avgift på gödsel
medel och på bekämpningsmedel, bensinskaft, allmän 
energiskatt, skatt på viss elkraft, koldioxidskatt, svavel -
skatt, särskild skatt för elkraft från kärnkraftverk elabon-
nentavgift, vägtrafikskart, försäljningsskatt på motorfordon, 
lotterimedel, skatt på annonser och reklam, skatt på char
terresor, miljöskatt på inrikes flygtrafik, tullar, arbetar
skyddsavgift, barnomsorgsavgift, särskild löneskatt på pen
sionskostnader och fastighetsskatt. 

Subventioner: Driftbidrag till trafikföretag, statligt stöd till 
dagstidningar, statligt litteraturstöd, statligt stöd till kom
mersiell service i glesbygd, räntebidrag till egnahem och 
flerbostadshus, investeringsbidrag för ny- och ombyggnad 
av bostäder samt skattereduktion för ROT-åtgärder. 

Tab. 247. Med hjälp av tabellen kan man skatta värdeför
ändringen för fastigheter mellan två år genom att beräkna 
(l|-lk)-100/lk där I, och lk representerar index för samma 
region men olika år. - Exempel: Värdeförändringen på 
egnahem i Sydsverige mellan 1986 och 1992 blir (209-
111)-100/111 dvs. ca 88% mot ca 71 % i hela riket (197-
115)-100/115. 

Tab. 249-250. I hyresuppgifterna inkluderas obligatoriska 
avgifter såsom bränsle och varmvatten. Hyra för garage, 
bilplats eller annan lokal, som ej används för bostadsända
mål, ingår ej i bostadskostnaden. Kostnaden för hushålls-
ström ingår inte heller i angivna hyresuppgifter. 

Tab. 257-268. Begrepp, källor och beräkningsmetoder. 
Det svenska nationalräkenskapssystemet (SNR) samman
faller i alla väsentliga drag med det av FN rekommenderade 
och som beskrivs i FN:s publikation "A System of National 
Accounts" (SNA). Den svenska tillämpningen avseende be
grepp, definitioner och klassificeringar dokumenteras i 
Meddelanden i samordningsfrågor (MIS) 1972:6 och källor 
och beräkningsmetoder i MIS 1979:11. Förändringar som 
vidtagits efter publiceringen av dessa meddelanden framgår 
av senare publicerade Statistiska meddelanden, serie N 10 
(SM N 10) med appendix. 

Syfte. Nationalräkenskaperna sammanfattar och beskri
ver i form av ert kontosystem med kompletterande tabeller 
vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling på ett kon-
sistent och överskådligt sätt. 

Användning. Nationalräkenskaperna tjänar som underlag 
för analys av Sveriges ekonomi på kort och lång sikt. I 
huvudsak används nationalräkenskaperna av a) Finansde
partementet som underlag för den preliminära och revidera
de nationalbudgeten samt för långtidsutredningarna, b) 
Konjunkturinstitutet för löpande konjunkturanalys och prog
noser, c) arbetsmarknadsorganisationerna för löpande eko
nomisk analys och som förhandlingsunderlag, d) FN, e) 
OECD samt f) andra internationella organisationer dels för 
sammanställning av internationell ekonomisk statistik dels 
för jämförelser och bedömningar. 

Nationalräkenskaperna används därutöver som underlag 
'or omfattande strukturell analys som normalt utförs av 
Närings- och teknikutvecklingsverket. Överstyrelser för 
ekonomiskt försvar, industrins utredningsinstitut m fl., för 
empirisk ekonomisk forskning inom skilda områden samt 
för konjunktur- och marknadsbedömningar som regelbun
det görs av Riksbanken, affärsbankerna. Industriförbundet, 
större företag m. fl. 
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Innehåll. A r s räkenskape r . Nationalräkenskaperna 
beskriver inom ramen för ett slutet kontosystem produktio
nen och dess användning, inkomstbildning, omfördelning 
och inkomstanvändning, kapitalbildning samt transaktioner 
med utlandet. 

I ett förbättrat NR-system som produceras fr. o. m. hösten 
1989 ingår s. k. input-outputräkenskaper som en integrerad 
del. Därigenom sker en systematisk uppdelning av produk
tionen och användningen på ett stort antal varor och tjäns
ter, vilket medför förbättrade avstämningsmöjligheter och 
mer konsistenta fastprisberäkningar. 

Produktionen redovisas därvid indelad i de två huvudsek
torerna näringslivet samt offentliga myndigheter och hus
hållsorganisationer och med branschvis underindelning. För 
varje bransch visas produktionsvärde, förbrukning och för
ädlingsvärde. Summan av samtliga förädlingsvärden ger 
värdet av bruttonationalprodukten (BNP) mätt från produk
tionssidan. Förädlingsvärden redovisas branschvis dessut
om beräknade från inkomstsidan med uppdelning på löner, 
kapitalförslitning och för näringslivet även driftsöverskott. 
Förädlingsvärdets komponenter utom kapitalförslitning de
las dessutom i s. k. förädlingsvärdematriser upp på sekto
rerna bolag, offentlig sektor och hushåll. Produktionens 
användning redovisas uppdelad på privat konsumtion, stat
lig och kommunal konsumtion, bruttoinvesteringar, lagerin
vesteringar och export med omfattande underindelningar. 
Summan av dessa användningar med avdrag för import ger 
BNP mätt från användningssidan. 

Faktorinkomsterna löner och driftsöverskott visas förde
lade på sektorerna icke finansiella företag, finansiella insti
tutioner, stat, kommun, socialförsäkringssektorn och hus
håll liksom inkomsternas omfördelning i form av transfere
ringar av olika slag, disponibel inkomst, sparande, kapital
transaktioner samt finansiellt sparande. 

Arsräkenskaperna finns tillgängliga i tidsserier från 1950 
även om vissa detaljredovisningar endast finns i kortare 
serier. Dessutom föreligger vissa brott i tidsserierna 1962-
1963, 1969 -1970 och 1979 -1980. 

Serierna över produktion och användning av varor och 
tjänster redovisas även i fasta priser. Basåret är därvid 1959 
för perioden 1950-1963, 1975 för 1963-1970, 1980 för 
1970-1985 och 1985 för 1985 och framåt. 

Fullständiga input-outputtabeller har tagits fram intermit
tent och finns redovisade för åren 1964, 1968, 1969, 1975 
1980 och 1985. 

K v a r t a l s r ä k e n s k a p e r över BNP från produktionssi
dan och försörjningsbalans i fasta priser samt sysselsätt
ning och hushållens disponibla inkomster finns från 1970. 
Kvartalsvisa BNP-beräkningar i löpande priser finns från 
1980. 

Publicering. Arsdata publiceras i SM N 10 som innehåller 
den mest utförliga redovisningen av nationalräkenskaperna. 
Uppgifter ur nationalräkenskaperna publiceras även i 
Konjunkturinstitutets skriftserie Konjunkturläget och i FN:s 
och OECD.s årliga publikationer över nationalräkenskaper 
(Yearbook of National Accounts Statistics resp. National 
Accounts of OECD countries). 

Kvartalsdata ur nationalräkenskaperna publiceras i SCB 
Indikatorer, del 2 och i Allmän månadsstatistik omkring ett 
kvartal efter det aktuella kvartalets slut. Detaljerade kvar
talstabeller med värden i fasta - och delvis i löpande -
priser och procentuella förändringstal redovisas även i pub
likationen BNP/KVARTAL. Denna distribueras samma dag 
som nationalräkenskaperna fastställs för resp. kvartal. 

Uppgifter från nationalräkenskaperna är delvis åtkomliga 
via TSDB. 

Spec ieha s a m m a n s t ä l l n i n g a r Till grund för de 
publicerade nationalräkenskapsuppgifterna ligger en 
mängd detaijberäkningar och sammanställningar av primär
material från skilda källor, som bearbetats för att överens

stämma med begrepp, definitioner och klassificeringar i na
tionalräkenskaperna. Dessa detaljberäkningar och sam
manställningar finns dokumenterade på nationalräken
skapsenheten och kan göras tillgängliga för konsumenter i 
form av betalt uppdrag efter beställning hos enheten för 
nationalräkenskaper. 

Tab. 269-274. Fr. o. m. budgetåret 1980/81 ersattes drift-
och kapitalbudgeten av en enda statsbudget för såväl drift-
som investeringsutgifter. Därvid har det tidigare systemet 
med kapitalfonder slopats liksom investeringsstaterna för 
kapitalfonderna. RRV har i samband med avvecklingen av 
kapitalfonderna genomfört en översyn av statsbudgetens 
inkomstsida med syfte att höja informationsvärdet av redo
visningen. Översynen ledde till en omgruppering av stats
budgetens inkomster. Statsbudgetens inkomster indelas i 
fem inkomsttyper, nämligen skatter, inkomster av statens 
verksamhet, inkomster av försåld egendom, återbetalning 
av lån och kalkylmässiga inkomster. Den sistnämnda grup
pen utgörs huvudsakligen av inkomster av bokförings-
mässig karaktär, exempelvis affärsverkens inlevererade av
skrivningar. Statsbudgetens utgifter uppdelas på huvud
titlar. Dessa består av departementen, riksdagen och dess 
verk, räntor på statsskulden samt oförutsedda utgifter. Den 
nya strukturen på statsbudgetens inkomstsida samt ihop-
slagningen av drift- och kapitalbudgeten medför minskade 
möjligheter att jämföra utfallen på inkomsttyper och huvud
titlar för budgetår före och efter omläggningen. 

Tabelluppgifterna hämtas ur Statsbudgetens utfall, Real-
ekonomisk fördelning av statsbudgetens inkomster och ut
gifter, Fördelning av statsbudgetens utgifter efter ändamål 
och art, RRV:s budgetprognos och Statsbudget. 

Tab. 278-280. Till u-länderna räknas enligt en FN-definition 
alla länder i Afrika utom Sydafrika, Nord- och Sydamerika 
frånsett USA och Canada, Asien med undantag av Japan 
och Turkiet, Océanien frånsett Australien och Nya Zeeland. 
OECD hänför emellertid även Turkiet liksom Grekland, Spa
nien och f.d. Jugoslavien till u-länderna. - Tab. 279. Multi
laterala stipendiater: studerande från u-länder som rekry
teras och bekostas av internationella organisationer och 
som mottas av SIDA för studier i Sverige. Bilaterala stipen
diater: studerande från u-länder, rekryterade och bekosta
de av SIDA för studier i Sverige eller annat land. Kursdelta
gare: personer från u-länder vid kurser arrangerade i sam
arbete med organisationer (även internationella), företag 
etc. - Tab. 280. Multilaterala experter: personer från Sve
rige och andra länder, rekryterade av internationella organ 
och bekostade av dessa samt. vad beträffar biträdande 
experter, bekostade av SIDA. Bilaterala experter: personer 
från Sverige rekryterade och bekostade av SIDA för verk
samhet i u-länder. 

Tab. 291. Kommungrupperingen i tabellen grundar sig på va
riablerna folkmängd, läge, tätortsgrad och näringsstruktur. 
Storstad: Kommun med en folkmängd som överstiger 
200000 inv. Förortskommun: Kommun som är förort till 
storstad med utpendling över 50 procent av förvärvsarbe
tande eller över 25 procent utpendling till storstad. Större 
stad: Kommun med tätortsgrad över 70 procent, med minst 
50000 inv. samt med mindre än 40 procent sysselsatta inom 
industri. Medelstor stad: Kommun med tätortsgrad över 70 
procent, med mellan 20000-50000 inv. samt med mindre 
än 40 procent sysselsatta i industri. Industrikommun: Kom
mun med mer än 40 procent sysselsatta i industri och som 
ej är glesbygdskommun. Landsbygdskommun: Kommun 
med tätortsgrad under 70 procent samt med mer än 8,7 
procent sysselsatta inom jord- och skogsbruk och som ej är 
glesbygdskommun. Glesbygdskommun: Kommun med 
mindre än 5 inv. km2 och mindre än 20000 inv. Övrig större 
kommun: Övriga kommuner med 15000 — 50000 inv. Övrig 
mindre kommun: Övriga kommuner med mindre än 15000 
inv. 
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Tab. 303. Tabellen avser företag, med minst 20 anställda, 
som ingick i finansstatistiken 1992. Nyckeltalen är medianer 
i varje näringsgrupp, dvs. det värde som hälften av företa
gen överskrider och hälften underskrider. Definitioner: Av-
kast n i n g på eget kapital = Resultat efter finansiella intäk
ter och kostnader i procent av beräknat eget kapital. Av
kas tn ing på to ta l t kap i ta l = Resultat efter finansiella 
intäkter i procent av balansomslutning. G e n o m s n i t t l i g 
skuldränta = Finansiella kostnader i procent av totala skul
der. R iskbu f fe r t = Avkastning på totalt kapital minus ge
nomsnittlig skuldränta. S k u l d s ä t t n i n g s g r a d = Totala 
skulder dividerat med beräknat eget kapital. Röre lse re 
s u l t a t / o m s ä t t n i n g = Rörelseresultat före avskrivning i 
procent av omsättning. V ins tp rocen t = Resultat efter 
finansiella intäkter i procent av omsättning. Ne t to resu l 
t a t / o m s ä t t n i n g = Resultat efter finansiella intäkter och 
kostnader i procent av omsättning. A r b e t s k r a f t s k o s t 
nad /omsä t t n i ng = Totala löner, arbetsgivaravgifter och 
kollektiva avgifter i procent av omsättning. Kap i t a l e t s 
o m s ä t t n i n g s h a s t i g h e t = Omsättning dividerat med ba
lansomslutning. Omsä t tn ing per ans tä l l d = Omsätt
ning dividerat med medelantalet anställda. Rö re l sekap i -
t a l / o m s ä t t n i n g = Omsättningstillgångar minus kortfristi
ga skulder i procent av omsättning. L ikv ida mede l /om
sä t tn ing = Kassa och bank, kortfristiga placeringar i ak
tier och andra värdepapper och kortfristiga lånefordringar i 
procent av omsättning. K u n d f o r d r i n g a r / o m s ä t t n i n g 
= Kundfordringar inkl. kortfristiga koncernfordringar i pro
cent av omsättning. V a r u l a g e r / o m s ä t t n i n g = Varula
ger i procent av omsättning. K o r t f r i s t i g a sku lde r /om
sä t tn ing = Summa kortfristiga skulder i procent av om
sättning. K a s s a l i k v i d i t e t = Omsättningstillgångar minus 
varulager i procent av kortfristiga skulder. So l id i te t = 
Beräknat eget kapital i procent av balansomslutning. 

Tab. 306. I tabellen presenteras ett urval av statligt hel- och 
delägda företag. Urvalet är detsamma som i 1993 års redo
görelse för de statliga företagen dvs. företag som där redo
visas med textavsnitt. Bolagens organisatoriska placering 
framgår av följande förkortningar: A = Arbetsmarknadsdep., 
F = Finansdep., FÖ = Försvarsdep., K = Kommunikations-
dep., KU = Kulturdep., L= Luftfartsverket, M = Miljö- och na-
turresursdep., N = Näringsdep., RB = Sveriges Riksbank. 
S = Socialdep., U = Utbiidningsdep. Uppgifterna avser år 
1992 eller närmast motsvarande verksamhetsår. 

Tab. 313. "Kapitalmarknaden" omfattar här statens, kommu
nernas, bostadssektorns och näringslivets totala upplåning 
i banker och försäkringsinrättningar samt deras kapitalan
skaffning utanför bankerna och försäkringsinrättningarna 
genom emission av aktier, förlagsbevis och obligationer (för 
staten även andra finansobjekt än obligationer). Upplåning
en är räknad netto, dvs. upplånade belopp har minskats 
med återbetalade. Riksbankens skattkammarväxelinnehav 
har minskats med statens tillgodohavanden i Riksbanken 
för att statens upplåning skall överensstämma med budget
utfallet. Brister i källmaterialet har i vissa fall nödvändiggjort 
skattning. 

Tab. 314. Premie- och sparobligationer ingår inte i place
rarnas innehav. 

Tab. 317. Exkl. affärsbankers, sparbankers och försäkrings
bolags emissioner. 

Tab. 328-329. Mellanhandsinstitut är sådana finansinstitut 
vars främsta funktion är att förmedla krediter från andra 
finansinstitut till be slutliga låntagarna (hushåll, företag 
osv). Exempel på mellanhandsinstitut är Skeppshypoteks-
kassan, Hypoteksbanken, Svensk Bostadsfinansiering AB. 

Tab. 335. Första fondstyrelsen tillförs avgifter, som erlagts 
av staten och kommuner och dem närstående institutioner 
och bolag. 

Andra fondstyrelsen tillförs avgifter, som erlagts av en
skilda större arbetsgivare. Med större arbetsgivare avses 

arbetsgivare, vilkas lönesumma (avgiftsunderlag) översti
ger 240 basbelopp, för 1993 ca 8,3 mkr. 

Tredje fondstyrelsen tillförs avgifter, som erlagts av en
skilda mindre arbetsgivare samt s.k. egenavgifter. Med 
mindre arbetsgivare avses arbetsgivare, vilkas lönesumma 
(avgiftsunderlag) högst uppgår till 240 basbelopp, för 1993 
ca 8,3 mkr. 

Tab. 336-337. Fjärde fondstyrelsen. De av fondstyrelsen 
förvaltade medlen har placerats på sätt som framgår av ba
lansräkningen och särskilda specifikationer över fondens 
värdepappersinnehav vid årsskiftet. Enligt fondens regle
mente är aktierna bokförda till anskaffningsvärdet. 

Femte fondstyrelsen ingår i allmänna pensionsfonden 
med samma inriktning som den fjärde AP-fonden. Den fem
te AP-fonden inrättades 1988 och kansliet i augusti 1989. 

Tab. 344-346. Tabellerna omfattar samtliga riksbolag samt 
lokala bolag med premieinkomst på minst 100 basbelopp 
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och i Sverige 
koncessionerade utländska bolag och avser direkt affär i 
Sverige. Mindre lokala bolag, vars premieintäkt endast ut
gör 0,3 procent av total premieintäkt är inte med i tabellerna. 

Tab. 357. Utbetalningarna för försäkringsfall omfattar även 
ersättningar enl. äldre motsvarande lagstiftning, dock inte 
tillägg enl. olika författningar. Inte heller ingår ersättningar 
för statsanställda arbetstagare. - Obligatorisk försäkring 
enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Exkl. statligt anställ
da. 

Tab. 364. Tabellen redovisar invandrarverkets beslut om 
adoptioner. Barn som vid ankomsten till Sverige automa
tiskt får svenskt medborgarskap ingår ej. 

Tab. 365. Ett barn kan vara föremål för olika insatser under 
ett år. Barnet redovisas då på samtliga dessa insatser i 
tabellen. Däremot räknas det endast en gång i raden "Samt
liga barn", som av den anledningen är mindre än summan 
av de övriga raderna. 

Tab. 370-371. Utgiftsbeloppen avser de totala nettoutgifter
na för olika ändamål (inkl. förvaltningskostnader) vare sig 
utgifterna täcks av statens, kommunernas och landstingens 
skatteintäkter eller av avgifter och premier, vilka arbetsgiva
re och försäkringstagare erlägger till socialförsäkringsorga
nen. Utgifterna innefattar inte anläggningskostnader för an
stalter utan endast driftkostnader. - Utgiftsbeloppen är 
redovisade netto och har sålunda minskats med inkomster
na (inte skatter eller allmänna statsbidrag) för resp. förvalt
ningsgrenar. - Uppgifterna om kostnader för enskild social 
verksamhet och för industriföretagens välfärdsanordningar 
ingår inte i redovisningen. — Stora poster i den allmänna 
socialpolitiken utgör de förmåner som tillkommer arbetsta
gare genom bl. a. lagarna om normalarbetsdag och semes
ter. Dessa kostnader är det dock knappast möjligt att upp
skatta i kontanter, varför de inte kan upptas i någon social
budget. 

Tab. 377—378. Tabellerna omfattar enbart offentlig sjukvård. 
Privat vård ingår ej. — Tab. 377. I delposten "Därav lands
ting ingår ej de tre kommuner. Gotland, Malmö och Göte
borg, som står utanför landsting. 

Tab. 387—388. Omfattar endast olyckor som rapporterats av 
polisen till SCB. 

Tab. 393. Uppgifterna om brott omfattar såväl fullbordade 
brott som försök och förberedelse till brott. Även sådana 
uppgifter ingår där det senare visar sig att gärningen inte 
var brottslig, att den misstänkte personen var minderårig 
etc Redovisningen avser alla brott mot brottsbalken samt 
vissa brott mot speciairättsliga författningar, främst sådana 
brott som man kan få fängelse för. 

Tab. 394-397. Uppgifterna avser personer som funnits skyl
diga till brott och lagförts. dvs. fått åtalsunderlåtelse, god
känt foreläggande av ordningsbot (tab. 394 och 397) eller 
strafföreläggande eiler som dömts. Endast dörrar i första 
instans ingår i redovisningen Den som lagförts för brott 
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flera gånger under året har räknats som en person varje 
gång. Redovisningen omfattar alla brott mot brottsbalken 
samt brott mot specialstraffrättsliga författningar. - Tab. 
394 och 396. En person som i en dom eller ett beslut lagförts 
för flera brott har endast räknats vid det svåraste brottet. 

Tab. 400. Summering av anstalter och frivård ger viss dub
belräkning. Bl. a. personer som avtjänar kombinationsdo
men skyddstillsyn och fängelse. 

Tab. 421. Fristående skolor som godkänts för vanlig skolplikt 
ingår. 

Tab. 431-438. Den 1 juli 1977 infördes "den nya högsko
lan". I och med högskolereformen har begreppet "högsko
la" fått en vidare innebörd än tidigare. Som högskoleutbild
ning räknas numera även utbildningen av t. ex. sjukskö
terskor, förskollärare, fritidspedagoger, laboratorieassi
stenter och ett antal konstnärliga utbildningar. 

Tab. 431 -433. Uppgifterna i SCB:s högskoleregister rappor
teras till SCB från högskoleenheterna. Rättningar p.g.a. 
t.ex. "felrapporteringar" medför en kontinuerlig uppdate
ring av registret. Detta medför att antal studerande vid jäm
förelser mellan tabeller framställda vid olika tidpunkter ej 
helt överensstämmer. Differenserna är dock i allmänhet 
små. - Tab. 431 o. 433. Nybörjare resp. läsår (1/9-31/8): 
tab. 432-433: Examinerade resp. budgetår (1/7-30/6). 

Tab. 458. Kommunvisa uppgifter om cirkelverksamhet har 
redovisats i Bakgrundsmaterial om kultur 1994:1. 

Tab. 459. Kulturprogram är verksamhet eller produktion som 
framförs eller redovisas inför publik. - Kommunvisa uppgif
ter om kulturprogram har redovisats i Bakgrundsmaterial 
om kultur 1994:2. 

Tab. 470. Biografbyrån har fr.o.m. den 1 januari 1991 (SFS 
1990:994 samt 1991:1739) till uppgift att enligt lagen (SFS 
1990:886 samt 1992:315) om granskning och kontroll av 
filmer och videogram pröva om framställningen i en film eller 
ett videogram skall godkännas för visning vid allmän sam
mankomst eller offentlig tillställning. 

Biografbyrån skall också utöva tillsyn över lagens efter
levnad och över efterlevnaden av 16 kap. 10b och 10c §§ 
brottsbalken (SFS 1990:894), om förbud mot spridning av 
filmer och videogram med våldsinslag. Byrån skall föra re
gister över videogramdistributörer enligt 15 § lagen om 
granskning och kontroll av filmer och videogram. 

Biografbyrån skall också pröva frågor om medgivande till 
åtal enligt brottsbalken 16 kap. 19 § brottsbalken (SFS 
1990:894 samt 1991:1560) om förbud mot spridning av 
filmer och videogram med våldsinslag. 

Tab. 482. Källor: Ar 1922: Otto Grönlund, "Folkomröstningen 
den 27 augusti 1922 angående rusdrycksförbud". Nordisk 
statistisk tidskrift 1923, sid. 292-312. - År 1955: Kungl 
Maj:ts skrivelse nr 217 år 1955. Bihang till riksdagens proto
koll år 1955. Höstsessionen. C 1; uppgifter från inrikesde
partementet. - Är 1957: Ture Widstam, "Folkomröstningen 
i pensionsfrågan den 13 oktober 1957". Statistisk tidskrift 
1958:5. - Ar 1980 den 23 mars, "Folkomröstning om kärn
kraften". Statistiska meddelanden, serie Be 1980:5. 
Noter: ' Electorial participation. Voters in per cent of total 
number of persons entitled to vote. - 2 Beräknat antal. 
Estimated number. 

3 Förslag nr 1 : Löntagare får lagfäst rätt till tilläggspen
sioner, som avpassas efter tidigare lön och behåller sitt 
värde. Andra förvärvsarbetande, företagare m.fl. får möjlig
het att till begränsat belopp frivilligt försäkra sig för tilläggs
pensioner, som med garanti av staten behåller sitt värde. 

Förslag nr 2: Löntagare, företagare och andra får möjlighet 
att till begränsat belopp frivilligt försäkra sig för tilläggspen
sioner, som med garanti av staten behåller sitt värde. 

Förslag nr 3: Löntagare, företagare och andra får frivilligt 
försäkra sig för tilläggspensioner, och i gällande lagstiftning 

genomförs ändringar, som underlättar att tilläggspensioner
na utan garanti av staten behåller sitt värde. Anslutningen till 
tilläggspensioneringen kan ske genom kollektivavtal eller 
genom andra överenskommelser, enskilt eller gruppvis. 

Alternative 1: Mandatory old-age security contribution plan 
sponsored by the Social Democratic party. This plan was 
supported by the Communist party. 

Alternative 2: Alternative voluntary plan sponsored by the 
Agrarian party (Centre party). 

Alternative 3: Alternative voluntary plan sponsored by the 
Liberal and Conservative parties. 

Linje 1 : Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med 
hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av 
sysselsättning och välfärd. För att bl. a. minska oljeberoen
det och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängli
ga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i 
drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkrafts
utbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir av
görande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift. 

Linje 2: Se linje 1. Dessutom fanns följande text på linje 2:s 
valsedels baksida: Energihushållningen bedrivs kraftfullt 
och stimuleras ytterligare. De svagaste grupperna i samhäl
let skyddas. Åtgärder vidtas för att styra elkonsumtionen 
bl. a. för att förhindra direktverkande elvärme i ny perma
nentbebyggelse. Forskning och utveckling av förnybara 
energikällor forceras under samhällets ledning. Miljö- och 
säkerhetsförbättrande åtgärder vid kärnkraftverken genom
förs. En särskild säkerhetsstudie görs för varje reaktor. För 
medborgarnas insyn tillsätts vid varje kärnkraftverk en sä
kerhetskommitté med lokal förankring. Elproduktion genom 
olje- och kolkondenskraftverk undviks. Samhället ska ha ett 
huvudansvar för produktionen och distributionen av elekt
risk kraft. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar 
för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av 
stat och kommun. Övervinster i vattenkraftproduktionen in
drages genom beskattning. 

Linje 3: NEJ till fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Avveck
ling av nuvarande sex reaktorer i drift inom högst tio år. En 
hushållningsplan för minskat oljeberoende genomförs på 
grundval av: fortsatt och intensifierad energibesparing; 
kraftigt ökad satsning på förnybara energikällor. Reaktorer
na i drift underkastas skärpta säkerhetskrav. Icke laddade 
reaktorer tas aldrig i drift. Uranbrytning tillåts inte i vårt land. 
Om pågående eller kommande säkerhetsanalyser så krä
ver, innebär detta förslag självfallet att omedelbar avstäng
ning skall ske. Arbetet mot kärnvapenspridning och atomva
pen skall intensifieras. Ingen upparbetning tillåts och export 
av reaktorer och reaktorteknologi upphör. Sysselsättning 
ökas genom alternativ energiproduktion, effektivare energi
hushållning samt ökad förädling av råvaror. 

Alternative 1: Nuclear power is to be phased out at the rate 
which is possible with due regard to the need for electric 
power to maintain employment and prosperity. In order 
among other things to reduce dependence on oil, and pend
ing the availability of renewable energy sources, use will be 
made of not more than the twelve nuclear reactors which 
today are in operation, ready for commissioning or under 
construction. There is to be no further expansion of the 
nuclear power sector. Safety considerations will decide the 
order in which the reactors are to be taken out of service. 

Alternative 2: See Alternative 1. Furthermore the following 
text was on the reverse side of the voting slip for Alt. 2: 
Energy conservation is to be vigorously prosecuted and 
given further encouragement. The most disadvantaged 
groups in society are to be protected. Measures are to be 
taken to steer the consumption of electricity with the aim. 
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among other things, of preventive direct-acting electrical 
heating in new permanent building development. Research 
and development activities concerning renewable energy 
sources are to be stepped up under public auspices. Mea
sures to improve environmental standards and safety stan
dards are to be taken at nuclear power stations. A special 
safety study is to be carried out for each reactor. A safety 
committee including local representatives is to be appointed 
at every nuclear power station for purposes of public su
pervision. Electricity production in oil-based and coal-based 
condensation is to be avoided. Principal responsibility for 
the production and distribution of electrical power is to be 
vested in society. Nuclear power stations and other future 
facilities of importance for the production of electricity are to 
be owned by national and local authorities. Excess profits 
accuring from hydro-electric power production are to be 
sequestrated by means of taxation. 

Alternative 3: No further expansion of nuclear power. Closu
re within not more than ten year of the six reactors now in 
service. A conservation plan for the reduction of depen
dence on oil is to be based on: continued and intensified 
energy economization; greatly increased efforts to develop 

renewable energy sources. Stricter safety requirements are 
to be imposed on operational reactors. No unactivated reac
tors are to be commissioned. No uranium extraction is to be 
permitted in Sweden. If current or future safety analyses so 
require, this Alternative naturally implies an immediate shut
down. The campaign against nuclear weapons and their 
proliferation is to continue. No fuel reprocessing is to be 
allowed. Exports of reactors and reactor technology are to 
be discontinued. Employment to be boosted by means of 
alternative energy production, more efficient energy man
agement and more extensive upgrading of raw materials. 

Tab. 483-484. Riksmöten: Riksdagens sessioner benäm
nes fr. o. m. år 1975 riksmöten. Utskott: Här redovisas stän
diga utskott. Särskilda och sammansatta utskott kan även 
förekomma. 

Tab. 487. Uppgifter från de olika organisationerna. — Endast 
en del av de fri- och lågkyrkliga samfunden har medlemssta
tistik. För övriga har såvitt möjligt approximativa siffror angi
vits. Ett par mindre samfund t. ex. maranatarörelsen, för 
vilka inga uppgifter kunnat erhållas, ingår inte. — Inom 
nykterhetsrörelsen förekommer i viss utsträckning dubbel
anslutning. Antalet sådana fall är obekant. 
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Förklaringar och adresser 
Nedanstående publikationer kan rekvireras genom bokhan
deln eller genom Statistiska centralbyrån, Publikationstjäns
ten, 701 89 Örebro. Telefon 019-176800. 

För distributionen av Nordisk statistisk skriftserie och Nor
disk statistisk årsbok svarar Nordisk Statistisk Sekretariat, 
Postbox 2550, DK-2100 Köpenhamn Ö. 

Om i denna förteckning publikationens titel översatts till 
franska, innebär detta att den även innehåller fransk text. De 
flesta publikationer som utgetts före 1952 har en fransk resu
mé. Därefter görs sammanfattningarna på engelska. När så är 
fallet, anges titeln på sistnämnda språk. Vid publikationer som 
endast innehåller svensk text lämnas inom klämmer en eng
elsk översättning av titeln. 

Publikationerna utges av SCB, om ej annat anges. 
Den officiella statistiken publiceras i serien Sveriges offici

ella statistik (SOS). SOS tillkom 1911 och innehöll från början 
enbart större årsrapporter och liknande, medan korttidsstati
stiken publicerades för sig. Ar 1975 upptogs emellertid även 
korttidsstatistiken i SOS, som därmed utvidgades till en sam
lingsserie för huvuddelen av den statistik som publiceras av 
statliga myndigheter. Den följande förteckningen omfattar för
utom publikationer i SOS även andra statistiska publikationer. 

Explanations and addresses 
The publications are distributed by any bookshop or by Statis
tics Sweden, Publication Service, S-701 89 Örebro. Telephone 
+ 46 019-176800. 

The Nordisk Statistisk Skriftserie and the Yearbook of Nor
dic Statistics are distributed by the Nordic Statistical Secreta
riat, Postbox 2550, DK-2100 Copenhagen 0. 

Reports with French titles also have French texts. Reports 
published before 1952 usually have summaries in French. 
Reports published after 1952 usually have English titles and 
English summaries. English titles in brackets denote publica
tions available in Swedish only. 

All reports are published by Statistics Sweden unless 
otherwise stated (the National Central Bureau of Statistics 
prior to 1983). 

The series entitled the Official Statistics of Sweden (SOS) 
presents most of the statistics compiled by Swedish govern
ment agencies. This series started in 1911 with the presenta
tion of annual data (monthly and quarterly series were presen
ted elsewhere). In 1975, monthly and quarterly series were 
included in the SOS series, making the SOS one of the most 
complete presentations of government compiled statistics. 

The following list contains publications from both the SOS 
series and other statistical products. 
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Adresser till myndigheter som ansvarar för 
officiell statistik: 

Addresses of authorities which are respon
sible for the official statistics: 

Statistiska centralbyrån 

Statistiska centralbyrån 

Arbetarskyddsstyrelsen 

Brottsförebyggande rådet 

Centrala studiestödsnämnden 

Delegationen för prognos- och utvecklings
verksamhet inom transportsektorn 

Luftfartsverket 

Posten, Huvudkontoret 

Post- och telestyrelsen 

Statens järnvägar, Huvudkontoret 

Finansinspektionen 

Fiskeriverket 

Kemikalieinspektionen 

Konjunkturinstitutet 

Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden 

NUTEK. Närings- och teknikutvecklingsverket 

Riksförsäkringsverket 

Riksgäldskontoret 

Riksrevisionsverket 

Skogsstyrelsen 

Skolverket 

11581 Stockholm 08-7834000 

701 89 Örebro 019-17 60 00 

171 84 Solna 08-7309000 

Box 6494, 113 82 Stockholm 08-769 84 00 

851 82 Sundsvall 060-186000 

103 33 Stockholm 08-76310 00 

601 79 Norrköping 011 -19 20 00 

105 00 Stockholm 08-781 10 00 

Box 5398,102 49 Stockholm 08-678 55 00 

105 50 Stockholm 08-762 20 00 

Box 7831, 103 98 Stockholm 08-787 80 00 

Box 423, 401 26 Göteborg 031-630300 

Box 1384, 171 27 Solna 08-7305700 

Box 3116, 103 62 Stockholm 08-453 59 00 

103 33 Stockholm 08-76310 00 

117 86 Stockholm 08-681 91 00 

10351 Stockholm 08-7869000 

Box 16306. 103 25 Stockholm 08-613 45 00 

Box 45070, 10430 Stockholm 08-6904000 

551 83 Jönköping 036-15 56 00 

106 20 Stockholm 08-723 32 00 
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Socialstyrelsen 

Statens invandrarverk 

Statens jordbruksverk 

Statens kulturråd 

Statens naturvårdsverk 

Styrelsen för Sverigebilden 

Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för 
skogstaxering 

Verket för högskoleservice 

överstyrelsen för civil beredskap 

106 30 Stockholm 08-783 30 00 

Box 6113, 60006 Norrköping 011-156000 

55182 Jönköping 036-155000 

Box 7843,103 98 Stockholm 08-679 72 60 

17185 Solna 08-7991000 

Box 7087,103 87 Stockholm 08-24 96 00 

90183 Umeå 090-165800 

Box 7851, 10399 Stockholm 08-4535000 

Box 47333, 100 74 Stockholm 08-691 10 00 
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Statistiska standarder 
Standard classifications 

Statistiska centralbyrån (SCB) är central förvaltnings
myndighet för den officiella statistiken och för annan 
statlig statistik. I den egenskapen har SCB ansvar för 
samordning av den statliga statistiken och för samord
ning mellan statlig och annan statistik. Samordningen 
avser att åstadkomma jämförbarhet och konsistens 
mellan statistiska material och över tiden samt en ratio
nell insamling, bearbetning, redovisning och använd
ning av statistisk information. Standarder för klassifi-
kationer och indelningar, begrepp och definitioner är 
grundläggande instrument för sådan statistiksamord
ning. 

Statistiska standarder fastställs av SCB efter utred
ning och remissbehandling av förslag. På många om
råden finns av EG, FN eller andra internationella organ 
utarbetade standarder till vilka motsvarande svenska 
standarder anknytes - direkt eller genom översättbar-
het. 

Standarder och andra instrument för samordning av 
svensk statistikproduktion publiceras som regel i Med
delanden i samordningsfrågor (MIS). Serien utges av 
SCB. 

I MIS 1991:4, "Statistiska standarder. En katalog", 
förtecknas ett hundratal standarder - svenska, nor
diska, europeiska och internationella — av intresse för 
svensk statistikproduktion. 

I föreliggande upplaga av Statistisk årsbok har hän
visningar gjorts till följande standarder: 
a. SNI 69: Svensk standard för näringsgrensindelning, 

1969 
SNI 92: Standard för svensk näringsgrensindelning, 
1992 

b. SITC Rev. 3: Standard International 
Trade Classification, Revision 3 

c. HS: Harmonized System (Harmonized) Commodity 
Description and Coding System) samt från denna 
utbyggd varuförteckning, knuten till svensk tulltaxa 

d. NYK: Nordisk yrkesklassificering 
e. SEI: Socioekonomisk indelning. 

Nedan ges en kort redogörelse för respektive stan
dard. 

a. Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 

SNI är avsedd för klassificering av produktionsenheter 
till näringsgrenar/branscher. Produktionsenheter är 
dels arbetsställen, vilka är lokalt och funktionellt av
gränsade enheter, dels företag, organisationer, myn
digheter o. dyl. Vid jämförelse mellan olika redovisning
ar bör observeras att en statistikgren i sin tillämpning 
av standarden kan välja såväl indelningsnivå i standar
den som typ av produktionsenhet. 

SNI 69 fastställdes av SCB våren 1969. Den var 
baserad på den då senast reviderade internationella 
näringsgrensstandarden, ISIC Rev. 2 (International 
Standard Industrial Classification of All Economic Ac
tivities) utgiven av FN 1968. 

SNI 69 har sex hierarkiskt uppbyggda indelnings

nivåer, varav de fyra första nivåerna med ett fåtal un
dantag är identiska med ISIC Rev. 2. Den längst gåen
de, fyrsiffriga, nivån i ISIC Rev. 2 med ett 160-tal nä
ringsgrenar har i SNI 69 utbyggts med ytterligare två 
nivåer med mer detaljerade uppdelningar med inalles 
omkring 370 detaljgrupper. 

Med undantag för områdena byggnadsverksamhet, 
partihandel och detaljhandel kan, inom de första fyrsiff
riga kodnumren, motsvarande ISIC Rev. 2-nummer ut
läsas direkt ur ett SNI 69-nummer. För byggnadsverk
samhet, partihandel och detaljhandel gäller motsvarig
heten endast inom de första tvåsiffriga kodnumren, då 
FN-standarden i dessa fall inte har någon ytterligare 
uppdelning på mer detaljerade indelningsnivåer. 

SNI 69-kod används förutom för näringsgrensredo
visningar av produktionsenheter även för varuredovis-
ningar efter ursprung i produktionen. I det senare fallet 
representerar SNI 69-koden den för näringsgrenen ka
rakteristiska varugruppen, dvs. den varugrupp som 
omfattar de varor som ingår i näringsgrenens defini
tion. 

I producentprisindex, prisindex för inhemsk tillgång, 
exportprisindex och importprisindex redovisas i vissa 
fall indextal för varugrupper som utgör delar av SNI 69-
grupper. Gruppen 3710 b utgör sålunda del av SNI 69-
gruppen 3710, 3710 b1 utgör del av 3710 b osv. 

1969 års SNI med kodnummer och benämningar 
samt kort innehållsbeskrivning av detaljgrupperna 
(grupper på sexsiffernivån) har senast publicerats i 
MIS 1977:9. En s.k. SNI-katalog för det varuproduce-
rande området (näringarna 1 -4 ) i SNI 69 med detalje
rade definitioner, alfabetiska förteckningar och nycklar 
mellan näringsgrenskod och varukoder, de senare ut
tryckta enligt SITC (se nedan) och då gällande varuno-
menklatur har publicerats i MIS 1975:4. 

En ny reviderad standard, SNI 92, Standard för 
svensk näringsgrensindelning 1992, trädde i kraft den 
1 januari 1994. SNI 92 har som bas EG:s närings
grensstandard NACE (Nomenclature Générale des Ac
tivités Economiques dans les Communautés Europé
ennes) i dess reviderade version, NACE Rev. 1, som 
fastställdes 1990. Revisionen av NACE har varit sam
ordnad med en samtidig revision av FN:s ISIC. Den 
reviderade ISIC, ISIC Rev. 3, fastställdes 1989. 

SNI 92 är en hierarkisk indelning med fem nivåer. 
Integreringen med NACE innebär att de fyra första 
nivåerna i SNI 92 är identiska med NACE Rev. 1 vad 
gäller innehåll, benämningar och koder. Dessutom har 
SNI 92 en femte nivå, som är en svensk tilläggsnivå. 
SNI 92 är mer uppdelad, dvs. innehåller fler klasser på 
samtliga nivåer än SNI 69. T. ex. har SNI 92 dubbelt så 
många detaljgrupper som SNI 69 på lägsta nivå. 

SNI 92 med koder och benämningar har publicerats i 
MIS 1992:4. En engelsk utgåva av standarden, SE-SIC 
92, Swedish Industrial Standard Classification, 1992, 
finns i MIS 1992:5. En tredje MIS-utgåva, MIS 1992:6 
innehåller dels beskrivningar av innehållet i detaljgrup
perna på femsiffernivå, dels nycklar mellan SNI 69 och 
SNI 92 samt nycklar mellan SNI 92 och HS (se avsnitt 
c). 
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b. FN:s varugruppering för utrikeshandelsstatistik, 
SITC 

I sin ursprungliga form antogs SITC (Standard Interna
tional Trade Classification) av FN.s statistiska kommis
sion år 1950. SITC har reviderats tre gånger. Nu gällan
de versionen fastställdes 1986. Namnet på varuno-
menklaturen är numera SITC Revision 3, förkortat 
SITC Rev. 3. 

SITC Rev. 3 är liksom sina föregångare en varuklas
sificering avsedd för ekonomisk-statistiska rapporter, i 
första hand utrikeshandelsstatistiken. Standarden har 
byggts upp hierarkiskt i fem indelningsnivåer med 
numrering enligt decimalsystemet. Den mest detaljera
de indelningsnivån i SITC Rev. 3 omfattar ca 3100 
varuposter, vilket innebär en ökning av antalet varu
poster med ca 70% i förhållande till SITC Rev. 2. Ge
nom samarbete mellan FN och tullsamarbetsrådet i 
Bryssel har etablerats en entydig övergång på detalje
rad varupostnivå från SITC till HS (se avsnitt c) och 
vice versa. 

SITC Rev. 3 publicerades 1986 som "Statistical Pa
pers, Series M No. 34/Rev. 3". SITC Rev. 3 används i 
publiceringen av den svenska utrikeshandelsstatisti
ken fr.o.m. januari 1988, jämsides med HS (se avsnitt 
c). 

c. Tullsamarbetsrådets varunomenklatur, HS, och 
den svenska utbyggnaden av denna (tulltaxa med 
statistisk varuförteckning) 

Från januari 1988 används en internationell varu
nomenklatur som grund för den svenska tulltaxan och 
varuförteckningen för utrikeshandelsstatistiken. Den
na varunomenklatur, kallad Harmonized System (HS; 
eg. Harmonized Commodity Description and Coding 
System), har, liksom sin föregångare, utarbetats inom 
tullsamarbetsrådet i Bryssel. Antalet varuposter på de
taljerad nivå är ca 5000. HS med tillhörande regler för 
varuklassificering föreligger i en konvention, till vilken 
Sverige har anslutit sig. I den svenska tillämpningen är 
HS utbyggd till ca 6800 varuposter. 

HS används i import- och exportstatistiken fr.o.m. 
januari 1988. Den ligger även till grund för varuredovis-
ningen i SCB:s industristatistik. 

d. Nordisk yrkesklassificering, NYK 

NYK är den gemensamma nordiska standarden för 
yrkesklassificering. Standarden har utarbetats av Ar
betsmarknadsstyrelsen i Sverige i samråd med arbets
marknads- och statistikmyndigheterna i de nordiska 
länderna (utom Island) i syfte att dels underlätta ar
betsförmedlingsarbetet bl. a. inom den gemensamma 
nordiska arbetsmarknaden, dels åstadkomma en jäm
förbar yrkes- och arbetsförmedlingsstatistik inom de 
nordiska länderna. I Sverige är NYK utgångspunkten 
för yrkesredovisningen i bl. a. folk- och bostadsräk
ningarna (FoB) och arbetskraftsundersökningarna 
(AKU). 

Senaste svenska utgåvan av NYK publicerades 1983 
av arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). SCB har givit ut 
"Yrkesklassificeringar i FoB 85 enligt Nordisk Yrkes
klassificering (NYK) och Socioekonomisk indelning 
(SEI)" (MIS 1989:5). 

För närvarande pågår ett arbete med en ny svensk 
yrkesklassifikation, baserad på ILO:s klassifikation 
ISCO -88 och dess EG-version, ISCO -88 (COM). 

e. Några andra viktiga standarder är: 

- Svensk utbildningsnomenklatur, SUN (systematisk 
version i MIS 1988:4 med tillägg juni 1991; alfabe
tisk version (ALFA-SUN) i en kontinuerligt uppda
terad maskinlista) 

- Socioekonomisk indelning, SEI (MIS 1982:4) 
- Svenska standarder för indelning av arbetskrafts

kostnader mm. (SIAK) och arbetstidsbegrepp 
(SIAT) (MIS 1989:4); finns också i engelsk version 
(MIS 1990:4). 

- Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik (MIS 
1990:3). 

- Standard för svensk typklassificering av jordbruks
företag (MIS 1991:6). 
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Mått och vikt Measures and Weight 
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Längd Length 

1 cm = 0,3937 inch 1 inch = 2,540 cm 
/ 3,2808 feet 1 foot = 12 inch = 30,48 cm 
11,0936 yard 1 yard = 3 feet = 0,9144 m 

1 km = 0,62137 mile 1 mile = 1 760 yard = 1,6093 km 
1 km = 0,540 nautisk mil 
1 nautisk mil = 1/4 sjömil = 
10 kabellängder = 1,852 km 

Areal Area 

1 cm2 = 0,155 square inch 1 square inch = 6,4516 cm2 

2 _ /10.7639 square feet 1 square foot = 0,0929 m2 

11,1960 square yard 1 square yard = 0,8361 m2 

1 hektar = 10000 m2 = 10 dekar (= 10 mål) = 1 square kilometer = 0,3861 square mile = 
= 100 ar = 2,471 acre 100 hektar 

- , 2 ../•.nnn/in 2 n - o c , 1 acre = 4 840 square yard = 0,4047 hektar 
1 km2 = 1000000 m2 = 0,3861 square mil ., .. ; „ „ ' . ' , , 

1 square mile = 640 acre = 2,590 km2 

Volym Volume 
1 cm3 = 0.0610 cubic inch 1 cubic inch = 16,3871 cm3 

{ 0,8799 quart 1 quart = 1,1365 I 

1,0567 quart (US) 1 quart (US) = 0,9464 I 
1,76 pint 1 pint = 0,568 I 

( 21,997 gallon 1 gallon = 4 quart = 4,546 I 

26,417 gallon (US) 1 gallon (US) = 4 quart (US) = 3,785 I 
2,7496 bushel 1 bushel = 8 gallon = 36,37 I 
2,8378 bushel (US) 1 bushel (US) = 35,24 I 

3 _ r 35,315 cubic feet 1 cubic foot = 0,0283 m3 

m 11,3080 cubic yard 1 cubic yard = 0,7646 m3 

1 standard (Petrograd) 
= 165 cubic feet = 4,672 m3 1 m3 = 0,2140 standard 

1 famn ved = 2 x 2 x 0,6 m = 2,4 m3 löst mått = 
= ca 1,65 m3 fast mått 1 m3 = 0,4167 famn löst mått 

1 storfamn ved = 2 x 2 x 3m = 12,0 m3 löst mått = 
= ca 6,5 à 7.0 m3 fast mått 1 m3 = 0,0833 storfamn löst mått 

1 fat (barrel) valolja = 170 kg (ca 1/6 long ton) 1 long ton valolja = ca 6 fat (barrels) 
1 fat (barrel) rå petroleum = 0,159 m3 1 m3 rå petroleum = 6,29 fat (barrels) 

Vikt, massa Weight 
(2,2046 pound ri .)h. f 16 ounces = 0,4536 kg 

9 " 135.274 ounce P ° l ' " 112 ounces = 373,2 g (Troy; viktsystem 
för guld, silver, platina och 
ädelstenar) 

, . I 0,02835 kg 
1 ounce oz = 1 _. . ,_ a . 

131,1 g (Troy) 
100 kg = 1,9684 cwt 1 cwt (hundredweight) = 112 Ib = 50,80 kg 

_ I 1,1023 short ton 1 short ton = 2000 Ib = 907,2 kg 
ton - 000 kg - j n g 8 4 2 | Q n g , o n , | o n g , o n = 2240 Ib = 1 016 kg 

Elektricitet Electricity 

1 kW = 1,36 hk = 1,341 hp (UK) 1 hk = 0,736 kW = 0,746 hp (UK) 
1kWh = 860kcal 1 000 kcal = 1,16 kWh 

Temperatur Temperature 
100 C (Celsius) = 212 F (Fahrenheit) 100 F = 37,78 C 

= vattnets kokpunkt 
0 C = 32 F = vattnets fryspunkt 0 ' F = - 1 8 " C 
Omräkning från F till C: C = ( F - 3 2 ) x 5 / 9 T = 9/5 C +32 

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. 
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Dödvikttonnage är den vikt av tunga varor som skeppet kan lasta, alltså lastens vikt (dödvikt) i motsats till fartygets vikt. Den 
samlade vikten av skepp med last kallas déplacement. 

Hastigheten anges i knop = antal nautiska mil (= 1,852 km) i timmen. 

Prefix Prefixes 

Prefix Symbol Faktor Factor, 

deka da 10 
hekto h 102 = 100 
kilo k 103 = 1000 
mega M 106 = 1000000 
giga G 10» = 1000000000 
tera T 10'2 = 1000000000000 
peta P 1015= 1000000000000000 



SI-systemet 
Système International d'Unités 
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Förändringar i Statistisk årsbok 1995 
Changes in the Statistical Yearbook 1995 

Nya tabeller och diagram 
New tables and charts 

13. Tab. 5. Markanvändningen omkring 1990. 
Hektar 
Land use, by county. Hectares 

14. Tab. 6. Bebyggd mark och tillhörande mark 
1990. Hektar 
Built-up and related land, by county. Hectares 

28. Tab. 22. Antal tätorter och småorter samt folk
mängd i tätorter, småorter och genuin gles
bygd 1990, länsvis 

Number and population in urban localities, rural ag
glomerations, and other rural areas, by county 

91. Tab. 103. Investeringar och underhållskostna
der inom skogsbruket. Hela landet 
Investments and maintenance costs in Swedish for
estry 

171. Tab. 198. Anställda inom olika näringsgrenar 
som arbetat mer än vanligt i huvudsysslan 
p.g.a. övertid/mertid 1993, 1 000-tal 
Employees by industry who worked more than usual 
hours in main employment due to overtime 

175. Tab. 204. Arbetsmiljö för sysselsatta 1989/91 
fördelad på yrkesområde och kön, procent 
Working environment for employed persons by major 
occupational group and gender, per cent 

267. Tab. 300. Företag efter näringsgren enligt SNI 
92 och storleksklass 1993 
Enterprises by economic activity according to SNI 92 
and size 

268. Tab. 301. Företag och anställda fördelade ef
ter näringsgren enligt SNI 92 och juridisk form 
1993 
Enterprises and employees by economic activity ac
cording to SNI 92 and legal form 

270. Tab. 302. Arbetsställen efter näringsgren en
ligt SNI 92 och storleksklass 1993 
Establishments by economic activity according to 
SNI 92 and size 

278. Tab. 312. Periodiska skrifter 
Periodicals 

283. Tab. 319. Bankernas tillgångar och skulder, 
milj. kr 
Banks assets and liabilities 

302. Tab. 353. Antal utbetalade fört idspensioner 
och sjukbidrag i december 1993 
Pensioners with disability pension and temporary 
disability pension by age and sex 

347. Tab. 416. Befolkning. 1 6 - 7 4 år. efter utbild
ningsnivå, kön och ålder den 1 januari 1994 
Population. 16- 74 years, by education level, sex. 
and age 

392. Tab. 468. Orkestrar: verksamhet och ekonomi 
1992/93 
Orchestras acitivities and finances 

393. Tab. 469. Teater: verksamhet och ekonomi 
1992/93 
Theatre: activities and finances 

483. Tab. 517. Världens handelsflotta 1992 

Tabeller och diagram i Statistisk årsbok 
1994 som inte medtagits 1995. 
Tables and charts in the 1994 edition 
which have been excluded in the 1995 
edition 

88. Tab. 100. Skogsvårdsåtgärder, skogsbilväg-
byggnad samt skogsdikning 1991 
Silvicultural measures, building of forest roads, and 
draining ditches 

168. Tab. 195. Anställda som arbetat mer än vanligt 
i huvudsysslan p.g.a. övertid/mertid, 1 000-tal 
Employees who worked more than usual hours in 
main employment due to overtime 

275. Tab. 311. Affärsbankerna: tillgångar och skul
der den 31 december, milj. kr 
Commercial banks: assets and liabilities 

275. Tab. 312. Föreningsbankerna: tillgångar och 
skulder den 31 december, milj. kr 
Co-operative banks: assets and liabilities 

276. Tab. 313. Sparbankerna: tillgångar och skul
der den 31 december, milj. kr 
Savings banks: assets and liabilities 

294. Tab. 344. Allmän sjukförsäkring: sjukpenning
fall m.m. efter ålder 1991 
Sickness insurance: cases and days of cash sick
ness benefit by age 

297. Tab. 349. Folkpensionärer med fört idspension 
och sjukbidrag i december 
Pensioners with disability pension and temporary 
disability pension by age and sex 

386. Tab. 463. Musik: yrkesmässig orkesterverk
samhet 1991/ 92 
Music: orchestras activities 

387. Tab. 464. Teater: verksamhet 1991/92 
Theatres, activities 

475. Tab. 511. Världens handelsflotta 
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Engelskt sakregister 
English Subject-Matter Index 
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(Figures refer to page numbers) 

A 
Abbreviations 507 
Abortions 320 
Absence due to illness 174 
Abusers, measures for 310 p 
Accident, death by 324 p 
- occupational 323 
- road traffic 324 p 
Accommodation establishment 121, 123 
- capacity and size 121 
- category of guests 122 
- number of guests 121 
Accounts, national 225 p 
Administrative divisions 397 
Adopted children, by citizenship 309 
Adult education 359, 386 p 
After-school hour centers 307 
Agglomerations 28 

Agriculture 73 p 
- arable land 74 p 
- crops 79 p 
- earnings 195 
- holdings 74 p 

- yield 80 p 
Air quality 23 
Air traffic 158 p 
Aircraft 142, 158 p 
- production 96 
Airports 158 p 
Alcohol, manufacture 101 

Alcoholic beverages, consumption 223 p 
- retail trade 119 p 
- s a l e s of 120 
Aliens 63 p. 66, 72 
- naturalized 72 
Alimentai value, food 224 
Ammunition, production 96 
Antitrust Ombudsman 343 
Arable land 74 p 

- by size of holdings 74 p. 77. 79 
- by type of holding 75 
- use of 79 p 
Archives 382 
Area 9, 13 p. 29. 74 p 
- by county 28 p 
- by provinces 31 
- different types of land 78 
- of arable land 74 p. 77 
- of forest land 87 
- of municipalities 33 p 
Arms, production 96 
Assessment 251 p 
Assets 198. 208 
Asylum-applicants 70 p 

- rejectees 70 
Athletic, associations 394 p 
- federations 394 p 
Attorney-General 343 
Aviation 158 p 

B 
Balance, capital 141 
- of payments 141 
- of payments, travel 141 
- of trade 141 
- on current account 141 
Bank Giro Service 286 
Bank of Sweden, see the Riksbank 
Bankruptcies 339 
Banks 280 p. 283 p 

- assets and liabilities 283 
- commercial 283 
- co-operative 283 
- deposits and advances 284 
- foreign assets and liabilities 285 
- holdings of securities 284 
- number of 283 
- salaries 196 
- savings 283 
Base metals and articles thereof. 

production 96 
Basic amount 212 
Basic pensions 301 p 
Batteries, recycled quantities of 22 
Beverages, consumption 223 p 

- imported, value 124, 130 
- production 101 
Births 47 p. 54 p 

Bond loans of the Swedish State 248 
Bonds 280 p 
Book production 388 p 
Bread grain 79 p, 82 
Bridges 147 
Broadcasting 390 p 
- service 163 
Budget, Swedish State 239 p 
Built-up and related land, by county 14 
Buses 148 p 
Business and houseowner s insurance 

297 p 
Business ratios 271 p 

C 
Cans, recycled quantities of 22 
Capital balance 141 
Capital market 279 p 
- borrowers resp. lenders 280 
Capital transactions 141 
Cargo vessels 154 p 
Cars, passenger, exported 127, 134. 140 
- imported 125 

Cash benefit for closely related persons 
300 

Causes of death 317. 325 p 
Cement, articles of. production 96 
Central Government Organization of 

Salaried Employees. TCO 194 
Central government, credit funds 289 
- income tax 251 p 
- property tax 253 

Central Organization of Swedish 
Workers, SAC 194 

Cereals, exported 126, 132, 139 
- i m p o r t e d 124, 130 
Changes in the Statistical Abstract 1995, 

541 
Charts 27, 166,239,346 
Chemicals, imported 125, 130 
- production 95 

Chief Public Prosecutor 343 
Children, adopted 309 
- in dissolved families 47 
- subjected to measures 310 
Church of Sweden, activity 408 
- members 408 
Churches, non-conformist 409 
Cigarettes, retail prices 210 
Cinemas 394 

Citizenship 63 p 

- adopted children 309 
Clothing, imported 126. 132, 139 
- retail prices 210 
Co-operative banks 283 
Coffee, imported 124, 130 
- retail prices 210 
Cohabiting persons 41 p, 46 p 
Combated spills 20 
Commercial banks 283 
Communications 142 p 
Companies, credit 287 

- insurance 290 p, 295 p 
- investment 288 p 
- joint stock 275 p 
- State joint stock 275 p 
Compulsory school 348 p 
Confirmed spills 20 
Consensual unions 44 
Construction 108 p 

- hourly/monthly earnings 196 
Consumer Ombudsman 343 
Consumer price index 211 p 
Consumption 209, 222 p 

- general government final 233 p 
- private final 231 p 
- water-, in municipalities 24 
Contents 5 
Copper, imported 138 
County Councils, election to 402 p 
- finances 260 p 
- operating costs for culture 381 
Courts. Administrative 341 
- District 339 p 
- of Appeal 340 
- Supreme 341 
Credit companies 287 

Credit companies, funds, central 
government 289 

Cremations 323 
Criminal Code 332 p 
Crop insurance 81 
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Crops 79 p 
Culture 380 p 
- operating costs 381 
Current transactions 141 

D 
Dairying 84 
Day-care in private homes 308 
Death rates specific lor age and sex 50 
Deaths 47 p, 54 p, 324 p 
- by accident 324 p 
- by cause and age 326 p 
- infant 49 
- late foetal 47 p 
Debentures 280 p 
Debt, State 247 p 
Dental care, public 321 
Dentists 321 p 
Designs 277 
Developing countries, Swedish official 

assistance 249 p 
Development 373 p, 379 
Disabled persons, dwellings 311 
- home-help services 315 
Discharges to water 21 
Discount rate 282 
Discriminatory, Ombudsman 343 
Diseases, infectious 321 
- occupational 323 
Dismissal of employees 191 
District Courts 339 p 
Divorces 37 p, 45 p 
Drainage areas 9 
Drivers' licences 151 p 
Drunkenness 343 
Dwelling households 43,115 p 
Dwellings, adapted to elderly or disabled 

persons 311 
- b y size 111 p. 114 p 
- by type of building 109 p 
- by type of heating system 114 
- by type of ownership 110 p, 112 p 
- by type of tenure 110, 112 
- by year of construction 114 
-pr ices 218 p 
- rent by size 217 p 
- restoration and demolition 113 

E 
Earnings, average hourly 195 p 
Ecclesiastical districts, finances 261 
Economically active population 177 p, 

207 
- by county 177 
- by industry 177 p, 207 
- by occupation 184 p 
- by place of work 178 
- by sex 178 p 
- by socio-economic 183 
Education 344 p 
- municipal adult 359 
- teachers, on duty and on leave 372 p 
- by sex and age 347 
Education, higher 360 p 
- higher, degrees awarded 364 p, 371 p 
- higher, doctor's degrees 372 
- higher, enrolled students 360 p. 368 p 
- higher, first year students 360 p, 368 p 

- higher, licentiate degrees 371 
- higher, post-graduate 369 p 
Education system, operating costs 348 
Educational, associations, adult 386 p 
- expenditures 346, 348 
Eggs, retail prices 210 
Elderly persons, dwellings 311 
- home-help services 315 
Elections 397 p 
- referenda 405 
- to councils 404 
- to county councils 402 p 
- to the Riksdag 397 p 
Electric energy 103 p 
- consumption of 104 p 
Elks, killed 86 
Emigrants 26 p, 54 p, 63 p 
Emissions, of sulphur dioxide and nitro

gen oxides 21 p 
- to air 21 p 
- to environment 21 p 
Employed, by industry 169 p, 173 p 
- by occupational status 170 
- part-time 168 
Employees 167 p, 264, 268 
- average hourly earnings 195 p 
- b y industry 169 p 
- economic activity 264, 268 
- in government 171 p 
- in public sector 172 
- manufacturing 174 
- monthly salaries 196 p 
- private enterprises 171,173 
- Salaried, Central Org. of, TCO 194 
-w i t h overtime 171 
Employers, Confederation, The Swedish, 

SAF 192 p 
Employment 167 p 
-offices 189 
- vacancies 189 
Energy 102 p 
- balance 103 p 
Enterprises 262 p 
- business ratios 271 p 
- corporate sector 266 
- economic activity 263 p, 267 p 
- Income Statement and Balance Sheet 

266 
- investments 144 
- results, net 274 
- service sector 274 
Environment 7, 12 p 
- government grants 15 p 
-working 175 
Equal Opportunities Ombudsman 343 
Establishments 97 
- economic activity 265, 270 
Exchange, rates 285 
- reserves 281 
Explanation of Symbols 4 
Exported commodities, value of 126 p. 

132 p. 139 p 
Exports 123. 126 p. 129. 132 p 
- unit value and volume, index numbers 

129 

F 
Factor price index for housing construc

tion 215 

Families 25, 41 p 
- by disposable income 203 p 
- by type of 44 
- new-established 44 
- number of children in dissolved 47 
- total income 202, 204 
Family and Christian names, applications 

for 47 
Family separations 46 p 
Farm workers, hourly earnings 195 
Farms, prices 220 
Fertility rate 48 
Films 394 
Final tax 201 
- reductions 201 
Finance, houses 288 
- public 238 p 
Finances, of county councils 260 p 
- of ecclesiastical districts 261 
Fire insurance 297 
Fires, cause of fire 299 
Fish, exported 132,139 
- imported 124, 130 
Fisheries 73, 92 p 
Food, composition 222 p 
- consumption 222 p 
- production 95 
-retai l prices 210 
Footwear, imported 126, 132 
- production 96 
-retai l prices210 
Foreign exchange, reserves 281 
Foreign trade 117 p, 123 
Foreign-born persons 64 p 
Forest, industry sector 90 p 
Forest land, (area) annual growth 88 
- by ownership 87 
- growing stock 87 
Forestry 73, 84 p 
- annual felling 88 p 
- development of the industry sector 

90p 
- estimated volume and value of annual 

felling 90 
- investments 91 
- maintenance costs 91 
- price development 89 
- workers, earnings 195 
Free churches 409 
Fruits, imported 124,130 
- retail prices 210 
Fuel, consumption of 104 
- retail prices 211 
Fuel oils, imported 138 

G 
Gasoline, imported 138 
Geographical data 7 p 
Giro Service, Bank 286 
- Postal 286 
Glass, articles of, production 96 
- recycled quantities of 22 
Gold, reserves 281 
Government, see the Riksdag 
Gross domestic product 226 p 
- current prices 226 p 
- expenditure on 226 p 
Gross fixed capital formation 235 p 
Gross national income 227 
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H 
Handicapped persons, dwellings 311 
- home-help services 315 
Health 317 p 
- insurance 295 p 
- insurance companies 295 
Higher education, see Education 
Holdings, agricultural, by size 74 p, 77, 

79 
- by type 75 
- with and without cattle 75 
- with fowls 76 
- with pigs 76 
- with sheep 76 
Home-help services 315 
Homes for the aged see Elderly persons 

311 
Horticultural cultivation 85 
Hospital, beds 318 p 
- psychiatric care 318 p 
- service 318 p 
Hotel staff, hourly earnings 196 
Households 42 p 
- with children 43 p 
Houses, for seasonal and secondary use 

116 
Housing 108 p 
Housing and construction 108 p 
-demolition 113 
- government assistance 109 
- one- and two-dwelling buildings 111 
- restoration 112 p 
Housing Court of Appeal 342 

I 
Immigrants 26 p, 54 p, 63 p 
Imported commodities, value of 124 p, 

130 p, 136 p 
Imports 123 p, 128,130 p, 136 p 
- unit value and volume, index numbers 

128 
in- and outmigration in the three largest 

towns 62 
Income 198 p 
- asssessed property 204 
- average 200 p, 205 p 
- disposable 203 p, 231 
- families by disposable 203 
- families by total 202 
- national 227, 231 
- population, economically active by 207 
- structure of 204 
- tax, assessed for national 204 
Income-earners, by different kinds of 

income 199 
- by earned and capital income 200 
- by total income 201 
Index, consumer price 211 p 
- cost-of-living 213 
- domestic supply 214 
- export price 215 
- factor price for housing construction 

215 
- import price 214 
- labour cost 195 
- n e t price 212 
- producer price 213 
- real estate price 216 
- share indices 293 

- unit value and volume 128 p 
- volume of industrial production 99 
Industrial production, volume index 99 
Industry, delivery situation 100 
- orderbook situation 100 
Infant deaths 49 
Infectious diseases 321 
Injuries, occupational 323 
Instruments and apparatus, production 

96 
Insurance 294 p 
- accident 295 p, 298 p 
- basic amount 212 
- business and houseowner's 297 p 
- crop 81 
- householder's and homeowner's 297 p 
- life 295 p 
- motor third party 298 p 
- non-life 298 p 
- sickness 300 p 
- work injury 304 
Insurance companies 295 p 
- salaries 196 
International Statistics, Comparative 

411 p 
Investment, companies 288 p 
- in transport and communication 144 
- manufacturing 98 
- forestry 91 
Iron ore, exported 126,132,139 
Islands 9 

J 
Joint stock companies 275 p 

L 
Labour costs 195 
Labour Court 343 
Labour force 167 p 
- degree of attachment 169 
- educational level 168 
- participation of population 167 
- per cent of population 167 
Labour market 164 p 
- policy measures 190 
Lakes 9 
Land, arable 74 p, 77, 79 
- surveying 12 
Land and water, total area 13 
Land use, by county 13 
Lead content in petrol 22 
Leather, production 95 
Leaving certificates, compulsory school 

350 
Legal system 331 p 
Libraries, public 383 
- research 384 p 
- school 382 
Life insurance companies 295 p 
Life-saving 156 
Life-tables 51 p 
Liquor, manufacture of malt 101 
Live births 47 p, 54 p 
Livestock 82 p 
- production 84 
Localities 28 
Lorries 148 p 
Lorry transportation 150 

Lottery bond loans of the Swedish State 
248 

Lubricants, imported 124 p, 130 
Lumber, coniferous, exported 139 

M 
Machinery electric equipment, produc

tion 96 
Magazines 390 
Mail 143,161 p 
- routes 161 
-volume of 162 
Maintenance allowances 309 
Malt liquors, manufacture 101 
Manufacturing 94 p 
- by industry 97 
- consumption of energy 104 p 
-employees 174 
- establishments 97 
- investments 98 
- market value 97 
- salaried employees 97 
- value added 97 
- wage-earners 97 
Market Court 343 
Market value, by industry 97,100 
Marriages 37 p, 41 p, 44 p, 54 p 
Measures and weight 548 p 
Medical care 317 p 
Medical personnel 322 
Merchant fleet 154 
- vessels by main use 154 
- vessels by size and age 154 
Metals, production 96 
Meteorological, data 10 p 
- stations 9 p 
Migration 56 p, 62 
Milk recording 83 
Mineral products, production 95 
Monthly salaries 196 p 
Mooses 86 
Mortgage institutions 280, 287 
Motor third party insurance 298 p 
Motor vehicles 148 p 
- newly registered 148 
Motorcycles 148 p 
Mountains 9 
Municipalities, balance sheets 258 
- expenditure 255 p 
- finances 257 
- operating costs for culture 381 
- population of 33 p 
- revenue of 258 
- taxable income 255 p 
Municipality enterprises 276 
- expenses 259 
Museums 391 

N 
Names, applications for 47 
National accounts 225 p 
- gross domestic product 226 p 
- gross fixed capital formation 235 p 
National Bank, see the Riksbank 
National disposable income 231 
National income 227, 231 
National Labour Market Board, expenses 

192 
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Nationalparks 17 
Nature reserves 17 
Navigation, aids to 156 
New tables and charts 551 
Newspapers, daily 390 
Newsprint, exported 139 
Nitrogen oxides, emissions of 21 p 
Non-life insurance 298 p 
Non-scheduled air traffic 158 p, 161 
- international 161 
Note for foreign readers 4 
Notes 509 p 
Nuclear power, referenda 405 
- technical equipment 106 
Nurses 322 

O 
Occupational accidents 323 
- diseases 323 
- injuries 323 
Offences 332 p 
- persons found guilty of 333 p 
Official discount rate 282 
Official Statistical Reports 519 p 
Oil spills 20 
Oils, gas and fuels, imported 138 
Ombudsman, the Antitrust 343 
- the Consumer 343 
- the Discriminatory 343 
- the Equal Opportunities 343 
- the Parliamentary 342 
Operating costs of the education system 

348 
Orchestras 392 
Outmigration 56 p, 62 

P 
Paper, recycled quantities of 22 
Paper and paperboard, articles of. 

production 96 
Paperboard, exported 139 
Pardon, petitions for 341 
Parent's cash benefit 300 p 
Parks, national 17 
Parliamentary Ombudsmen 342 
Part-time employed 168 
Party vote, electional participation 400 p 
- participation 400 p 
Passenger cars 148 p 
- exported 127, 134, 140 
- imported 125 
- market shares 150 
Patents 277 
Paternity 309 
Payments, balance of 141 
Pension Insurance Fund, the National 

291 p 
Pensions, basic 301 p 
- disability, etc. 301 p 
- partial 304 
- supplementary 291. 301 p, 304 
Periodicals 278 
Pesticides 18 p 
Petitions for pardon 341 
Petrol, lead content in 22 
- retail prices 211 
Petroleum, crude, imported 138 
Pharmacies 322 
Physicians 322 

Physiotherapists 322 
Pig iron, imported 138 
Pilotage 156 
Plants, horticultural 85 
Plastics, production 95 
Politics 396 p 
Pollution 20 
Popular movements 409 
Population 25 p 
- by age 37 p 
- by citizenship 63 p 
- by counties 28 p, 31 p 
- by education level 347 
- by marital status 37 p, 41, 66 
- by provinces 31 
- by sex 28, 37 p 
- by single years 38 p 
- by total income 206 
- by type of family 44 
- by type of household 42 
- changes 25 p, 47 p 
- cohabiting 41 p, 46 p 
- density of 33 p 
- economically active, 177 p, 207 
- economically active by income 207 
- in labour force 167p 
- in rural areas 28, 31 
- labour force participation 167 
- of A-regions 30 
- of localities 28 p 
- of municipalities 33 p 
- of the largest municipalities 36 
- of the 3 largest towns with suburbs 37 
- projection 40 
- trends 27 
Ports, Swedish 157 
Post offices 161 p 
- payment orders 162 
Postal, Giro Service 286 
- votes 401 
Power, stations, number of 106 
- water 107 
Pre-schools, after-school hour centers 

307 
Precious stones, production 96 
Precipitation 10 
Pregnancy cash benefit 300 p 
Prices 209 p 
- of buildings for seasonal and secon

dary use 221 
- of dwellings 218 p 
- of farms 220 
- retail-210 p 
Prisons 336 p 
Production of commodities 95 p 
Prosecutor, Chief Public 343 
Provincial capitals of Sweden 8 
Public Consumer Complaints Board 343 
- dental care 321 
- finance 238 p 
- Legal Services 342 
- libraries 383 
Pulp of wood, production 96 
Pupils 348 p 
- adult education 359 
- compulsory school 348 p 
- folk high schools 359 
- home language 351 p 
- upper secondary school 351 p 

R 
Railways 142,144,152 p 
-investments 144 
- length of lines 152p 
-operations 153 
- road motor service 153 
-rol l ing stock 152 
- state 153 
Real estate assessments 251, 254 
Recidivism 338 p 
Referenda 405 
Refugees 70 p 
Reindeer 83 
Religion 396, 408 p 
Rent 217 p 
Rent Tribunals 342 
Reproduction rates 48 
Research 344 p, 373 p 
Research and development 373 p 
- government budgets 379 
- in higher education sector 377 p 
- in mining and manufacturing 375 p 
Research libraries, media circulation, 

staff, costs 385 
- stock and accession 384 
Retail prices 210 p 
Retail trade 118 p 
- annual turnover 118 p 
-earnings 196 
- sales establishment 118 
- spririts and wines 119 p 
Riksbank (Bank of Sweden) 280 p 
- assets and liabilities 281 
- official discount rate 282 
Riksdag, activity of 407 
- elections to 397 p 
- the composition of 406 
Rivers 9 
Roads 142, 144 p 
- construction of 144 p 
- private 144,146 p 
- state administered 145 p 
- state capital investments 146 p 
- state expenditure for maintenance 

144p 
- traffic accidents 324 p 
Roundwood, exported, value 126 
- imported, value 124 
Rubber, production 95 
Rural areas 28, 31 

S 
Salaries 165,195 p 
Savings banks 283 
Savings scheme, general public 286 
Scheduled air traffic 158 p 
Schools, compulsory 348 p 
- divisions 349 
- folk high 359 
- for the mentally retarded 349 
- special 349 
- Swedish, abroad 352 
- upper secondary 353 p 
Sea-fisheries 92 p 
Securities Register Depository, Swedish 

Central 293 
Selling rates, average 285 
Separations, family 46 p 
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Service, home-help 315 
-trades 117 p 
Shares 282 
Shipping 142, 154 p 
- gross receipts 155 
Shops, number of 118 p 
Sickness cash benefit 300 p 
- insurance 300 p 
Silvicultural measures 91 
Sites, unbuilt, prices 217 
Skins, production 95 
Social assistance 316 
Social welfare 306 p 
- expenditure on 312 p 
- home-help services 315 
- measures for abusers 310 p 
- pre-schools, etc. 307 p 
- transport service 314 
Socio-economic groups 183, 205 
Soft drinks, consumption 223 p 
Sound broadcasting 390 p 
Spill sources, identified 20 
Spills, combated 20 
- confirmed 20 
Spirits, retail trade 119 p 
Staff and labour force training 176 
Standard Classifications 546 p 
State, administered roads 145 p 
- budget 239 p 
- debt 247 p 
- expenditure 239 p 
- joint stock companies 275 p 
- revenue 239 p 
Steel, exported 127,134,139 
-imported 125, 130 
Stock Exchange 293 
Stone, articles of, production 96 
Stoppages of work 191 
Study circles 386 
Suicides 327, 329 p 
Sulphur dioxide, emissions of 21 p 
Supervision, institutional and non-

institutional 337 
Supreme Court 341 
Swedish Confederation of Professional 

Associations. SACO 194 

Swedish Employers' Confederation, SAF 
192 p 

Swedish National Pension Insurance 
Fund 291 p 

Swedish schools abroad, pupils 352 
Swedish State budget 239 p 
Swedish Trade Union Confederation, LO 

194 
Symbols, explanation of 4 

T 
Tables in the 1994 edition excluded in the 

1995 edition 551 
Tax, central government income 251 p 
- county council 257 
- final 201 
- local 252, 254 p 
- local government income 252, 254 p 
- national property 253 
Teachers 372 p 
Telegraph 143,163 
- service 163 
Telephone 143,163 
- service 163 
Television 390 p 
Telex service 163 
Temperature 11 
Tenancy Tribunals 342 
Textiles, production 96 
Theatre activities 393 
Tobacco, imported, value 124, 130 p 
-sales of 120 
Total area, land and water 13 
Tractors 148 
-imported 139 
Trade 118 p 
-balance of 141 
Trade marks 278 
Trade Union Federation, The Swedish 

194 
Traffic accidents 324 p 
Training schools 349 
Transport 142 p 
- service 314 
Travel, balance of payments 141 

u 
Unemployed 189 p 
- b y age 189 
- by sex 190 
- duration of unemployment 190 
Unemployment 189 p 
- insurance funds 305 
Upper secondary school 353 p 

V 
Vacancies 189 
Vegetables, retail prices 210 
Vehicles, motor 148 p 
- production 96 
Vessels, by main use 154 
- by size and age 154 
- entered and cleared 155 p 
- production 96 
Veterinary activity 86 
Votes, postal 401 

w 
Wages 165,195 p 
Water, consumption 24 
- power 107 
Weather 7, 9 p 
Weeklies 390 
Wholesale, earnings 196 
Wines, retail trade 119 p 
Wood and articles of wood, production 

95 
Work, hours per week 170 
Workers, Central Org. of 194 
Working environment for employed 

persons 175 

Y 
Yield 80 p 
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A 
A-regioner 30 
- antal 397 
- folkmängd 30 
Aborter, dödsorsak, internat. 442 f 
- graviditetsvecka 320 
- på 1000 levande födda 48 
- verkställda 320 
ADB-maskiner, export 127,134 f, 140 
- import 125, 130 f 
Adoptivbarn efter medborgarskap 309 
Adresser 512 
Affärsbanker 283 
- anställda 283 
Affärsverk, anställda 172 
Agronom, examinerade 364 
AIDS 321 
AKI, arbetskostnadsindex 195 
Aktiebolag 275 f 
- affärsverksförvaltade 
- nyregistrerade 276 
- statligt ägda 275 f 
- taxering 251 
- upplösta 276 
Aktieemissioner, svenska 282 
Aktieindex 293 
Aktier 282, 287 t 
- internat. 501 
Aktietransaktioner 289 
Alkoholdrycker, detaljhandel 119 f 
-försäljning 119 f 
- konsumentpris 210 
- konsumentprisindex 212 
- konsumtion, internat. 495 
- tillverkning 101 
Alkoholhaltiga drycker, försäljningsstäl

len 120 
- kalorier 224 
- konsumentpris 210 
- konsumentprisindex 212 
- konsumtion 223 f 
Allemanssparande 286 
Allmän sjukförsäkringsavgift 242 
Allmän försäkring, basbelopp 212 
- hjälp, socialutgifter 314 
- sjukförsäkring 300 f 
- tilläggspension (ATP) 313 
Allmänfarliga brott 332 f 
Allmänna pensionsfonden 291 f, 302 
- reklamationsnämnden 343 
- val 397 f 
ALU, arbetslivsutveckling 190 
Aluminium, förpackningar, tillverkning 96 
-import 138 
- internat. 461 
- återvinning 22 
Ammunition, export 127 
-import 126 
- produktion 96 
AMU, arbetsmarknadsutbildning 190,192 
- utgifter 192 

Analfabetism, internat. 430 
Anemi, dödsorsak, internat. 442 f 
Animaliska produkter 84, 95 
Anmälningspliktiga sjukdomar 321 
Anslag, forsknings- och utvecklings

verksamhet 379 
Anställda, antal 169 f 
- i enskild tjänst 170 f, 173 
- i offentlig tjänst 169 f 
- inom industrin 173 f, 263 f 
- inom offentlig sektor 169 f 
- inom privat sektor 173 f 
- övertid/mertid 171 
AP-fonden, se Allmänna pensions

fonden 
Apotek 322 
Apotekare 322 
- examinerade 365 
Apotekspersonal 322 
Apparater, export 127,134 f, 140 
- import 125, 130 f 
- röntgen, produktion 96 
Arbetarskydd, socialutgifter 313 
Arbetsdomstolen 343 
Arbetsförmedling 189 
- nyanmälda lediga platser 189 
Arbetsinkomst, genomsnittlig 205 
Arbetsinställelser 191 
Arbetskostnadsindex, AK1195 
Arbetskraft, se Arbetare under resp. 

näringsgren 
Arbetskraftskostnader, industriarbetare 

195 
- industriföretag 274 
Arbetskraftsskatter 195 
Arbetskraftstal 167 
Arbetskraftstillhörighet 167 
Arbetsledare, löner 196 
Arbetslivsutveckling, ALU 190 
Arbetslösa 167, 189 f 
- efter arbetslöshetstidens längd 190 
- efter kön 190 
-efter ålder 189 
- internat. 491 f 
Arbetslöshetsförsäkring 312 f 
Arbetslöshetskassor 305 
Arbetsmarknad 164 f 
- internat. 491 f 
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 190 
Arbetsmarknadsservice 192 
Arbetsmarknadsstöd 192, 204 
Arbetsmarknadsutbildning. AMU 190. 

192 
Arbetsmarknadsverket 189. 191 f 
Arbetsmiljö 175 
- yrkesområde och kön 175 
Arbetsolyckor 323 
Arbetsplats, belägenhet 178 
Arbetssjukdomar 323 
Arbetsskador 304, 323 

Arbetsställen 97,118, 265, 270 
- näringsgren 97, 265, 270 
Arbetstimmar, antal 170 
Areal, frilands- 85 
- hela riket 9 
-internat. 413,415 f, 446 f 
- jordbruks- 74 f, 77 f 
- nationalparker 17 
- åker- 74 f, 77 f 
- ägoslag, länsvis 78 
Arealens fördelning, internat. 446 f 
Arkitekt, examinerade 364 
Arkiv 382 
Arrendenämnder 342 
Asfaltindustri, industriproduktionsindex 

99 
Astma, dödsorsak 327, 329 
- dödsorsak, internat. 442 f 
Asylsökande 70 f 
- avvisade 70 
- beviljat uppehållstillstånd 70 f 
ATP, se Allmän tilläggspension 
Avverkning, skogs- 88 f 
-total-90 

B 
Balansräkning, för den kommunala 

sektorn 258 
Balansräkningsposter, företag 266 
Baljväxter, areal 79 f 
Bank- och försäkringsverksamhet, för

värvsarbetande 177 f, 182, 207 
Banker 283 f 
- anställda 264 f 
- företag 263 f 
- löner 196 
- tillgångar och skulder 283 
Bankgirot 286 
Barn, adoptiv- 309 
- efter familjeförhållande 44, 47 
- födda 47 f 
Barnadödlighet 49 f, 54 f 
- internat. 436 f 
Barnbidrag, allmänna 313 
Barndaghem, se Daghem 
Barnfamiljer, inkomst 202 f 
Barnmorskor, antal 322 
Barnomsorg, utgifter 313 
Barnpensioner 301, 303 f 
Barntillägg 301 
Barrsågtimmer. priser 89 
Basbelopp 212 
Batterier, återvinning 22 
Bauxit, internat. 456 
Bearbetade varor, export 127, 134 f 
- import 125. 130 f 
- produktion 95 t 
Bebyggd mark 13 f 

(Siffran efter resp. ord hänför sig till sidnummer) 
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Bedrägeribrott 332 f, 335 
Befolkning 25 f 
- efter arbetskraftstillhörighet 167 
- förvärvsarbetande 177 f, 179, 207 
- förvärvsarbetande, näringsgren, inter

nat. 491 
- hushållstillhörighet 42 
- inkomst 199 f 
- kön och élder, internat. 431 f 
- medborgarskap 63 f 
- utbildningsnivå 347 
Befolkningsförändringar 25 f, 48 f 
- internat. 433 f 
Befolkningsprognos, se Folkmängd, 

beräknad 
Befolkningsutvecklingen, den 

svenska 27 f 
Begravda, antal. Svenska kyrkan 408 
Beklädnadsindustri, arbetare 97, 265 
- arbetsställen 97, 265 
- energiförbrukning 105 
- förvärvsarbetande 179, 187 
- förädlingsvärde 97 
- industriproduktionsindex 99 
- investeringar 98 
- leverans- och orderläge 100 
- produktionens saluvärde 97, 100 
- tjänstemän 97 
Beklädnadsvaror, importprisindex 214 
- inhemsk tillgång 214 
- prisindex, inhemsk tillgång 214 
- producentprisindex 213 
Bekämpningsmedel 18 f 
- användningsområden 18 
Bensin, blyinnehåll 22 
- förbrukning 104 
- import 138 
- internat. 458, 478 
- konsumentpris 211 
- produktion 95 
Beredskapsarbete, arbetslösa i 190 
- kostnader, vägar 146 
Bergmästardistrikt, antal 397 
Bergshöjder 9 
Berusade, omhändertagna 343 
Beskattning i OECD-länderna, 

internat. 498 
Bestämmelseland. export 132 f, 136 f 
Besvärsmål 340 f 
Betalningsbalans, internat. 471 
- Sveriges 141 
Betalningsföreläggande 340 
Betalningsuppdrag, postkassor 162 
Betesmark 78 
- internat. 446 
Betesvall, areal 78 f 
Betong, produktion 95 
Betyg, t grundskolan per ämne 350 
- i gymnasieskolan per linje 358 
Bibliotek, folk- 383 
- forsknings- 384 f 
- läns- 383 
- skol- 382 
Bibliotekarier, antal 385 
- examinerade 367 
Bidragsförskott 313 
Bil- och bilmotormdustri, förvärvsarbe

tande 180 
Bilar, avställda 148 
-export 127, 140 

- försäljning, marknadsandel 150 
- import 125,132, 139 
- internat. 461 f, 480 
- konsumtion 232 
- per invånare 148 
- produktion 96 
-registrerade 148 f 
- årsmodell 149 
Bildelar, export 140 
- import 139 
Bilmotorer med gnisttändning, produk

tion 96 
Biografbesök 394 
- internat. 505 
Biografer 394 
- internat. 505 
Bistånd till u-länder 249 f 
- internat. 499 
Blandsäd, areal 79 f 
Blindtarmsinflammation, dödsorsak, 

internat. 442 f 
Blodpudding, konsumentpris 210 
Bly, internat. 461 
Blymalm, internat. 456 
Blötdjur. konsumtion 222, 224 
BNP, bruttonationalprodukt 226 f 
- internat. 497 f 
Boende 115 f 
- hem för, intagna 310 f 
Boendeformer, särskilda 311 
Bokbestånd 382 f, 388 f 
Bokproduktion 388 f 
Bolag, statliga 275 f 
Bolagssektor 266 
Bomull, import 138 
- internat. 455. 476 f 
Bomullsfrö, internat. 454 
Bomullsgarn, internat. 460 
Bostad, konsumentprisindex 212 
- konsumtion 231 f 
-årshyra217f 
Bostadsbestånd 113 f 
Bostadsbidrag 109,313 
Bostadsbyggande 109 f 
- bostadsstöd 109 
- hus, inflyttningsfärdiga 109 f 
- i storstadsområden 109 f, 113 
- lägenheter, nybyggda 109 f 
- modernisering 112 f 
- ombyggnadsåtgärder 113 
- rivning 113 
- räntebidrag 109 
- statligt lån 109 f 
- upplåtelseform 110 
- uppvärmningssätt 110 
-ägare 110, 112 
Bostadsdomstolen 342 
Bostadsfastigheter, nybyggnad 109 f 
Bostadsföretag, allmännyttiga 110, 112 
- kooperativa 110, 112 
Bostadshushåll 42 f. 115 f 
Bostadslån, se Lån 
Bostadslägenheter, se Lägenheter 
Bostadsmark 14 
Bostadsrätt 110. 112 f 
Bostadsrättsföreningar, antal lägenheter 

113 
Bostadsstöd, flerfamiljs- och småhus 109 
Bostadstekniska åtgärder 113 
Bostadstillägg, kommunalt 301 

Bostäder 108 f 
- upplåtelseform 110, 112 
Bouppteckning 340 
Brandorsaker 299 
Brev(försändelser) 162 
- internat. 490 
Bristsjukdomar, dödsorsak, internat. 

442 f 
Broar 147 
Bronkit, dödsorsak 327, 329 
Brott, av krigsmän 333 
- mot allmän ordning 332 f 
- mot allmän verksamhet 332 f 
- mot borgenärer 332 f 
- mot brottsbalken 332 f, 335 
- mot familj 332 f 
- mot frihet och frid 332 f 
- mot liv och hälsa 332 f 
- mot narkotikastrafflagen 332 f, 335 
- mot rikets säkerhet 332 f 
- mot trafikbrottslagen m. m. 332 f, 335 
- återfall 338 f 
Brottmål 340 f 
Brukningsformer (jordbruk) 75 
Bruttodräktighet154f 
Bruttoinvesteringar 235 f 
- inom näringsliv 235 f 
- internat. 497 
- offentliga myndigheter 235 f 
Bruttokostnader, kommunernas 259 
Bruttomarginal, industrins 274 
Bruttonationalinkomst 227 
Bruttonationalprodukt 226 f 
- etter näringsgren 228 f 
- OECD-länderna, internat. 497 f 
- till faktorpris 226. 231 
- till marknadspris 226 f, 229 f 
- till marknadspris, internat. 497 
- till marknadspris, socialutgifter 312 
Bruttoreproduktionstal 48 
Bränder, orsak 299 
Brännerier, lantbruks-101 
-sulf it-101 
Brännved, avverkning 89 f 
Brännvin, försäljning 119 f 
- konsumentpris 210 
Bränsle, förbrukning 103 f 
- konsumentpris 211 
- konsumentprisindex 212 
- mineraliskt, export 126 f, 134 f 
- mineraliskt, import 124 f, 130 f 
- mineraliskt, produktion 95 
- pris- och volymindex 128 f 
Bröd. kalorier 224 
- konsumentpris 210 
- konsumtion 222, 224 
- produktion 95 
Brödsäd, areal 79 f 
- tillgång och förbrukning 82 
Budget, statens 239 f 
Budgetredovisning, statens 239 f 
Bufflar, internat. 450 
Bulkfartyg154 
Bussar, internat. 461 f 
- registrerade 148 f 
Busstrafik. Statens järnvägar 153 
Butan. förbrukning 104 
Butikspersonal, löner 196 
Butikstyper 118 f 
Byggande 108 f 



561 

Byggnadsindustri, anställda 207, 263 f 
- företag 263 f 
- företagare 207 
- förvärvsarbetande 177 f, 181,187, 207 
- löner 196 
Byggnadssnickerier, köksskåp 96 
- parkettstav 95 
- produktion 95 f 
Byggnadsvaror, produktion 95 f 
Bygg(nads)verksamhet, förvärvsarbe

tande 178, 181,187,207 
- förvärvsarbetande, internat 491 
Byggnadsår, lägenheter 114, 217 
- årshyra217 
Bytesbalans 141 
Bakar 156 
Bär, konsumtion 222, 224 
Bärbuskar, areal 85 
Böcker 382 f, 388 f 
Böter 334, 336 

C 
Campylobacteriosis 321 
Cement, produktion, internat. 460 
Centrifuger, export 140 
Cerebrovaskulära sjukdomar, döds

orsak 326, 328 
Charkuterivaror, konsumentpris 210 
- konsumtion 222 
Chartertrafik, flyg 159, 161 
- internat. 488 f 
Chlamydiainfektion 321 
Choklad- och konfektyrvaror, konsum

tion 223 f 
Cigaretter, försäljning 120 
- internat 453 f 
- konsumentpris 210 
- produktion 95 
Cigariller, försäljning 120 
Cigarrer, försäljning 120 
- internat. 453 
Civilförvaltningen, allmänna, anställda 

172 
Civilingenjör, examinerade 364 
Civilomräden, antal 397 
Civilstånd 37 f, 41 f, 44 f 
Cyklar, internat. 462 

D 
Dagbarn 307 f 
Daghem 307 f 
Dagstidningar 390 
- internat. 505 
- konsumentpris 211 
Damkläder, konsumentpris 210 
Datakommunikation 163 
Datamaskiner, export 127. 134 f. 140 
- import 125. 130 f 
Datex 163 
Datorer, in- och utorgan 96 
Deccakedjor 156 
Delpension 304. 313 
Deltidssysselsatta 168 
Detaljhandel, se Handel 
Detaljhandelspriser, se Konsumentpriser 
Diabetes, dödsorsak 326. 328 
- dödsorsak, internat. 442 f 

Dieselolja, förbrukning 104 
Diskonto, centralbankerna, internat. 502 
- Riksbankens 282 
Diskrimineringsombudsmannen 343 
Distriktstandvård 321 
Djur, export 126 f, 132 f 
- levande, import 124, 130 f 
Djurskyddsområden 17 
Doktorsexamina 372 
Dop, Svenska kyrkan 408 
Dramaten 393 
Drunkning 325, 330 
Drycker, export 126 f, 132 f 
- import 124, 130 f 
- kalorier 224 
- konsumtion 223 
Dryckesvaruindustri, arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- energiförbrukning 105 
- förvärvsarbetande 179,187 
- förädlingsvärde 97 
- industriproduktionsindex 99 
- investeringar 98 
- leverans- och orderläge 100 
- produktionens saluvärde 97,100 
- tjänstemän 97 
Däck, produktion 95 
Döda 49 f,54 f 
- i 1 :a levnadsåret 49 f, 54 f, 326 f 
- i 1 :a levnadsåret, internat. 436 f 
- internat. 413, 436 f 
- olyckshändelse 325, 327, 329 
- på 1000 av medelfolkmängden 49,55 f 
- på 1 000 av medelfolkmängden, inter

nat. 436 f 
- på 1000 levande födda 48 f 
Dödfödda, se Födda 
Dödligheten i olika åldrar 50 
- internat. 438 f 
- spädbarns- 49 f, 54 f 
Dödsboanmälan 340 
Dödsorsaker 317, 325 f 
- internat. 442 f 
Dödsrisk, observerad 51 f 
Dödviktstonnage, internat. 483 
Döpta. Svenska kyrkan 408 

E 
EFTA, internat. 482 
- utrikeshandel 130 f 
EG. internat. 482 
- utrikeshandel 130 f 
Ekonomi, se Inkomst resp. Förmögenhet 
Ekonomiska nyckeltal, företag 271 f 
El-, gas- och vattenförsörjning, internat. 

491 
El-, gas-, värme- och vattenverk, anställ

da 264 f 
- arbetsställen 265, 270 
- företag 263 f 
- förvärvsarbetande 180 
Eldbegängelser. se Kremationer 
Eldningsolja, förbrukning 104 
- internat. 478 
- konsumentpris 211 
- produktion 95 
Elektrisk energi, export 106. 126 f. 134 f 
- förbrukning 103 f 

- import 125, 130 f 
- leveranser efter mottagarkategori 106 
- produktion 103 f, 106 
- produktion, internat. 464 f 
Elektrisk ström, export 126 f, 134 f 
- import 125,130 f 
Elektriska produkter, exportprisindex 

215 
- importprisindex 214 
- prisindex, inhemsk tillgång 214 
- producentprisindex 213 
Elektriskt materiel, produktion 96 
Elektroindustri. industriproduktions

index 99 
Elever, i grundskolan 348 f 
- i grundskolan efter hemspråk 351 
- i gymnasieskolan 351 f, 353 f 
- i gymnasieskolan efter hemspråk 351 f 
- i kommunal vuxenutbildning 359 
- i specialskolan 349 
- i särskolan 349 
- i utlandsskolor, svenska 352 
- vid folkhögskolor 359 
Elområden, antal 397 
Elström, konsumentpris 211 
-produktion 103 f, 106 
Elverk, industriproduktionsindex 99 
Emfysem, dödsorsak, internat. 442 f 
Emigranter, se Utvandrare 
Energi 102 f 
- internat. 464 f 
Energibalans 103 f 
Ensilageväxter. areal 80 
Examina, högskolor 364 f 
Examinerade 364 f 
- per högskola 368 f 
EXPI, exportprisindex 215 
Export, fördelning efter länder 132 f 
-internat. 467, 470 f 
- kvantitet och värde 123, 139 f 
- pris- och volymindex 129 
Exportprisindex 215 

F 
Fackliga organisationer 194 
Faderskap 309 
Faktorprisindex, bostäder 215 
Fakulteter 369 f 
Fall. dödsorsaker 325. 327, 329 
Familjedaghem 308 
Familjeförhållande 44 f 
Familjeinkomst 202 f 
- antal barn 202 f 
- familjetyp 202 f 
Familjer 25, 41 f 
- familjetyp 44, 202 f 
- nybildade 44 
Familjesplittring 47 
Farledsgtupper 156 
Farmaceutiska produkter, export 127, 

134 f 
- import 125, 130 f 
Fartyg, bulk- 154 
-direkt fart 155 f 
- egen flagg 483 
- export 127 
- handelsflottans 154 f 
- import 126 



562 

-inklarerade 155 f 
- internat. 483 
- kyl- och frys-154 
- last-154 f 
- nationalitet 155 
-passagerare-154 f 
- produktion 96 
- sjösatta, internat. 462 
- storlek och ålder 154 
- tank-154 
-torrlast-154 
- uthyrda 154 
-utklarerade 156 
- utländsk flagg 483 
Fartygstrafiken i rikets hamnar 157 
Fastighetsdomstolsmâl 340 
Fastighetsförvaltning, anställda 264 f, 

268 f 
- företag 263 f, 267 f 
- förvärvsarbetande 182, 188 
Fastighetsprisindex för småhus 216 
Fastighetsverksamhet anställda 263 f, 

267 f 
- företag 263 f, 267 f 
- förvärvsarbetande 182, 188 
Fett, export 127,134 f 
- import 125, 130 f 
- internat. 453 
- mat- 84 
- näringsvärde 224 
Fiberskivor, export 139 
Fibrer, syntetiska, internat. 477 
Filmer, granskade 394 
Filmpremiärer 394 
Finansbolag, tillgångar och skulder 288 
Finanser, internat. 497 f 
- kommunernas 257 
- kyrkliga kommunernas 261 
- landstingens 260 f 
- offentliga 238 f 
Finansinstitut 284 
Fisk, export 139 
- import 124. 130 f, 138 
- internat. 472 
- kalorier 224 
- konsumentpris 210 
- konsumtion 222, 224 
Fiskare, antal m.m. 93 
Fiske 73, 92 f 
- anställda 264 f 
- båtar, antal, storlek 93 
- fångst 92 f 
- förvärvsarbetande 177 f, 186, 207 
- förvärvsarbetande, internat. 491 
- saltsjö- 92 f 
Fiskeutrustning, produktion 96 
Fjäderfä, internat. 450 
Fjäderfäkött. konsumtion 222 
- produktion 84 
Fjärrkontroll. TV med 211 
Fjärrvärme 100 f, 103 f. 110, 114 
- förbrukning 103 f 
Flerfamiljshus 109 f 
Flis, produktion 95 
Floder 9 
Flugspön, produktion 96 
Flyg, charter- 159.161 
- internat. 487 f 
Flyggods 158 
- internat. 488 f 

Flygkilometer 159 
- internat. 487, 489 
Flygklubbar 158 
Flygolyckor, dödsorsak 325 
Flygpassagerare 158 f 
- internat. 488 f 
Flygplan 158 f 
- produktion 96 
Flygplatser 158 f 
- internat. 488 
Flygtid, timmar 159 
Flygtrafik 158 f 
- internat. 487 f 
Flyktingar, uppehållstillstånd 70 f 
Flyktinghjälp 314 
Flyttningar, till och från storstadsom

rådena 62 
Fläsk, import 138 
- internat. 472 
- konsumentpris 210 
- produktion 84 
Foder, export 132 f 
- import 124,130 f 
Foderfisk 92 f 
Fodermedel, export 132 f 
- import 124, 130 f 
Fodersäd, areal 79 
- skörd 80 f 
Foderväxter, areal 79 
Foderärter och vicker, areal 79 
Folkbibliotek 383 
Folkhögskolor, elever 359 
Folkmängd 28 f 
- A-regioner 30 
- areal 31 f 
- beräknad 40 
- beräknad, internat. 414 
- civilstånd 37 f, 41,44 f 
- ettårsklasser 38 f 
- glesbygd 28, 31 
- historisk översikt 28 
- i de största kommunerna 36 
- i större städer, internat. 421 f 
- internat. 413 f 
- kommuner 33 f 
- kön 28, 37 f 
- landskap 31 
- länsvis 28, 33 f 
- storstadsområden 37 
- tätorter 28 f 
- ålder 37 f 
Folkmängdens förändringar 53 f 
- i vissa länder, internat. 436 f 
- kommuner 56 f 
- län 53, 56 f 
- 1 000 av medelfolkmängden 55 f 
Folkmängdsprognos 40 
- internat. 414 
Folkmängdstäthet, internat. 413, 415 f 
- länsvis 31 f 
Folkomröstningar 405 
Folkpensioner 301 f 
Folkpensioneringsfonden 302 
Folkräkningar, internat. 415 f 
Folkräkningstabeller 41 f. 113 f, 183 f 
Folkrörelser 409 
Folktandvård 321 
- utgifter 313 
Folktäthet, internat. 413, 415 f 
Folkökning 28. 53 f 

- internat. 414 
Fond I-V, Allmänna pensionsfonden 291 f 
Fondbörs, Stockholms 293 
Forskarutbildning 369 f 
Forskning 344 f, 373 f 
- förvärvsarbetande 182,184 
- konsumtion 233 f 
Forsknings- och utvecklingsverksamhet 

373 f 
- driftutgifter 378 
- internat. 499 
- personaldata 377 
Forskningsbibliotek 384 f 
- bestånd och tillväxt 384 
- utlåning, personal, kostnader 385 
Fosfor, belastning på havet 20 
Foto- och optikvaror, industriproduk

tionsindex 99 
Fotogen, internat. 458 
Frikyrkosamfund 409 
Frilandsareal, trädgårdsväxter 85 
Friställda, se Arbetslösa 
Fritid, konsumentpriser 211 
- konsumentprisindex 212 
Fritidshem 307 
Fritidshus, bostadsändamål 116 
- köpeskilling 221 
- priser 221 
- taxeringsvärde 221 
-tomtpriser 217 
Fritidssysselsättning, konsumtion 231 f 
Frivård 337 
Frivårdsmyndigheter, antal 397 
Frukt, import 138 
- kalorier 224 
- konsumentpris 210 
- konsumtion 222, 224 
Frukter och köksväxter, import 124, 

130 f, 138 
Fruktsamhet 48 
Fruktträd, areal 85 
Frågor, Riksdagen 407 
Frånskilda, se Skilda 
Frövall. areal 79 f 
Fyrar 156 
Får, företag med 76, 82 
- internat. 450 
- lamm 82 f 
Fängelse 334. 336 f 
Färdtjänst 314 
Färger, produktion 95 
Färgämnen, export 134 f 
- import 125, 130 f 
Färjleder 147 
Färjsträckor, järnväg 152 
Födda, död-47 f 
- i äktenskap 47 
- kön 47 
- levande 38 f, 47 f. 54 f 
- levande, internat. 413, 433. 436 f 
- moderns civilstånd 47 
- moderns ålder 48 
- moderns ålder, internat. 433 
- sannolik återstående livslängd 51 f 
- utom äktenskap 47, 54 f 
- utrikes 64 f 
Födelseland 64 f 
Födelsetal 48 
Födelseöverskott 53 f 
- internat. 436 f 
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Födoämnen, konsumtion 222 f, 231 f 
Föreningsbanker 283 
- anställda 283 
Företag 262 f 
- antal anställda 263 f, 266 f 
- efter juridisk form 264, 268 f 
- ekonomiska nyckeltal 271 f 
- inom bolagssektorn 266 
- jordbruks- 74 f, 263 f, 267 f 
- jordbruks-, arrenderade 75 
- jordbruks-, brukningsform 75 
- jordbruks-, storlek 74 f, 77 f 
- kommunägda 276 
- med får 76, 82 
- med höns 76, 82 
- med nötkreatur 75, 82 
- med och utan nötkreatur 75 
- med svin 76, 82 
- med trädgårdsväxter 85 
- näringsgren 263 f, 266 f 
- omsättning 271 f 
-samfärdsel-144 
- storleksklass 263, 267 
- tjänsteproducerande 274 
- åkerareal 74 f 
- ägda, jordbruks- 75 
Företagare 183, 205, 207 f 
- efter näringsgren 207 
- familjer 205 
Förfalskningsbrott 332 f 
Förfrysning, dödsorsak 325 
Förgiftning, dödsorsak 325, 327, 329 f 
Förkortningar 507 
Förlikningsmannadistrikt, antal 397 
Förlossning, komplikationer vid, dödsor

sak 327, 329 
Förlossningsskador, dödsorsak 327, 

329 
- dödsorsak, internat. 442 f 
- dödsorsak, komplikationer 327, 329 
Förmalning 82 
Förmynderskap 340 
Förmögenhet 198, 208 
- antal dödsbon, oskifta 208 
- antal hushåll 208 
- beskattningsbar 253 
- familjetyp 208 
- kön, ålder 208 
- storlek 208 
Förmögenhetsskatt, uträknad 253 
Förnamn, ansökningar 47 
Församlingar, antal 397 
Förskingring 332 f 
Förskola 307 
Försvar, anställda 172 
- konsumtion 233 f 
Försvarsområden, antal 397 
Försäkring, allmän- 300 f 
- arbetslöshets-, socialutgifter 312 f 
- arbetsskada-, omfattning 304 
- arbetsskade-, socialutgifter 312 f 
-basbelopp 212 
- flyg- 298 f 
- företags- och fastighetsförsäkring 

297 f 
- grupp- 295 f 
- hem- 297 f 
- husdjurs- 298 f 
- kapital-, kollektiv 295 
- kredit- 298 f 

- liv- 295 f 
- motorfordons- 298 f 
- olycksfalls- 295 f 
- sjuk- 295 f, 300 f 
- sjokasko- 298 f 
- skade- 298 f 
- tandvårds-, utgifter 313 
- tjänstepensions-, kollektiv 295 
- trafik- 298 f 
- transport- 298 f 
- trygghets-, vid arbetsskada 298 f 
- villa- 298 f 
Försäkringsbestånd 295 
Försäkringsbolag, löner 196 
- tillgångar och skulder 290 
Försäkringsersättning 296 f, 299 
Försäkringsinstitut, anställda 263 f 
- företag 263 f 
Försäkringskassor, allmänna 397 
Försäkringsverksamhet, förvärvsarbe

tande 182, 185 
Försäkringsväsen 294 f 
Försäkringsöverdomstolen 341 
Försäljning av alkoholdrycker, detaljhan

deln 119 f 
- per invånare 120 
Försörjningsbalans 226 f 
Förtidspensioner 301 f 
Förvaltningsdomstolar, inkomna mål 341 
Förvaltningsgren, inkomster 258 
- utgifter 258 
Förvärvsarbetande, efter arbetsinkomst, 

näringsgren 207 
-efter kön 178 f 
- efter näringsgren 177 f, 207 
- efter socioekonomisk indelning 183 
-efter yrke 184 f 
- efter yrkesställning 207 
- pendlare/pendling 178 
- utländska medborgare efter närings

gren 207 
Förvärvsarbete i hushåll anställda 267, 

269 f 
- arbetsställen 270 
- företag 267, 269 
Förvärvsinkomst 200 f 
Förädlingsvärde 97 
- tjänsteproducerande näringar 274 
Föräldrapenning 300 f, 313 
Förändringar i Statistisk årsbok 551 

G 
Galtar 82 f 
Garn och tråd. internat. 479 
Gas, förbrukning 103 f 
Gasverk, industriproduktionsindex 99 
Genomsnittlig timförtjänst 195 f 
Geografiska uppgifter 7 f 
Getter, internat. 450 
Gifta 37 f, 41,44 f 
Giftermål 44 f. 54 f 
- medelålder 45 
- tidigare civilstånd 45 
- ålder 45 
Glas, fönster, produktion 96 
- förvärvsarbetande 180.187 
- återvinning 22 

Glas- och glasvaruindustri, industripro
duktionsindex 99 

Glass, konsumtion 223 
- produktion 95 
Glesbygd 28,31 
- folkmängd 31 
Godmanskap 340 
Godsmängd, transporterad 150 
Godstrafik, bil 150 
- flyg 158 f 
- internat. 486 f 
-järnväg 152 f 
Gonorrhoea 321 
Grafisk industri, arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- energiförbrukning 105 
- förvärvsarbetande 179, 187 
- förädlingsvärde 97 
- industriproduktionsindex 99 
- investeringar 98 
- löner 195 
- produktionens saluvärde 97, 100 
- tjänstemän 97 
Grafiska produkter, exportprisindex 215 
- prisindex, inhemsk tillgång 214 
- producentprisindex 213 
Gravationsbevis 340 
Grundskolan 347 f, 350 
- medelbetyg/slutbetyg 350 
Gruvor, anställda 173 f, 263 f 
- arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- energiförbrukning 105 
- förvärvsarbetande 186, 207 
- förädlingsvärde 97 
- industriproduktionsindex 99 
- investeringar 98 
- leverans- och orderläge 100 
-löner 195 f 
- produktionens saluvärde 97, 100 
- tjänstemän 97 
Gruvor och mineralbrott, anställda 264 f 
- företag 263 f 
Grädde, kalorier 224 
- konsumtion 222, 224 
- produktion 84 
Gränser, Sveriges 9 
Grävmaskiner, produktion 96 
Gröda, olika slag av 79 f 
Grönfoder, ensilageväxter, areal 80 
Grönsaker, konsumentpris 210 
Gudstjänster, Svenska kyrkan 408 
Guld, obearbetat 96 
Guldbehàllning, internat. 503 
Guldmalm, internat. 457 
Gummi, natur-, export 132 f 
- import 138 
- internat. 454, 476 
Gummi, syntetiskt, internat. 454 
Gummivaror, export 127, 134 f 
- import 125, 130 f, 138 
- prisindex, inhemsk tillgång 214 
- producentprisindex 213 
- produktion 95 
Gummivaruindustri, arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- energiförbrukning 105 
- förvärvsarbetande 180, 188 
- förädlingsvärde 97 
- industriproduktionsindex 99 
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- investeringar 98 
- leverans- och orderläge 100 
- produktionens saluvärde 97, 100 
- tjänstemän 97 
Gymnasieskolan 351 f 
- linjer 353 f 
- program 354 f 
Gödningsmedel, kvävehaltiga, internat. 

459 
Gödselmedel, export 132 f 
- import 124, 130 f, 138 
Göt, import 138 
Götaland, areal och folkmängd 31 

H 
Hamnar 157 
Hamnuppbörd 157 
Handel, beklädnads-118 
- dagligvaru-, 118 f 
- dagligvaru-, nedläggningar 119 
- dagligvaru-, nyetableringar 119 
- dagligvaru-, omsättning 118 f 
-detalj- 118 
- detalj-, arbetsställen 118, 265, 270 
- detalj-, företag 263, 267 f 
- detalj-, försäljning 118 
- detalj-, förvärvsarbetande 181, 186 
- export 123,126 f, 132 f, 139 f 
- färg- och parfym 118 
- förvärvsarbetande 177 f. 181, 207 
- hemutrustnings- 118 
- import 123 f, 128 f, 136 f 
-inrikes-118 f 
- livsmedels-118 
- parti-, arbetsställen 265. 270 
- parti-, företag 263, 267 f 
- parti-, förvärvsarbetande 181, 186 
- sällanköpsvaru- 118 
- tobaks-, bok- och blomster-118 
- ur-, guldsmeds- och fritidsvaru-118 
-utrikes-123 f 
- utrikes-, internat. 467 f 
- varu-, förvärvsarbetande 177 f, 181, 

207 
- varu-, förvärvsarbetande, internat. 491 
- varu-, löner 196 
- varuhus-118 f 
Handelsanställda, löner 196 
Handelsbalans 141 
Handelsflottan 154 f 
- internat. 483 f 
Handikappade, social hemhjälp 315 
Handikappersättning 301,303 
Handikappomsorg, socialutgifter 313 
Handverktyg, export 140 
Havandeskapspenning 300 f 
Havre, areal 79 f 
- internat. 447 f 
- skörd 80 f 
Helikoptrar, produktion 96 
Hemlàn av böcker 382 
Hemtjänst, social 315 
Hepatitis 321 
Herrkläder, konsumentpris 210 
HIV-infektion 321 
Hjärnans karl. sjukdomar i 442 f 
Hjärtsjukdomar, dödsorsak 326, 328 
- dödsorsak, internat. 442 f 
Hortonom. examinerade 364 

Hotell, antal gäster 121 f 
- belagda rum 122 
- kapacitet och storlek 121, 123 
Hotellverksamhet, anställda 263 f, 270 
- arbetsställen 265, 270 
- företag 263 f, 266 f 
- förvärvsarbetande 181, 188 
- förvärvsarbetande, internat. 491 
- löner 196 
Hovrätter, antal 397 
- inkomna mål 340 
Hudar, import 138 
- internat. 454, 475 
Husdjur 82 f 
- internat. 450 
Husgeràd, konsumentpris 211 
- konsumentprisindex 212 
Hushåll 42 f 
- antal barn 43 f, 202 f 
- antal boende, lägenhetsstorlek 115 f 
- antal medlemmar 43 
- familjer 42 f, 202 f 
- med barn 115 
- med samboende 42 f 
Hushållsel. konsumentpris 211 
- konsumentprisindex 212 
Hushållsmargarin, konsumentpris 210 
Hushällstyper, se Befolkning 
Hustrutillägg 301,303 
Hustyp 110 
Husvagnar, registrerade 148 
Hypertoniska sjukdomar, dödsorsak 

326, 328 
- dödsorsak, internat. 442 f 
Hyra per m2 217 f 
Hyreshus, priser 217 f 
-tomtpriser 217 
Hyresnämnder 342 
Hyresrätt 110, 112 
Hårklippning, herrar 211 
Häktade 336 f 
Hälso- och sjukvård 317 f 
- konsumtion 231 f 
- personal 322 
Hästar, animal produktion 84 
- internat., antal 450 
Högmålsbroft 332 f 
Högskolan, examinerade 364 f, 368 f 
- nybörjare 360 f, 368 f 
- registrerade 360 f, 368 f 
- studerande per högskola 368 f 
Högsta domstolen, ansökningar om pröv

ningstillstånd 341 
Höns och kycklingar 82 f 
Höns, företag med 76, 82 
- internat. 450 
Hörselvårdsassistenter 322 

I 
Ickejärnmetaller, se Metaller 
Idrott 394 f 
- specialförbund 395 
Idrottsföreningar 394 f 
IMPI, importprisindex 214 
Import, fördelning efter länder 130 f 
- internat. 467 f. 470 f 
- kvantitet och värde 123. 138 f 
- pris- och volymindex 128 

Importprisindex 214 
Inbrott 332 f 
Index, aktie- 293 
- arbetskostnads-195 
-exportpris-215 
- exportpris-, internat. 467 
-faktorpris-215 
-fastighetspris-216 
- importpris- 214 
- importpris- internat. 467 
- industriaktie-, internat. 501 
- industriproduktions- 99 
- industriproduktions-, internat. 463 
- internat. 493 f 
- konsumentpris- 211 f 
- konsumentpris-, internat. 494 f 
- levnadskostnads- 213 
-nettopris-212 
- pris-, inhemsk tillgång 214 
- pris-, inhemsk tillgång, internat. 493 
- pris-, volym- och värde-, för export 129 
- pris-, volym- och värde-, för import 128 
- producentpris- 213 
Individ- och familjeomsorg 313 
Industri 94 f 
- investeringar 98 
- personal 97 
Industriaktier, internat. 501 
Industrins bruttomarginal 274 
- nettomarginal 274 
Industriprodukter, exportprisindex 215 
- importprisindex 214 
- prisindex, inhemsk tillgång 214 
- producentprisindex 213 
Infektionssjukdomar, anmälningspliktiga, 

rapporterade fall 321 
- dödsorsak 326, 328 
- dödsorsak, internat. 442 f 
Influensa, dödsorsak 327, 329 
- dödsorsak, internat. 442 f 
Inflyttade, för kommuner 56 f 
- för län 56 f 
- inrikes och utrikes 56 f 
Inflyttningsöverskott 53, 56 f. 69 
Införsel, se Import 
Inkomst 198 f 
- barnantal 202 f 
- barnfamiljer 202 f 
- beskattningsbar 199 
- disponibel 203 f 
- faktor- 204 
- familjetyp 202 f 
- genomsnittlig arbets- 205 
- per inkomsttagare 199 
- sammanräknad 199 f 
- taxerad 199, 204, 251, 253 f 
Inkomster, statsbudgeten 239 f 
Inkomstklasser 200 f, 206 
- antal familjer/familjeenheter 202 f 
- antal individer 200 f, 206 
Inkomstskatt, kommunal 252. 254 f 
- statlig 251 f 
Inkomstslag 199.252 f 
Inkomststruktur 204 
Inkomsttagare 199 f 
- arbetsinkomst 207 
-avdrag 199 
- företagare 207 
- förvärvsarbetande 207 
- näringsgren 207 
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- sammanräknad inkomst 199 f 
- utländska medborgare 207 
- yrkesställning 207 
- ålder och kön 200 
Inlåning, banker 284 
Innehållsförteckning 5 
Inrikeshandel 118 f 
Inskrivningsområden, se Militärområden 
Instrument, export 127, 134 f 
- import 126,132 
- mät- och kontroll, export 127, 134f 
- mät- och kontroll, import 126, 132 
Instrumentindustri, förvärvsarbetande 

180,188 
- industriproduktionsindex 99 
Internationella organisationer, 

bidrag till 249 
- förvärvsarbetande 183 
Internationella valutafonden, 

internat. 503 
Internationella översikter 411 f 
Internering 336 f 
Interpellationer, Riksdagen 407 
Invandrare 26, 54 f 
- etter länder 67 
- grund för bosättning 70 
- kön 69 
- länsvis 68 
- medborgarskapsland 70 
- ålder 69 
Inventarier, konsumentpris 211 
- konsumentprisindex 212 
Investeringar, brutto- 235 f 
- industrins- 98 
- skogsbruk 91 
Investmentföretag 288 t 
Invånare per kma 31 f 
- internat. 413, 415 f 
ITPI, prisindex för inhemsk tillgång 214 

J 
Jakt, förvärvsarbetande 177 f, 186, 207 
- förvärvsarbetande, internat. 491 
- älg- 86 
Jetbränsle, internat. 458 
Jord- och stenvaruindustri, anställda 

173 f 
- arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- energiförbrukning 105 
- förädlingsvärde 97 
- industriproduktionsindex 99 
- investeringar 98 
- leverans- och orderläge 100 
- löner 195 
- produktionens saluvärde 97,100 
- t|änstemän 97 
Jordbruk 73 f 
- anställda 264 f 
- företag 263 f 
- företag, länsvis 74 f. 77 f 
- förvärvsarbetande 177 f. 186, 207 
- förvärvsarbetande, internat. 491 
- internat. 446 f 
Jordbruksfastigheter, priser 220 
- taxeringsvärde, andel av 220 
Jordbruksföretag, se Företag 
Jordbruksmark 13 

Jordbruksområden, naturliga 397 
Jordbruksvärde 220 
Jordfästningar, Svenska kyrkan 408 
Jordgubbar, areal 85 
Jordnötter, internat. 454 
Jordvärme, internat. 465 
Justitiekanslern (JK) 343 
Justitieombudsmännen (JO) 342 
JämO 343 
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) 

343 
Järn, export 126 f „ 134 f, 139 
- import 125,130 f, 138 
- näringsvärde 224 
Järn, stål- och metallverk, anställda 173 f 
- arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- energiförbrukning 105 
- förvärvsarbetande 180,187 
- förädlingsvärde 97 
- industriproduktionsindex 99 
- investeringar 98 
- leverans- och orderläge 100 
- löner 195 
- produktionens saluvärde 97,100 
- tjänstemän 97 
Järnmalm, internat. 456, 477 
- produktion 95 
Järnvägar, banlängd 152 
- internat. 486 
- rullande materiel 152 
- Statens 153 
Järnvägsolyckor, dödsorsak 325 

K 
Kaffe, import 124, 130 f, 138 
- internat. 452, 475, 495 
- konsumentpris 210 
- konsumtion 223 
Kakaobönor, internat. 453, 495 
Kalonförbrukning, per person 224 
Kalorivärde, i kosten 224 
Kalvar 82 f 
Kameler, internat. 450 
Kammarrätter 341 
Kapital, taxerad inkomst av 204 
Kapitalbalans 141 
Kapitalinkomst 200 f 
Kapitalmarknad 279 f 
- internat. 501 f 
Kapitaltransaktioner 141 
Karta, Sveriges 8 
Kartonger, produktion 96 
KAS, kontant arbetsmarknadsstöd 192 
Katastrofbistånd 249 f 
Kedjehus 110 
-priser 219 
- taxeringsvärde 219 
Kedjesàgar. produktion 96 
Kemisk industri, arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- energiförbrukning 105 
- förvärvsarbetande 180,184, 188 
- förädlingsvärde 97 
- industriproduktionsindex 99 
- investeringar 98 
- leverans- och orderläge 100 
- löner 195 

- produktion 95 
- produktionens saluvärde 97, 100 
- tjänstemän 97 
Kemiska produkter, export 127, 134 f 
- exportprisindex 215 
- import 125,130 f 
- importprisindex 214 
- pris-, volym- och värdeindex 128 f 
- prisindex, inhemsk tillgång 214 
- producentprisindex 213 
- produktion 95 
Kemiska utsläpp 20 f 
Kikhosta, dödsorsak, internat. 442 f 
Kirurgi 318 
Kirurgisk korttidsvård 318 f 
Klasser, grundskolan 348 
Kläder, export 127, 134 f 
- import 126,132 f, 139 
- konsumentpris 210 
- konsumentprisindex 212 
- konsumtion 231 f 
Kokgas, se Gas 
Koks, förbrukning 103 f 
- internat. 457, 477 
Koksalt, internat. 455 f 
Kol, internat. 477 
Kolera, dödsorsak, internat. 442 f 
Kolhydrater, näringsvärde 224 
Kollektivhushåll 42 
Kolproduktindustri, industriproduktions

index 99 
Kommunalanställd personal 171 f, 197 
Kommunalskatt, utdebitering av 255 f 
Kommuner 33 f 
- antal 397 
- finanser 257 
- folkmängd, se Folkmängd 
- inkomster och utgifter 258 
- landareal 33 f 
Kommunernas bruttokostnader 259 
Kommunfullmäktigval 404 
Kommunikation, data-163 
Kommunikationer 142 f 
- internat. 483 f 
- konsumtion 231 f 
Kommunioner, antal 408 
Kommunägda företag 276 
Konditorivaror, konsumtion 222 
Konfirmerade, antal 408 
Konkurser 339 f 
Konserter 392 
Konstfibrer, prisindex inhemsk tillgång 

214 
- producentprisindex 213 
Konsumentombudsmannen'Konsument-

verket 343 
Konsumentpriser 210 f 
Konsumentprisindex 211 f 
- internat. 494 
- mànadstal 211 
- årsmedeltal 211 f 
Konsumtion 209, 222 f. 231 f 
- internat. 495 
- livsmedel 222, 224. 231 f 
- offentlig 233 f 
- privat 231 f 
Kontorsmaskiner, export 127. 134 f, 140 
- import 125. 130 f 
Kontorspersonal, löner 196 
Kontrakt, antal 397 
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Koppar, import 138 
- internat. 461, 479 f 
- produktion 95 
Kopparmalm, internat. 456 
Koppartråd, produktion 96 
Kor 75, 82 f 
Korn, areal 79 f 
- internat. 447 f, 473 
- skörd 80 f 
Kort, post-162 
Korv, konsumentpris 210 
- produktion 95 
Kost, näringsvärde 224 
- sammansättning 224 
Kraftpapper, produktion 96 
Kraftstationer, antal 106 
Kreatur, se Husdjur 
Kreditbistànd 249 
Kreditinstitut, statsägda 275 
Kremationer 323 
Krigsarkivet 382 
Kriminalvård, frivård 337 
-socialutgifter 312 
Kriminalvârdsanstalter 336 f 
Krommalm, internat. 457 
Kronofogdemyndigheter, antal 397 
Kronoskogar, areal 87 f 
Kräftdjur, kalorier 224 

- konsumtion 222, 224 
Kul- och rullager, export 140 
Kultur 380 f 
- driftkostnader 381 
- internat. 505 f 
- konsumentpriser 211 
- konsumentprisindex 212 
Kulturell serviceverksamhet, förvärvsar

betande 182 
Kulturprogram, studieförbund 387 
Kustbevakningen, bekräftade oljeutsläpp 

20 
Kvarlevande av 100000 födda 51 f 
Kvigor 82 f 
Kvinnor per 1 000 män, internat. 431 f 
Kväve, belastning pä havet 20 
Kväveoxid, halt i luft 23 
Kvävning, olyckshändelse 325 
Kyckling, konsumentpris 210 
Kyl- och frysfartyg 154 
Kyrkliga förhållanden 396, 408 f 
Kyrkliga kommuner, finanser 261 
Kyrkobesök, Svenska kyrkan 408 
Kyrkofullmäktigval 404 
Kyrkotillhöriga, Svenska kyrkan 408 
Kärnkraft, internat. 465 f 
-produktion 106 
Köksväxter, areal 85 
- kalorier 224 
-konsumentpris 210 
- konsumtion 222. 224 
Köpeskilling, hyreshus 217 f 
- jordbruksfastighet 220 
-småhus 219 
- tomter 217 
Köpeskillingskoefficienter 218 f 
Körkort, utlämnade 151 
-å lder 152 
- återkallade 151 
Körkortsinnehavare 152 
Kött. export 126. 132 f 
- import 124. 130 f. 138 

- internat. 452, 472 
- kalorier 224 
- konsumentpris 210 
- konsumtion 222, 224 
- produktion 84, 95 

L 
Lagfart 340 
Landareal 9,17, 29 f, 75 f 
- internat. 446 f 
- kommuner 33 f 
- landskap 31 
- länsvis 31 f 
- naturreservat 17 
Landgräns, Sveriges 9 
Landsarkiv 382 
Landskap, antal 397 
- folkmängd 31 
Landsorganisationen (LO) 194 
Landsting, antal 397 
- finanser 260 f 
- val 402 f 
Landstingsanställd personal 171 f 
Landstingsskatt, utdebitering av 257 
Lantbrevbäringslinjer, antal 161 
Lantmäteri 12 
Lantmäteridistrikt, antal 397 
Lastbilar, antal i yrkesmässig trafik 150 
-export 127 
- import 125 
- internat. 461 f, 480 
- produktion 96 
- registrerade 148 f 
Lastbilstransporter 150 
Lediganmälda platser 189 
Levande födda, se Födda 
Leverans- och orderläge 100 
Levercirros, dödsorsak 327, 329 
- dödsorsak, internat. 442 f 
Levnadskostnader se Konsumentpriser 
Levnadskostnadsindex, ärsmedeltal 213 
Licentiatexamina 371 
Linfrö, internat. 454 
Linjefart, flyg 158 f 
Litteratur, bokproduktion 388 f 
- statistisk, förteckning över 519 f 
Livförsäkring 295 f 
Livförsäkringsbolag 295 f 
- försäkringsbestånd 295 
Livränta 304 
Livslängd, sannolik återstående, vid föd

seln 51 f 
- återstående medel- 51 f 
- återstående medel-, internat. 434 f 
Livslängdstabeller 51 f 
- internat. 434 f 
Livsmedel, export 126, 132 f, 139 
- import 124. 130 f. 138 
- importprismdex 214 
- kalorier 224 
- konsumentpris 210 
- konsumentprisindex 212 
- konsumtion 222 f. 224 f, 231 f 
- pris- och volymindex 128 f 
- prisindex, inhemsk tillgång 214 
- producentprisindex 213 
Livsmedelsbutiker 118 f 
Livsmedelsindustri, arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 

- energiförbrukning 105 
- förvärvsarbetande 179,187 
- förädlingsvärde 97 
- industriproduktionsindex 99 
- investeringar 98 
- leverans- och orderläge 100 
- löner 195 
- produktionens saluvärde 97,100 
- tjänstemän 97 
Livstidsstraff 336 
Lock-outer 191 
Logoped, examinerade 365 
Lotsavgifter 156 
Lotsningar156 
Lotsstationer 156 
Luftfart 142, 158f 
- svensk civil (linjefart) 160 
Luftföroreningar 21 f 
Luftkvalitet i tätorter 23 
Lufttrafik, internat. 487 f 
Lufttrafikolyckor, dödsorsak 325 
Lunginflammation, dödsorsak 327, 329 
- dödsorsak, internat. 442 f 
Lågkyrkliga sammanslutningar 409 
Lån statliga bostads-109 f 
- överlåtbara 280 f 
Lånefonder, statliga 289 
Långivare resp. låntagare, kapitalmark

naden 280 
Långtidssjukvård 318 f 
Läder- och lädervaror, export 127,134 f 
- import 125, 130 f 
Läder- och lädervaruindustri, energiför

brukning 105 
- industriproduktionsindex 99 
- investeringar 98 
- leverans- och orderläge 100 
- löner 195 
Läderindustri, arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- förädlingsvärde 97 
- produktionens saluvärde 97,100 
- tjänstemän 97 
Lädervaror, importprisindex 214 
- prisindex, inhemsk tillgång 214 
- producentprisindex 213 
Lädervaruindustri, arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- förvärvsarbetande 179, 187 
- förädlingsvärde 97 
- produktionens saluvärde 97,100 
- tjänstemän 97 
Lägenheter, bruksarea 112 
- byggnadsår 114 
- flerbostadshus 110 f 
- i färdigställda hus 109 f 
- kvalitetsgrupp 112 
- moderniserade 112 f 
- rivning av 113 
-storlek 111 f. 114 f 
- utrymmesnivå 116 
- värmesystem 114 
- årshyra217 f 
- ägarekategori 112 f 
Lägenhetstyp 111 f, 114 f 
-årshyra 218 
Läkarbesök, sjukhus 318 
Läkare, antal 322 
- examinerade 365 
Läkemedelsförbrukning 322 
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Län, antal 397 
- areal 31 f 
- belägenhet 8 
- folkmängd 26, 31 f 
- kommuner 33 f 
Länsbibliotek 383 
Länsmusikorganisationer 392 
Länsrätter 341 
- antal 397 
Lärare 372 f 
Läskedrycker, konsumentpris 210 
- konsumtion 223 f 
Löner 165, 195 f 
- arbetskraftskostnader för industriar

betare 195 
- genomsnittlig timförtjänst 195 f 
- månadslön för offentlig sektor 197 
- månadslön för privat sektor 196 

M 
Magsår, dödsorsak, internat. 442 f 
Majs, internat. 447, 449, 473 f 
Malaria 321 
- dödsorsak, internat. 442 f 
Malmbrytning 95, 98 f 
Malmer, export 126, 132 f 
- import 124, 130 f 
- prisindex, inhemsk tillgång 214 
- producentprisindex 213 
- produktion 95,98 f 
Malmgruvor, anställda 173 f 
- arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- energiförbrukning 105 
- förvärvsarbetande 186, 207 
- förädlingsvärde 97 
- löner 195 f 
- produktionens saluvärde 99, 100 
- tjänstemän 97 
Malt- och läskedrycker, kalorier 224 
Maltdrycker, intemat. 453 
- konsumtion 223 f 
- produktion 95 
- tillverkning 101 
Mandat, landstingsval 403 
- riksdagsval 399 
Manganmalm, internat. 456 f 
Margarin, hushålls-, konsumentpris 210 
- konsumtion 222 f 
- produktion 95 
Markanvändning 13 
Markberedning 91 
Marknadsdomstolen 343 
Maskiner, export 127, 134 f, 140 
- exportprisindex 215 
- import 125, 130 f 
- importprisindex 214 
- inom jordbruket, internat. 451 
- pris- och volymindex 128 f 
- prisindex, inhemsk tillgång 214 
- producentprisindex 213 
- produktion 96 
Maskinindustri, industriproduktionsindex 

99 
Maskinolyckor, dödsorsak 325 
Massa, pappers- och pappersvaror, 

exportprisindex 215 
- producentprisindex 213 

Massa-, pappers- och pappersvaru-
industri, arbetare 97 

- arbetsställen 97, 265 
- energiförbrukning 105 
- förvärvsarbetande 179,188 
- förädlingsvärde 97 
- industriproduktionsindex 99 
- investeringar 98 
- leverans- och orderläge 100 
- löner 195 
- produktionens saluvärde 97,100 
- tjänstemän 97 
Massaved, avverkning 89 
- priser 89 

Matbröd, produktion 95 
Matfett, kalorier 224 
- konsumtion 222, 224 
- produktion 95 
Medborgare, svenska 63 f 
- utländska 63 f 
- utländska, civilstånd, kön, ålder 66 
- utländska, länsvis 66 
- utländska, som erhållit svenskt med

borgarskap 72 
Medborgarskap, svenskt 63 f, 70 
- utländskt 63 f, 70 f 
Medborgarskapsland 63 f, 70 f 
Medelbetyg, grundskolan 350 
- gymnasieskolan 358 
Medelfolkmängd 50, 55 f 
- internat. 413 
- lagförda av 334 f 
Medelinkomst 200, 202 f, 206 f 
Medellivslängd, återstående 51 f 
- återstående, internat. 434 f 
Medeltemperatur 11 
Medicinsk korttidsvård 318 f 
Medicinska produkter, export 127,134 f 
- import 125, 130 f 
Mejerier 84 
Mejerihantering 84 
Mejeriprodukter, produktion 84 
- internat. 452 
Mellanhandsinstitut 280, 287 
Mened 332 f 
Meningokockinfektion, dödsorsak, inter

nat. 442 f 
Mervärdesskatt 242 
Metaller, export 126, 134 f 
- exportprisindex 215 
- import 125, 130 f 
- importprisindex 214 
- prisindex, inhemsk tillgång 214 
- producentprisindex 213 
Metallframställning, förvärvsarbetande 

180.187 
Metallvaruindustri, industriproduk

tionsindex 99 
Metallverk, arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- förädlingsvärde 97 
- produktionens saluvärde 97,100 
- tjänstemän 97 
Meteorologiska stationer 9 f 
- uppgifter 10 1 
Militärområden, antal 397 
Militärutgifter, internat. 500 
Miljö 7. 12 f 
- utsläpp, internat. 451 
Miljöbidrag 15 f 

Miljövårdsverksamhet, anslag 15 f 
Mineralbrott, antal anställda 173 f 
- arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265, 270 
- energiförbrukning 105 
- förvärvsarbetande 177 f, 186, 207 
- förädlingsvärde 97 
- industriproduktionsindex 99 
- leverans- och orderläge 100 
- löner 195 1 
- produktionens saluvärde 97, 100 
- tjänstemän 97 
Mineraliska bränslen, export 126, 134 f 
- import 124 f. 130 f 
Mineraliska produkter, export 126, 134 f 
- förvärvsarbetande, internat. 491 
- import 124,130 f 
- prisindex, inhemsk tillgång 214 
- producentprisindex 213 
- produktion 95 
Mineralolja, rå, import 124,138 
Mineralull, varor av 96 
Mineralutvinning, anställda 263 f, 270 
- arbetsställen 265, 270 
- företag 263 f, 266 f 
Missbildningar, dödsorsak, internat 442 f 
- medfödda, dödsorsak 327, 329 
Missbruk 310 f, 319 
Missbrukare, intagna vuxna 310 f, 319 
Mistsignalanläggningar 156 
Mjöl, produktion 95 
Mjöl och gryn, konsumtion 222 
Mjölk, fetthalt 83 
- för konsumtion 84 
- internat. 452 
- kalorier 224 
-konsumentpris 210 
- konsumtion 222 
- produktion 84 
Mjölkboskapskontroll 83 
Mjölkleverantörer 84 
Mobiltelefonsamtal 163 
Modernisering av lägenheter 112 f 
- installation 113 
-utbyte 113 
Monteringsfärdiga trähus 96 
Mord och dråp 332 f 
Mordbrand 332 f 
Motioner, Riksdagen 407 
Motorbrännolja, se Olja 
Motorcyklar, registrerade 148 f 
Motorer 96 
- export 127,134 f 
- import 125,130 f 
Motorfartyg, se Fartyg 
Motorfordon, export 127, 134 f, 140 
- import 125, 132 f, 139 f 
- internat. 485 
-registrerade 148f 
- årsmodell 149 
Motorfordonsolyckor, dödsorsak 325. 

327, 329 
- dödsorsak, internat. 442 f 
Motorhotell, antal gäster 121 
- kapacitet och storlek 121 f. 123 
Motorvägar 147 
Mulåsnor, internat. 450 
Museer, besök 391 
- personal 391 
Musiker, förvärvsarbetande 184 
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Musikinstitutioner 392 
- personal 392 
Musikverksamhet 392 
Mål, domstols- 340 f 
Månadslön, offentlig sektor 197 
- privat sektor 196 
Mått och vikt 534 f 
Mässling, dödsorsak, internat. 442 f 
Möbelläder 95 
Möbler, export 127,134 f 
- import 126, 132 f 
Mönster 277 

N 
Namnärenden, ansökningar 47 
Narkotikastrafflagen 332 f, 335 
Nationalinkomst, disponibel 231 
Nationalparker 17 
Nationalräkenskaper 225 f 
NATO, militära utgifter, internat. 500 
Nattvardsbesök, Svenska kyrkan 408 
Naturgas, internat. 458 
Naturreservat 17 
Naturvård, se Miljö 
Naturvårdsområden 17 
Nederbörd 10 
Nefrit och nefros, dödsorsak 327, 329 
- dödsorsak, internat. 442 f 
Nettomarginal, industrins 274 
Nettoprisindex 212 
Nettoreproduktionstal 48 
Nickelmalm, internat. 456 
Njutningsmedel, internat. 495 
Norrland, areal och folkmängd 31 
Nybörjare per högskola 368 f 
Nyckeltal, ekonomiska, företag 271 f 
Nykterhetssällskap 409 
Nådeansökningar 341 
Näringsfrihetsombudsmannen 343 
Näringsgrenar 97 f, 169 f, 171,207 
- arbetsställen 97, 265, 270 
- företag 263 f, 266 f 
Näringslivets främjande, offentlig kon

sumtion 233 f 
Näringsvärde i kosten 224 
Närståendepenning 300 
Nötkreatur 75, 82 f 
- internat. 450 
Nötkött, konsumentpris 210 

O 
Obefintligregister, överföringar till och 

från 53 f, 62 
Obligationer 247 f 
- utestående skuld 281 
Obligationslån 247 f 
Obrukad åker 79 f 
OECD-länder. beskattning, internat. 498 
- bruttonationalprodukt, internat. 497 f 
- forskning, internat. 499 
Offentlig förvaltning, anställda 207, 263 f. 

267 f 
- antal arbetstimmar 170 
- företag 263 f 
- företagare 207 
- förvärvsarbetande 177 f. 182. 207 
- förvärvsarbetande, internat. 491 

Offentlig konsumtion 233 f 
Offentliga finanser 238 f 
Offentligt anställd personal 170 f 
Officiella statistiska publikationer, för

teckning 519 f 
Ogifta 37 f, 41 f. 44 f 
- vid vigseln, antal 45 
Ogräsmedel 18 
Olivolja, se Olja 
Olja, animalisk, export 134 f 
- animalisk, import 130 f 
- bunker-, internat. 478 
- dieselbränn-, internat. 478 
- eldnings-, internat. 478 
- eldnings-, produktion 95 
- mineralisk, export 134 f 
- mineralisk. import 124, 130 f, 138 
- mineralisk, internat. 477 f 
- mineralisk, produktion 95 
- oliv-, internat. 458 
- palm-, internat. 458 
- rå-, bränsleförbrukning 103 f 
- r å - , import 138 
- rå-, internat. 457 
- smörj-, import 138 
- tung-, internat. 458 
- vegetabilisk, export 134 f 
- vegetabilisk, import 130 f 
- vegetabilisk, internat. 478 
Oljefrö, export 132 f 
- internat. 476 
Oljeråvaror, import 138 
Oljeutsläpp, bekräftade 20 
- bekämpade 20 
Oljeväxter, areal 79 f 
Olyckor, arbets- 323 
- genom eld, explosion o.d. 325, 330 
- järnvägs- 325 
- lufttrafik- 325 
- motorfordons- 325, 327, 329 
- motorfordons-, internat. 442 f 
- vägtrafik- 324 f 
Olycksfall i arbetet, socialutgifter 312 f 
Olyckshändelser, dödsorsak 325, 327, 

329 
- dödsorsak, internat. 442 f 
Omskolning, kostnader 313 
Omställningspension 301. 303 f 
Omsättning, tjänsteproducerande 

näringar 274 
Operan 393 
Orkesterverksamhet 392 
Ost, internat. 452, 472 
- kalorier 224 
- konsumentpris 210 
- konsumtion 222. 224 
- produktion 84, 95 
Ostkustfiske 93 

P 
Paket, internat. 490 
- postförsändelse 162 
Palmolja, se Olja 
Papper, återvinning 22 
Papper och papp. export 127. 134 f 
- exportprisindex 215 
- import 125. 130 f 
- internat. 460. 479 

- prisindex, inhemsk tillgång 214 
- producentprisindex 213 
- produktion 96 
Pappers- och pappersvaruindustri, arbe

tare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- energiförbrukning 105 
- förädlingsvärde 97 
- industriproduktionsindex 99 
- investeringar 98 
- leverans- och orderläge 100 
- produktionens saluvärde 97,100 
- tjänstemän 97 
Papperskonsumtion, internat. 496 
Pappersmassa, se Massa 
- internat. 455, 476 
Pappersmassa- och pappersavfall, ex

port 126,132 f, 139 
- import 124,130 f 
Pappersved, export 126 
- import 124 
Parasitära sjukdomar, dödsorsak, inter

nat. 442 f 
Partival 397 f 
Passagerarkilometer, flyg 159 
- flyg, internat. 487 
Pastorat, antal 397 
Patent 277 
Pendlare178 
Penningmängd, internat. 504 
Pensioner 301 f 
-barn-301. 303 f 
- del- 304, 313 
- folk- 301 f 
- förtids- 301 f 
- kostnader 302 f 
- omställnings- 301, 303 f 
- tilläggs- 301 f, 304 
- ålders- 301 f 
- änke- 301, 303 f 
Pensionsfonden, Allmänna (AP) 291 f, 

302 
- tillgångar och skulder 292 
- utbetalning från 291 
Pensionstillägg 301 f, 304 
Pensionärsomsorg, socialutgifter 313 
Perinatal dödlighet, dödsorsak, internat. 

442 f 
Periodiska skrifter 278 
Permitteringar 191 
Personal, i kommunal tjänst 171 f, 197 
- industrianställd 97 
- landstingsanställd 171 f 
- offentligt anställd 170 f 
Personalpensionskassan, Svenska 

(SPP)295 
Personalutbildning 176 
Personbilar, se Bilar 
- import 125. 139 
- produktion 96 
Personskador, militär- och krigsolyckor, 

socialutgifter 314 
Persontrafik, flyg 158 f 
- internat. 486 f 
- järnväg 153 
Petroleumindustri, arbetare 97 
- arbetsställen 97. 265 
- energiförbrukning 105 
- förvärvsarbetande 180 
- förädlingsvärde 97 



569 

- industriproduktionsindex 99 
- investeringar 98 
- leverans- och orderläge 100 
- produktionens saluvärde 97,100 
- tjänstemän 97 
Petroleumprodukter, importprisindex 214 
- prisindex, inhemsk tillgång 214 
- producentprisindex 213 
Petroleumraffinaderier, industriproduk

tionsindex 99 
Plantskolealster 85 
Plast, export 127,134 f 
- import 125,130 f 
- internat. 478 
- prisindex, inhemsk tillgäng 214 
- producentprisindex 213 
- produktion 95 
Plast- och plastvaruindustri, energiför

brukning 105 
- industriproduktionsindex 99 
- investeringar 98 
- leverans- och orderläge 100 
Plastindustri, arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- förädlingsvärde 97 
- produktionens saluvärde 97, 100 
- tjänstemän 97 
Plastvaruindustri, arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- förvärvsarbetande 180, 188 
- förädlingsvärde 97 
- produktionens saluvärde 97, 100 
- tjänstemän 97 
Plenidagar, Riksdagen 407 
Polismyndigheter, antal 397 
Politiska förhållanden 396 f 
Polyeten, internat. 459 
Polyvinylklorid. internat. 459 
Populärpress 390 
Porslins- och lergodsindustri, förvärvsar

betande 180 
- industriproduktionsindex 99 
Post- och telekommunikation 143,161 f 
- förvärvsarbetande 177 f, 182,186, 207 
- förvärvsarbetande, internat. 491 
Post- och televerk, anställda 264 f 
- företag 263 f 
Postanvisningar 162 
Postförsändelser 162 
- internat. 490 
Postgirot 286 
Postkontor, postställen 161 
Postlinjer 161 
Poströster 401 
Postväsendet, internat. 490 
Potatis, areal 79 f 
- internat. 447, 449. 474 
- kalorier 224 
- konsumentpris 210 
- konsumtion 223 f 
- skörd 80 f 
PPI. producentprisindex för industrin 213 
Premieinkomst, -intäkt 297 t 
Premieobligationslån 247 f 
Primärkommun, se Kommuner 
Priser 209 f 
- internat. 493 f 
Prisindex för inhemsk tillgång 214 
- internat 493 
Privat konsumtion 231 f 

Producentprisindex för industrin 213 
Produktion, se Tillverkningsindustri 
Produktionens saluvärde 97, 100 
Produktionsområden, antal 397 
Produktionsvärde, inom skogsnäringen 

90 
Prognos, folkmängd 40 
Propån, förbrukning 104 
Propositioner, Riksdagen 407 
Prostatahyperplasi, dödsorsak, internat. 

442 f 
Psykiatrisk vård 318 f 
Psykolog, examinerade 365 
Publikationer, officiella statistiska 519 f 
Pumpar, export 140 
Pumpkraft 106 
-verk 106 

R 
Radaranläggningar 156 
Radhus 110 
-priser 219 
- taxeringsvärde 219 
Radio 163, 390 f 
- internat. 506 
Radiofyrar 156 
Radiolicenser, se TV-licenser 
Radiomottagare, internat. 506 
Radiosändare 163 
Raps, areal 79 f 
- skörd 80 
Rattfylleri 332 f, 335 
Rayonsilke, internat. 460 
Rayonull, internat. 455 
Realekonomisk fördelning av statsbud

getens poster 241 
Receptarier, antal 322, 365 
- examinerade 365 
Rederinäringen, svenska, bruttoin

täkter 155 
Regeringsrätten 341 
Regionåklagarmyndigheter, antal 397 
Rehabiliteringsåtgärder 192 
Rekreationsverksamhet, förvärvsarbe

tande 182 
Religiösa organisationer 409 
Renar, antal 83 
Renhållningsverksamhet, förvärvsar

betande 182 
Reparationsverksamhet, förvärvsarbe

tande 182 
Reproduktionstal 48 
Reseffekter, export 134 f 
- import 132 f 
Resevaluta 141 
Restaurang- och hotellrörelse, anställda 

263 f, 267 f, 270 
- arbetsställen 265, 270 
- företag 263 f. 266 f 
Restaurangverksamhet, förvärvsarbe

tande 181. 188 
- förvärvsarbetande, internat. 491 
- löner 196 
Resultanalys, skadeförsäkring 298 
Resultaträkningsposter, företag 266 
Returburkar, återvinning 22 
Reumatisk feber, dödsorsak 326. 328 
- dödsorsak, internat. 442 f 
Rikets indelningar, områden, distrikt 

m m . 397 

Riksarkivet 382 
Riksbanken 280 f 
- diskonto 282 
- tillgångar och skulder 281 
Riksdagen, arbete 407 
- sammansättning 406 
- utskott 407 
Riksdagens ombudsmän, inkomna ären

den 342 
Riksdagsmän, antal 406 
Riksdagsskrivelser 407 
Riksdagsval 397 f 
Riksradion, verksamhet 391 
Riksteatern, Svenska 393 
Riksåklagaren 343 
Ris, internat. 447, 449, 473 
Rivning av lägenheter 113 
Romersk-katolska kyrkan 409 
Rundradiosändare, antal 163 
Rundvirke, förbrukning 90 
Rusdrycker, se Alkoholdrycker 
Rybs, areal 79 f 
- skörd 80 
Råfosfat, internat. 455 
Råg, areal 79 f 
- internat. 447 f, 474 
- skörd 80 f 
Rågvete 79 
Rån 332 f, 335 
Råvaror, icke ätbara, export 126, 132 f 
- import 124, 130 f 
Rättshjälp, statens kostnader 342 
Rättshjälpsnämnder 342 
Rättsskipning, konsumtion 233 f 
Rättsväsen 331 f 
- inkomna ärenden vid n ;ndigheter 343 
Rör och rördelar, export 139 
- import 138 
Rörelseidkare 183, 205 
Rörelseresultat, industriföretag 274 
Röstande, antal 399, 401. 4031 
Röstberättigade 399, 403 f 
Röstsedlar, partifördelning 397 f, 402 f 

S 
Salmonellosis alia/annan 321 
Salt, kok, internat. 455 f 
Saltsjöfiske, landad vikt 92 f 
Samboende, antal hushåll 43 
- civilstånd 41 f 
- kön 41 
- ålder 41 
Samebyar, renar vid 83 
Samfärdsel, anställda 264 f 
- företag 263 f 
- förvärvsarbetande, internat 491 
- konsumentpris 211 
- konsumentprisindex 212 
Samfärdsel, post- och telekommunika

tioner, anställda 207 
- post- och telekommunikationer, före

tag 207 
- post- och telekommunikationer, för

värvsarbetande 177 f. 181 f. 186. 207 
Samfärdselföretag, investeringar 144 
Scandinavian Airlines System (SAS), in

ternat. 489 
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Semesterbyar, antal gäster 121, 123 
- kapacitet och storlek 121, 123 
Separationer i barnfamiljer 46 f 
Serveringstillstånd 120 
Servicearbete, förvärvsarbetande 182 f, 

188 
Servicenäringar 117 f 
Sexualbrott 332 f 
Sl-systemet 550 
Silvermalm, internat. 457 
Sirap, konsumtion 223 f 
Sjuk- och olycksfallsförsäkring, se För

säkring 
Sjukbidrag 302 
Sjukdom, anmälningspliktig 321 
- arbets- 323 
- kostnader 312 f 
Sjukfrånvaro, privat sektor 174 
Sjukförsäkring, allmän 300 f 
Sjukförsäkringsavgift, allmän 242 
Sjukgymnaster, antal 322 
- examinerade 365 
Sjukhusens verksamhet 318 f 
Sjukhusvård, allmän försäkring 300 
- specialiteter 318 
Sjukpenning, antal dagar 301 
- fall 301 
- kostnader 300, 304 
Sjuksköterskor, antal 322 
- examinerade 365 
Sjukvård, anställda 207 
- förvärvsarbetande 182, 184 f 
- sluten, psykiatrisk 319 f 
- vårdplatser 318 f 
Sjukvårdspersonal, antal 322 
Självmord 327, 329 f 
- internat. 442 f 
Sjöar 9 
Sjöfart 142, 154 f 
- på utlandet, internat. 484 
Sjökapten, examinerade 364 
Sjöräddningsstationer 156 
Sjötrafikolyckor, dödsorsak 325 
Skadeersättningar 298 
Skadegörelse 332 f 
Skador, av blixt, elektrisk ström, ras 

m. m., olyckshändelse 325 
- av vilt, ersättning 16 
Skaldjur, fångst 92 f 
Skatt, förmögenhets- 201, 253 
- indirekt 231 
- kommunal 252. 254 
- kyrklig 261 
- landstings- 260 f 
- mervärdes- 242 
- slutlig, slag av, reduktioner 201 
- statlig 251 f 
Skattebrott 333. 335 
Skatteinkomster 257 
Skattekontor, lokala, antal 397 
Skattekronor 255 f 
Skattemyndigheter, antal 397 
Skattesats 255 f 
Skatteutjämningsbidrag 257 
Skeppsvarv, industriproduktionsindex 99 
- leverans- och orderläge 100 
Skilda 37 f. 45 f 
Skilsmässor 46 f 
Skinn, import 138 
- internat. 454, 475 

- produktion 95 
Skogar, allmänna 87 f 
- areal, internat. 446 
- avverkning 88 f 
- bolags- 87 f 
- ecklesiastika 88 
- kommunala 88 
- kronans 87 f 
- krono- 87 f 
- privata 87 f 
- statliga 87 
- årlig tillväxt 88 
Skogsarbetare, löner 195 
Skogsavverkning 88 f 
Skogsbruk 73, 87 f 
- anställda 264 f 
- företag 263 f 
- förvärvsarbetande 177 f, 186, 207 
- förvärvsarbetande, internat 491 
- investeringar 91 
- totalawerkning 90 
- underhållskostnader 91 
- årsavverkning 88 f 
- ägargrupp 87 f 
Skogsbruksvärde 220 
Skogsdiken, nydikning 91 
Skogsgödsling 91 
Skogsmark 13 
- areal 78, 87 
- virkesförråd 87 f 
- årlig tillväxt 88 
Skogsnäring, löpande priser 90 f 
- utveckling 90 f 
Skogsodling 91 
Skogsröjning 91 
Skogsvägar 91 
Skoindustri, industriproduktionsindex 99 
Skolbibliotek 382 
Skolenheter, grundskolan 348 f 
Skolor, folkhög- 359 
- för- 307 
- grund- 348 f, 350 f 
- gymnasie- 351 f 
- hög- 360 f, 368 f 
- special- 349 
- sär- 349 
- tränings- 349 
- utlands-, svenska 352 
- yrkessär- 349 
Skor. export 127. 134 f 
- förvärvsarbetande 179. 187 
- import 126, 132 f 
- konsumentpris 210 
- konsumentprisindex 212 
- konsumtion 231 f 
- produktion 96 
Skotrar, registrerade 148 
Skott, dödsorsak 330 
Skyddstillsyn. dömda 334, 336 f 
Skådespelare 182. 184 
Skörd 80 f 
- internat. 448 f 
Skördeområden, antal 397 
Skördeskadeskydd 81 
Skötare, antal 322 
Slåttervall. areal 79 f 
- skörd 80 f 
Släktnamn, ansökningar 47 
Smittkoppor, dödsorsak, internat. 442 f 
Småhus 109 f 

- priser 219 
- taxeringsvärde 219 
-tomtpriser 217 
Småskogsbruk, avverkning 88 
Smör, internat. 452, 472 
- konsumentpris 210 
- konsumtion 222 
- produktion 84, 95 
Smörjmedelsindustri, industriproduk

tionsindex 99 
Smörjoljor, se Olja 
Snickerier, produktion 96 
Snus, försäljning 120 
- internat. 454 
Social hemhjälp 315 
- hemtjänst 315 
- trygghet, konsumtion 233 f 
Socialbidrag 316 
Socialförsäkring, se Försäkring 
Socialtjänst 306 f 
Socialutgifter, utgiftsändamål 312 f 
Socialvård, förvärvsarbetande 182,185 
Socioekonomisk indelning 183, 205 
Socker, export 132 f 
- import 124, 130 f, 138 
- internat. 452, 474 f 
- kalorier 224 
- konsumtion 223 f 
- produktion 95 
- strö-, konsumentpris 210 
Sockerbetor, areal 79 f 
- internat. 447. 449 
- skörd 80 
Sockersjuka, se Diabetes 
Sojabönor, internat. 454 
Soppor, konsumtion 222 
Sorghum, internat 449 
Spannmål, export 126, 132 f, 139 
- import 124. 130 f, 138 
- skörd 80 f 
Spannmålsprodukter, kalorier 224 
- konsumentpris 210 
- konsumtion 222, 224 
Sparbanker 283 
Sparbanker, anställda 283 
Specialkurser, gymnasieskolan 356 
Specialskola 349 
Spinnspön, produktion 96 
Spritdrycker, internat. 495 
- konsumtion 223 f 
- tillverkning 101 
Sprängning, dödsorsak 325, 330 
Spån, produktion 95 
Spädbarnsdödlighet 49 f, 54 f 
Stadsgas. bränsle, förbrukning 103 f 
Stadshotell, antal gäster 121 f, 120 
- kapacitet och storlek 121 f. 123 
Stadsteatrar 393 
Starköl, försäljning 119 f 
- konsumtion 223 
Statens biografbyrå, granskade filmer 

394 
Statens ]ärnvägar 152 f 
Statens, inkomster 239 f 
- utgifter 239 f. 244 f 
Statistiska publikationer, officiella för

teckningar över 519 f 
Statistiska standarder 545 f 
Statliga aktiebolag 275 f 
Statligt anställda 171 f 
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Statsbudgeten 239 f 
Statsinkomster, se Statens inkomster 

och utgifter 
Statslosa, antal 63 
Statsobligationer, ränta, internat. 501 
Statsskulden 247 f 
Statstjänstemannaförbundet (ST) 194 
Statstjänstemän, se Offentlig förvaltning 
Statsutgifter, se Statens inkomster och 

utgifter 
Stenkol, förbrukning 103 f 
- internat. 457 
Stenvaruindustri, arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- förädlingsvärde 97 
- produktionens saluvärde 97, 100 
- tjänstemän 97 
Stift, antal 397 
Stor-Göteborg, bostadsbyggande 109 f, 

113 
- flyttningar 62 
- folkmängd 37 
Stor-Malmö, bostadsbyggande 109 f, 

113 
- flyttningar 62 
- folkmängd 37 
Stor-Stockholm, bostadsbyggande 

109 f, 113 
- flyttningar 62 
- folkmängd 37 
Stormarknader 118 f 
Storskogsbruk, avverkning 88 
Storstadsområden 397 
- flyttningar 62 
- folkmängd 37 
Strafftid, kriminalvärdens 336 
Strafföreläggande 334, 336 
Strejker 191 
Strumpor, produktion 96 
Strösocker, konsumentpris 210 
Studerande, vid högskolor 360 f, 368 f 
Studiecirklar 386 
Studieförbund 387 
Stutar 82 f 
Stål, produktion 93 
- export 127,134 f, 139 
- import 125, 130 f, 138 
- internat. 460, 479 
Stål- och metallverk, arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- produktionens saluvärde 97,100 
Städer, folkmängd, internat. 421 f 
- folkmängd, se Folkmängd, kommuner 
Stöld 332 f, 335 
Suggor 82 f 
Sulfatmassaved, produktion 96 
Superfosfat, internat. 459 
Svavel, internat. 455 
Svaveldioxid, halter av 23 
- utsläpp och nedfall 21 f 
Svavelkis, internat. 455 
Svavelsyra, internat 459 
Svealand, areal och folkmängd 31 
Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) 

192 f 
Svenska kyrkan, kyrkotillhöriga 408 
- medlemmar 408 
- verksamhet m. m. 408 
Sveriges akademikers centralorganisa

tion (SACO) 194 

Sveriges arbetares centralorganisation 
(SAC) 194 

Sveriges betalningsbalans, se Betal
ningsbalans 

Svin, företag med 76, 82 
- internat. 450 
Svinkött, konsumtion 210 
Sydkustfiske 93 
Symboler använda i tabellerna 4 
Syntetiska fibrer, internat. 477 
Syphilis 321 
Sysselsatta 167 f 
- anknytningsgrad till arbetsmarknaden 

169 
- arbetsmiljö 175 
-deltids-168 
- efter näringsgren 1691,173 f, 176 f 
- efter utbildningsnivå 168 
- efter yrkesställning 170 
- mindre än 35 timmar 168 
Sysselsättningsskapande åtgärder 192 
Systembolaget AB 275 
Sågtimmer, avverkning 89 
- priser 89 
Sågvirke, internat. 455 
Sädesslag, olika, areal 79 f 
- skörd 80 f 
Säkerhetsanstalter för sjöfarten 156 
Säljkurser, genomsnittliga 285 
Sällskapsresor, flyg 161 
Sändningstid, riksradio 391 
- television 391 
Särskilda boendeformer 311 
Särskola, elever 349 

T 
Tabellanmärkningar 509 f 
Tabeller i Statistisk årsbok som utgått 

sedan föregående år 541 f 
Tackjärn, internat. 460 
Tandhygienister, antal 322 
Tandläkare, antal 321 f 
- examinerade 366 
Tandsköterskor, antal 322 
Tandtekniker, antal 322 
Tandvård, folk- 321 
Tankfartyg 154 
Taxerad inkomst 199, 204 
Taxeringar 251 f 
Taxeringsvärden 216, 219 f 
Te, internat. 453, 475, 495 
- konsumtion 223 
Teater, verksamhet, ekonomi och perso

nal 393 
Teatergrupper, fria 393 
Teckenförklaring 4 
Tegel-, cement- och annan 

mineralvaruindustri. förvärvsarbetande 
180,187 

- industriproduktionsindex 99 
Telefonsamtal 163 
Telefonstationer 163 
Telegraf 163 
Telegrafiapparater, export 127, 134 f, 

140 
Telegram, taxerade 163 
Television, antal sändare 163 
- internat. 506 
- mottagaravgift 390 
- verksamhet 391 

Televisionsapparater, export 140 
- konsumentpris 211 
Televisionslicenser 390 
Televisionsmottagare, internat. 506 
Telex 163 
Temperatur, medel-11 
Tenn, internat. 461 
Tennkoncentrat, internat. 456 
Terapeuter, arbets-, antal 322 
Territorialvattengräns 9 
Terrängskotrar, registrerade 148 
Textilfibrer, export 132 f 
- import 124, 130 f 
Textilindustri, arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- energiförbrukning 105 
- förvärvsarbetande 179,187 
- förädlingsvärde 97 
- industriproduktionsindex 99 
- investeringar 98 
- leverans- och orderläge 100 
- löner 195 
- produktion 96 
- produktionens saluvärde 97,100 
- tjänstemän 97 
Textilvaror, importprisindex 214 
- prisindex, inhemsk tillgång 214 
- producentprisindex 213 
- produktion 96 
Tidningar 390 
- postförsändelser 162 
Tidningar och tidskrifter, produktion 96 
Tidningspapper, export 139 
- internat. 459 f, 478 f 
- produktion 96 
Tidskrifter 390 
Tillgångar och skulder, banker 283 
Tillverkningsindustri 95 f 
- anställda 264 f 
- arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265, 270 
- energiförbrukning 105 
- företag 263 f 
- förvärvsarbetande 177 f, 187 f, 207 
- förvärvsarbetande, internat. 491 
- förädlingsvärde 97 
- industriproduktionsindex 99 
- internat. 452 f 
- leverans- och orderläge 100 
- löner 195 f 
- produktionens saluvärde 97, 100 
- tjänstemän 97 
Tilläggspensioner 301 f 
Timförtjänst, genomsnittlig för vuxna 

arbetare 195 f 
Timmer 89 
- internat. 454, 476 
Tingsrätter, antal 397 
- verksamhet 339 f 
Tipstjänst AB 275 
Tjurar 82 f 
Tjänstemän, försäkrings-, löner 196 
Tjänstemännens centralorganisation 

(TCO) 194 
Tjänsteproducerande näringar, föräd

lingsvärde 274 
- omsättning 274 
Tjänster, konsumentpris 210 f 
- konsumtion 231 f 
Tobak, export 132 f 



572 

- internat. 453, 475 
- konsumentpris 210 
- konsumentprisindex 212 
- konsumtion 223 
- producentprisindex 213 
- rök-, internat. 454 
- rök- och tugg-, försäljning 120 
Tobaksindustri, arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- förädlingsvärde 97 
- industriproduktionsindex 99 
- tjänstemän 97 
Tobaksvaror, export 132 f 
- import 124, 130 f 
- importprisindex 214 
- prisindex, inhemsk tillgäng 214 
- produktion 95 
Tobaksvaruindustri, energiförbrukning 

105 
- förvärvsarbetande 179,188 
- investeringar 98 
- leverans- och orderläge 100 
- produktionens saluvärde 97,100 
Tomter, priser 217 
Tomtmark, obebyggd 217 
Tonnage, internat. 483 f 
- dödvikts- 483 
Torrlastfartyg 154 
Torv, import 124,130 f 
Trafikantgrupp, olyckor 324 
Trafikbrott 332 f, 335 
Trafikbrottslagen 332 f, 335 
Trafiken i rikets hamnar 157 
Trafikförsäkring 298 f 
Trafikkort 152 
Trafikolyckor, se Olyckor 
Traktorer, import 139 
- internat. 451 
- registrerade 148 
Traktorkort 152 
Transaktioner, kapital-141 
- löpande 141 
Transporter 142 f 
- konsumentprisindex 212 
- konsumtion 231 f 
Transportmedel, export 127,134 f, 140 
- import 125,130 f, 139 
- prisindex, inhemsk tillgäng 214 
- producentprisindex 213 
Transportmedelsindustri, industriproduk

tionsindex 99 
Träd, se Garn 
Trångboddhet 115 f 
Träbränslen, förbrukning 103 f 
Träda 79 f 
Trädgårds- och åkerareal, internat. 446 
Trädgårdsväxter, odling m. m. 85 
Trädslag 88 f 
Trähus, monteringsfärdiga, produktion 

96 
Träningsskola, elever 349 
Trävaror, export 126,132 f, 139 
- exportprisindex 215 
- import 124, 130 f 
- internat. 476 
- prisindex, inhemsk tillgång 214 
- producentprisindex 213 
- produktion 95 f 
Trävaruindustri, anställda 173 f 
- arbetare 97 

- arbetsställen 97, 265 
- energiförbrukning 105 
- förvärvsarbetande 179, 187 
- förädlingsvärde 97 
- industriproduktionsindex 99 
- investeringar 98 
- leverans- och orderläge 100 
- löner 195 
- produktionens saluvärde 97,100 
- tjänstemän 97 
Tuberkulos, dödsorsak 326, 328 
- dödsorsak, internat. 442 f 
Tulldistrikt, antal 397 
Tumörer, dödsorsak 326, 328 
- dödsorsak, internat. 442 f 
Turbineffekt, disponibel 107 
Turism, internat. 500 
Turisthotell, antal gäster 121 f, 123 
- kapacitet och storlek 121 f, 123 
TV-, apparater, konsumentpris 211 
- licenser, färg- 390 
Tvistemål 340 f 
Tvätt- och toalettmedel, export 134 f 
- import 130 f 
- konsumentpriser 211 
Tvätteriverksamhet, förvärvsarbetande 

182,188 
Tvättmedel, konsumentpris 211 
Tyfoidfeber, dödsorsak, internat. 442 f 
Typhoid/Paratyphoid 321 
Tätorter 23, 28 f 
- folkmängd 28 f 
- luftkvalitet 23 

u 
U-landsbistånd, internat. 499 
- kostnader 249 f 
- personal, stipendiater m. m. 250 
Ull, import 138 
- internat. 455, 477 
Ullgarn, internat. 460, 479 
Underhåll 309 
Undervisning, förvärvsarbetande 182, 

184 
Ungdomspraktik 190, 192 
Uppdragsverksamhet, förvärvsarbetan

de 182, 207 
Uppehållstillstånd, antal som beviljats 

70 f 
Uppsägningar 191 
Uppvärmningssätt 110 
Uranmalm, internat. 457 
Ursprungsland, import 130 f. 136 f 
Urtillverkning, förvärvsarbetande 180 
Utbildning 344 f 
- för sysselsatta efter näringsgren 176 
- konsumtion 233 f 
- kostnader 346, 348 
Utbildningsnivå, kön och ålder 347 
- personer i arbetskraften 168 
Utdebitering, kommunalskatt 255 f 
- landstingsskatt 257 
Utflyttade, för kommuner 56 f 
- för län 56 f 
- inrikes och utrikes 56 f 
Utförsel, se Export 
Utgifter, forsknings- och utvecklingsverk

samhet 373 f 
- inom den kommunala sektorn 260 

- statsbudgeten 239 f, 244 f 
Utlandsfiske 93 
Utlandsskolor, svenska 352 
Utlåning, banker 284 
Utländska ambassader, förvärvsarbetan

de 183 
Utländska tillgodohavanden, internat. 

503 
Utlänningar, se Medborgare/Medborgar

skap, utländskt 
Utrikeshandel 117,123 f 
- internat. 467 f 
Utskott, Riksdagens 407 
Utsläpp, internat. 451 
- miljöförstörande 20 f 
Utvandrare 26, 54 f, 66 f 
- efter länder 67 
- kön 69 
- länsvis 68 
- ålder 69 
Utvecklingsbistånd 249 f 

V 
Val, allmänna 397 f 
- postanstalt 401 
Vall, areal och skörd 79 f 
Valsedlar, antal 397 f, 402 f 
Valutaflöde 141 
Valutakurser, internat. 503 
- myntenheter 285 
Valutareserv 281 
- transaktionsförändringar 141 
Vandrarhem, antal gäster 121,123 
- kapacitet och storlek 121, 123 
Vapen, internat. 481 
-export 127 
-import 126 
- produktion 96 
Varor, bearbetade, export 127, 134 f 
- bearbetade, import 125, 130 f 
- diverse färdiga, export 127,134 f 
- diverse färdiga, import 126,132 f 
- export, fördelning efter länder 132 f, 

136 f 
- export, kvantitet 123,139 f 
-export, värde 123,126 f, 132 f, 139 f 
- import, fördelning efter länder 130 f, 

136f 
- import, kvantitet 123,138 f 
- import, värde 123 f, 128 f, 136 f 
- konsumentpriser 210 f 
- konsumtion 222 f 
- produktion, internat. 452 f 
Varuhandel, anställda 264 f 
- företag 263 f 
Varuhushandel 118 f 
Varumärken 278 
Vattenförbrukning 24 
Vattenkraft 106 f 
- disponibel och utbyggd 107 
- internat. 464 
Vattenledningsnät, anslutna bostäder, 

boende 24 
Vattenområden 9 
Vattenverk, förvärvsarbetande 177 f, 180 
- industriproduktionsindex 99 
Ved. avverkning 88 f 
-förbrukning 103 f 
- prisutveckling 89 f 
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Vegetabiliska produkter, tillverkning 95 
Verkstadsindustri, anställda 173 f 
- arbetare 97 
- arbetsställen 97, 265 
- energiförbrukning 105 
- företagare 207 
- förvärvsarbetande 180, 187 
- förädlingsvärde 97 
- industriproduktionsindex 99 
- investeringar 98 
- leverans- och orderläge 100 
- löner 196 
- produktionens saluvärde 97,100 
- tjänstemän 97 
Verkstadsvaror, exportprisindex 215 
- importprisindex 214 
- prisindex, inhemsk tillgång 214 
- producentprisindex 213 
Vete, areal 79 f 
- internat. 446, 448, 472 f 
- skörd 80 f 
Vetemjöl, konsumentpris 210 
- produktion 95 
Vetenskapliga bibliotek, se Forsknings

bibliotek 
Veterinärdistrikt, antal 397 
Veterinärer 86 
- examinerade 366 
Veterinärväsendet 86 
Vigda par, Svenska kyrkan' 408 
Vigselålder 45 
Vigslar, se Giftermål 
- Svenska kyrkan 408 
Villkorlig dom 334, 336 f 
Villkorlig frigivning 337 
Villor, en- och tvåbostads-110 f, 219 
- priser 219 
- taxeringsvärde 219 
- tomtpriser 217 
Vin, försäljning 119 f 
- internat. 453, 495 f 
- konsumtion 223 
Virke, avverkning 88 f 
-export 126 
- import 124 
- prisutveckling 89 f 
- produktion 95 
Virkesförråd 87 f 
Vitaminer, näringsvärde 224 
Volymindex, för export 129 
- för export och import, internat. 467 
- för import 128 
Voteringar, Riksdagen 407 
Vuxenutbildning, kommunal 359 
Våldtäkt 332 f 
Vård, hem för, intagna 310 f 
Vårdbidrag, barn 301, 303 
Vårdplatser, sjukhus, antal 318 f 
Väder 7,9 
Vädjande mål, se Tvistemål 
Väg och järnväg 142,144 f 

Vägar, bidragsberättigade 145 f 
- bilvägar 145 f 
-enskilda 146 f 
- kommunala 146 f 
- läns-146 f 
-r iks-146 f 
- skogs- 91 
- stats-144 f 
-våglängd 146 f 
Vägbyggnad 144 f 
Väggelement, betong, produktion 96 
- cement, produktion 96 
- sten, produktion 96 
Vägtrafikförfattningen, brott mot 333, 335 
Vägtrafikolyckor, se Olyckor 
Vägunderhåll, statens kostnader 144 f 
Värdeindex, för export 129 
- f ö r import 128 
Värdepapperscentralen (VPC) 293 
Värdepappersinnehav 284 
Världens handelsflotta, internat. 483 t 
Världsdelar, areal, folkmängd, internat. 

413, 415 f 
Värme, se Elektrisk energi 
Värmekraft 106 
Värmesystem 110, 114 
Värmeväxlare, produktion 96 
Västkustfiske 93 
Vävnader, bomull, internat. 479 
-export 127, 134 f 
- import 125, 130 f, 138 
- produktion 96 
Växelkurser 285 
- internat. 503 
Växthus 85 
Växthusyta 85 

Y 
Yrkesfiskare 93 
Yrkesinriktade linjer, gymnasieskolan 

353 f 
Yrkesinspektionsdistrikt, antal 397 
Yrkesområden m m . 184 f 
Yrkesskola, särskolan, elever 349 
Yrkesställning 170,207 
Yrkessärskola, elever 349 
Yrkesundervisning, gymnasieskolan 

353 f 

Z 
Zink, import 139 
- internat. 461 
Zinkmalm, internat. 456 

A 
Åkerareal, länsvis 74 f 
Åkerjord, obrukad 79 f 
Aker|ordens användning 79 f 
- internat. 446 f 

Åkermark 78 f 
Åklagarmyndigheter, antal 397 
Ålderdomshem, utgifter 313 
Åldersfördelning, hela befolkningen 

37 f 
- internat. 431 f 
Ålderspensioner 301 f 
Arshyra, genomsnittlig 218 
Årsverken, forsknings- och utvecklings

verksamhet 374 
Åsnor, internat. 450 
Atalsunderlåtelse 334, 336, 339 
Aterbäringsmedel, skadeförsäkring 299 
Återfall i brott 338 f 
- böter 339 
- fängelse 338 
- skyddstillsyn 338 
- sluten psykiatrisk vård 338 
- villkorlig dom 338 
- vård inom socialtjänsten 339 
- atalsunderlåtelse 339 
Återstående medellivslängd 51 f 
- internat. 434 f 
Återvinning 22 

Ä 
Äganderätt 110, 112 
Äganderättsbevis 340 
Ägarkategorier, lägenheter 112 f 
Ägg, kalorier 224 
-konsumentpris 210 
- konsumtion 222. 224 
- produktion 84 
Ägoslag, areal 78 
- internat. 446 
Äktenskap, ingångna 45, 54 f 
- upplösta 46 f 
- varaktighet 46 
Äktenskapsförord 340 
Äktenskapsskillnader 46 
Älgar, fällda 86 
Älvar 9 
Äng, ständig, internat. 446 
Änklingar 37 f 
Änkor 37 f 
Ärekränkning 332 f 

ö 
Öar 9 
Öl. försäljning 119 f 
- internat. 495 
- konsumentpris 210 
- konsumtion 223 
- tillverkning 101 
Överlantmätarmyndigheter 397 
Övervakning, kriminalvården 337 

Utkom från trycket den 15 december 1994 
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