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Förord 
Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed första delen av Folk- och 
bostadsräkningen 1985 (FoB 85). 

Den innehåller beskrivningar av råtabellprogrammen den grafiska redovisningen, 
definitioner och kodscheman som används i bearbetningarna. 

Utformningen av råtabellplanerna har arbetats fram i nära samarbete med före
trädare för statistikens användare inom många områden. SCB vill gärna framföra 
ett tack till de många personer och myndigheter som bidragit till arbetet. 

På SCB har i första hand Curt Nilsson ansvarat för utformningen av allmänna pro
grammets tabellplan och Gunnar Hedin för tabellplanen i kommunernas program. 
Publikationen har redigerats av Erik Liljegren. 

Stockholm i oktober 1986 

STEN JOHANSSON 

Gunnar Olsson 
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Svensk - engelsk ordlista 
List of terms 

A 
Absolut (a tal) numbers 
affärsdrivande verk government-owned company 
akademiska yrken professional occupations 
alia all 
allmännyttiga bostadsföretag semi-public body, i.e. non-profit 
(allmännyttiga företag) housing organization supervised 

by the local authority 
andel proportion 
andra privata hushåll other private households 
annan other 
annat other 
anställda employees 
antal (ant) number (of) 
antal barn i olika åldrar number of children in various ages 
använda bränslen type of energy used for heating 
arbetare manual workers 
arbetar i hemkommunen both residence and place of work 

in the same municipality 
arbetsinkomst income from work 
arbetsplats place of work 
arbetsplats i området place of work in the district 
arbetsställets belägenhet location of the place of work 
arbetsställeområdc district of place of work 
av of 
avser refers to 
avtal agreement 

B 
bad/duschrum bathing facilities 
barn child(ren) 
barnhushåll household(s) with child(ren) 
bebodda occupied 
befolkning population 
begränsad nivå aggregates of major groups 

(limited level) 
belägenhet location 
bland among 
boende occupants, members of the 

household 
boendetätheter degrees of crowding 
bostad dwelling 
bostad i området dwelling in the district 
bostad i regionen dwelling in the region 
bostadens belägenhet location of the dwelling 
bostadshushåll dwelling household(s) 
bostadslägenheter dwellings 
bostadsområde residential district 
bostadsrätt tenant-owning 

(in a housing co-operative) 
bostadsrättsförening housing co-operative society 
bostadsföretag, bost-företag housing company 
byggnadsperiod period of construction 
båda förvärvsarbetar both are employed 
båda könen both sexes 

C 
centralvärme central heating 
civilstånd marital status 

D 
dagbefolkning, dagbef employed by place of work 

(day-time population) 
de boendes ålder age of the members of the 

household 
delområde small area within a municipality 
delägare/andelslägenhet part owner/owner flat 
den vuxnes kön sex of the adult 
den yngstes ålder age of the youngest 
den äldstes ålder age of the oldest 
direktverkande el electric heating, radiators 
disponeras av fastighets- used by the house-owner for 

ägaren för annat ändamål other purposes 
därav of which 

E 
efter by 
egen private 
egen panna för enbart private furnace only using 
- olja - oil 
- el - electricity 
- fasta bränslen - solid fuels 
- gas - gas 

ej not 
ej förvärvsarbetande non-employed population 
cl direktverkande electric heating, radiators 
eller or 
en one 
enbart only 
enbostadshus one-dwelling house(s) 
enbostadshus, friligg detached one-dwelling building(s) 
endast only 
energi energy 
enligt according to 
enpersonshushåll onc-person household(s) 
ensamboende living alone 
ensamstående single 
enskild person private person 
ett one 
exkl excluding 

F 
facklärda skilled 
familjer families 
fastighet real estate 
fastighetstyp type of the real estate 
finns exists 
fjärrvärme district heating 
flera more than one 
flerbostadshus multi-dwelling buildings 
FoB population and Housing Census 
fria yrkesutövare independent workers 
frän from 
frånskilda divorced 
född i Sverige born in Sweden 
född utomlands born abroad 
födelseland country of birth 
för for 
fördelning distribution 
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före before 
företagare employer(s) 
företagssektor sector of enterprises 
församling (förs) parish 
förvärvsarbetande employed population 
förvärvsarbete employment 
förvärvsintensitet relative share of employed 

population 
föräldrarnas parents' 
förändring change 

G 
gifta married 
gifta samboende married persons cohabiting with 

their spouses 
grupp group 

H 
h (hushåll) house-holds 
halvmodern semi-modern 
hela befolkningen total population 
hemkommun home municipality 
hemmavarande living at home 
hiss lift 
HSB/Riksbyggen The National Association of 

Tenants Savings and Buildnings/ 
The Co-operative Building 
Organization of the Swedish 
Trade Unions 

hus house(s),building(s) 
hushåll households 
hushållskvoter households ratios 
hushållssektor households sector 
hushållsstorlek size of household 
hushållsställning relationsship to reference member 
hushållstillhörighct household status 
hushållstyp type of household 
hustyp type of building 
hyr i andra hand sublet 
hyresrätt lease 
högre tjänstemän higher employees 
hög utrymmesstandard more than one room per occupant 

kitchen and one room excluded 

I 
i in 
i kombination med in combination with 
i olika åldrar of different ages 
i utlandet eller på havet abroad or at sea 
icke bostadshus non-residential buildings 
indextal index 
ingen no one 
ingår included 
ingåreji not included in 
inkl including 
inkomstklass income classes (of SEK thousands) 
inpendlare ingoing commuter 
inpendling ingoing commuting 
inpendlingsregion region for ingoing commuting 
invandrarhushåll dwelling household(s) with at least 

one foreign-born person 
invandringsår year of immigration 

J 
jordbruksfastighet agricultural real estate 
juridisk person legal entity 
jämförelse mellan comparison between 

K 
kokvrå (kv) kitchenette 
kollektivhushåll institutional household(s) 
kollektivt collectively 
kommun(er) commune(s), local authority(ies) 
kommunal (komm) local gouvernment, municipal 
kvalitetsgrupp quality group 
kvinna, kvinnor (kv) women, women 
kök(k) kitchen 
kön sex 

L 
land, länder country, countries 
landstingskommunal county council 
lantbrukare farmer 
ledande befattning upper-level executives 
LP-bransch classification used in the county 

planning 
lägenhet (Igh) dwelling, flat 
lägenhetsstorlek size of dwelling (according to the 

number of rooms) 
lägre tjänstemän assistant employees 
län county(ies) 

M 
m m etc 
man, män (m) man, men 
mannens ålder age of husband 
med with 
med minst with at least 
medborgarskapsland country of citizenship 
medelåldershushåll dwelling household with reference-

member 25-64 years of age 
medelinkomst mean income 
medianinkomst median income 
mellan between 
mellannivå intermediate level 
mer än more than 
mer än ett rum per boende, kök more than one room per occupant, 
och ett rum oräknat kitchen and one room excluded 
modern modern 

N 
nattbefolkning resident population, night-time 

population 
negativ nettopendling outgoing commuting exceeds 

ingoing commuting 
nettopendling net commuting 
nivåer levels 
Norden The Nordic countries 
norm standard 
näringsgren industry 

O 
obebodda unoccupied 
och and 
offentlig sektor public sector 
ogifta single(s) 
oklassificerbara non-classifiable 
okänd unknown 
om ej annat anges unless otherwise specified 
omfattar comprises 
omodern unmodern 
område region 
områdesdel part of region 
oräknat uncounted 
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P 
panna furnace 
panncentral central heating furnace 
par couple(s) 
penciling commuting 
pendlingsregion region of commuting 
personer persons 
personer som inte tillhör något persons not belonging to a 
bostadshushåll dwelling household 

personer vars arbetsställe är persons, whose place of work is 
okänt, växlande eller beläget unknown, varying or located 
i utlandet eller på havet abroad or at sea 

population population 
positiv nettopendling ingoing commuting execds 

outgoing commuting 
primärkommunal primary local authority 
privat(a) private 
procent percentage 
procentuell fördelning percentage distribution 
på fastigheten skrivna registred at the premises 
på församlingen skrivna registered in the parish 

R 
r room(s) excluding kitchen 
rk room and kitchen 
rkv room and kitchenette 
rad-, kedjehus terraced house or linked house 
rangordnade efter ranked by 
referensperson(er) reference member of dwelling 

household 
region region 
respektive respectively 
riket the whole country 
rum(r) room(s) excluding kitchen 
rumsenheter (RE) number of rooms including 

kitchens 

S 
S:a total 
saknas missing 
samboende, samb marriage/consensual union 
samma som, samma som same as, same .... as 
sammanräknad inkomst total income 
samt and 
samtliga, samtl all, total 
sektor sector of employment 
sektortillhörighet type of employment 

(public/private) 
siffernivå digit level 
småhus small houses (one-dwelling and 

two-dwelling house) 
SNI Swedish standard industrial 

classification of all economic 
activities (SNI) 

socioekonomisk indelning (SEI) socio-economic classification 
specificerad specified 
stat the state 
statlig government 
statslösa stateless persons 
storlek size 
storstadsområde metropolitian area (the Stock

holm, Gothenburg or Malmö 
region) 

summa total 
summa invandrat total number of immigrants 
svenska medborgare Swedish citizens 
sysselsättning type of activity 

T 
tabell table 
till to 
till uthyrning lediga vacant for renting 

tillhörande, tillgång till have the use of, belonging to 
tillsammans med together with, combined with 
timmar (tim) hours 
tjänstemän non-manual employees 
tjänsteproduktion service production 
totalt total 
trångbodda households (persons) living in 

overcrowded dwellings 
trångboddhet overwrowding (overcrowded 

households in per cent of all 
households, etc) 

tvåbostadshus two-dwelling houses 
tvåpersonershushåll two-persons dwelling household(s) 

U 
under reparation eller ombyggnad being repaired or reconstructed 
ungdomar youths 
ungdomshushåll households with youths 
uppgift om sysselsättning saknas information as to type of activity 

not available 
uppgift saknas unknown 
upplåtelseform tenure status 
upplåten med kyrkobokförd dwelling with registrered person(s) 

boende 
upplåten utan kyrkobokförd dwelling without any persons 
boende registered as living in the dwelling 

utan without 
utan känt hemvist of no known abode 
utlandet foreign countries 
utländska medborgare foreign citizens 
utnyttjande occupancy status 
utomlands abroad 
utpendlarc outgoing commuter 
utpendling outgoing commuting 
utpendlingsregion region foi outgoing commuting 
utrikes födda foreign-born persons 
utrustning equipment 
utrymda p g a förestående vacant dwellings awaiting 
rivning demolition 

utrymda rivningslägenheter dwellings vacated for demolition 
change 

utveckling development 

V 
vanligaste most frequent 
varuproduktion goods production 
verksamhet activity 
vissa certain 
värmepump heat pump 
värmesystem heating system 
växlande varying 
WC flush toilet 

Y 
yngre medelålderhushåll dwelling household with refe

rence member 25-44 years of age 
yrke occupation 
yrkesschema occupational classification 

Å 
alder age 

Ä 
äganderätt ownership 
ägare owner 
ägarkategori type of ownership 
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äger huset owns the house 
äldre mcdelaldershushall dwelling households with reference 

member 45-64 years of age 
äldrehushall households with elderly people 
änklingar widowers 
änkor widows 

• • 

O 
övriga, övr others 
övriga hus other houses (multi-dwelling 

houses and non-residential 
buildings) 

övriga kombinationer other combinations 
övriga kommuner the rest of the minicipalities 
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Summary 
In the autumn of 1985 a population and Housing Census was 
taken in Sweden (FoB 85) according to the Statutes of the 
1985 Population and Housing Census Act (SFS 1984:531). 
The Census was conducted by Statistics Sweden (SCB). 

Sweden has a long-standing tradition of population cen
suses, the first one being performed as early as 1749. In 
recent decades, however, the importance of the censuses as 
population counts has decreased, as Sweden has developed 
current statistics based on population registers which yield 
data even for small areas. The principal significance of the 
census is instead as employment, occupation and housing 
census. In these fields the census constitute the only source 
that provides information based on complete enumera
tions. Since 1960 the Swedish population and housing cen
suses have been combined in one census carried out every 
five years. 

The 1985 Census questionnaire 

In the 1985 Census particulares were collected both by using 
questionnaires and by drawing data from administrative 
records. The particulars collected on the household ques
tionnaire and the real-estate questionnaire mainly concer
ned the situation on November 1, 1985. In the 1980 Census 
domicile and housing conditions were refered to September 
15, 1980. 

The questionnaire form regarding households was mailed 
to each household with some particulars preprinted. The-
completed form was then mailed by the respondent to the 
local examination board. Owners of one- and two-dwelling 
houses answered the questions regarding housing on the 
household questionnaire. Owners of multi-dwelling houses 
answered the corresponding questions on a special form. 
The local examination board checked the forms and, when 
ever necessary, called back for missing information. The 
board also coded some of the particulars and, after sorting 
and numbering the forms, sent the material on to Statistics 
Sweden for further processing. When the coding and editing 
work at Statistics Sweden was completed, four sets of com
puter and manual processing linked the questionnaire 
data with 

O data on employment and place work from the new regis
ter of employment 

O data on industry, sector of employment and regional 
codes from the SCB Central Register of Enterprises 

O demographic data (marital status, citizenship, country of 
birth and year of latest immigration) and data on children 
under the age of 16 from the SCB Register of the Total 
Population 

O income data from the SCB register based on income-tax 
returns filled out by tax-payers to local assessment bo
ards 

Tabulations were subsequently made from the merged 
material. 

Presentations of the 1985 Census statistics 

The principal results from the individual municipalities and 
counties are presented in a number of reports in the series 
Official Statistics of Sweden (SOS). A list of the planned 
publications can be found on the back of the cover. 

Computer tables. 

For users for whom the above-mentioned reports do not 
offer sufficient information. Statistics Sweden can provide 
unedited tables (computer lists) which comprise demographic 
and economic characteristics of persons as well as charac
teristics of households, housing and commuting. 

Tables included in the so called general programme 
(financed over the goverment budget) are compiled for 
municipalities, counties and metropolitan areas. Tables 
marked SAM (summary tabulations) are also produced for 
all parishes. These tables are successively sent to the muni
cipalities, the county boards and some other public bodies. 
All tables may be obtained by adressing Statistics Sweden. 

Lists of tables and lay-outs showing the scope of each 
table is found in this report. 

Tables in the so called special programme are compiled 
for small areas within a municipality. These tables as well as 
the charts and maps are paid for by commissioners. Layout 
of tables, maps and charts follow in this report. 

Commissions 

Even the computer tables do not cover all possible Census 
tabulations, neither in respect to variable combinations nor 
as regards variously defined geographical areas. Against 
pay ment. Statistics Sweden under-takes custom-made pro
cessings to illustrate specific phenomena for any type of 
small areas including post-code areas. 

Maps and charts 

The Census presentation programme includes maps and 
charts produced on commission. 

Census data on-line 

The Regional Statistical Data Base (RSDB) is a system for 
storing, processing and distributing statistical information. 
The statistics are stored as matrices on certain regional le
vels with specific variable contents. The variable values in 
each matrix can be combined into tables according to the 
wishes of the user. 

Census data on tape, diskette or microfilm. 

Many users of Census statistics prefer to receive the material 
on magnetic tapes or diskettes whether they are interested 
in the principal results, data from the computer tables or 
new processings at individually chosen break-down levels. 
Statistics Sweden has the requisite soft-ware for conversion 
to several optional storage media. 
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Comparability and quality 

Society changes, and so do censuses. At every census the 
users of census data ask for statistics that will give as true a 
picture as possible of society at the time of the census. This 
means that the changes that have taken place in various 
fields of society necessitate a review of each census as to 
content, definitions, methods and forms of presentation. 
On the other hand, if the censuses are to describe the changes 
between the census occasions, they have to kept as uniform 
as possible, i.e. definitions, classification principles and 
survey methods have to remain unchanged. These conflic
ting requirements, generated by the demands for good desc
riptions of both the situation at the time of the census and 
the changes since the previous census are always present in 
the planning of a census and involve a difficult balancing act 
between the demands for adjustments and the demands for 
comparability. 

Futhermore, Statistics Sweden strives at each census to 
improve the quality. The processing of the census data in
cludes various steps to this end, e.g. checks, supplementa
tions, inspections of the coding work, computer editing etc. 
In this way the errors are reduced, even though they can 
never be entirely eliminated. 

Variations in the quality of the censuses and the quality 
changes over time cause an additional comparability pro
blem. Generally speaking, the more detailed the compari
sons, the greather are the problems. Shortcomings in respect 
to the comparability of various censuses that are caused by 
quality differences are assessed in evaluation (quality cont
rol) studies, in which the errors are measured and analysed. 
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Inledning 
Enligt lag om folk- och bostadsräkning år 1985 (SFS 
1984:531) har under hösten 1985 en folk- och bostadsräkning 
genomförts i Sverige. Statistiska centralbyrån är huvud
ansvarig för genomförandet av räkningen. Den har utförts i 
samarbete med bl a kommunerna, riksskatteverketoch pas
torsämbetena. På riksdagens uppdrag tillsatte regeringen 
en parlamentarisk kommission, FoB-kommissionen, med 
huvuduppgift att bevaka att bestämmelserna om säkerhet, 
sekretess och integritet följs. Kommissionen har följt det 
praktiska arbetet både centralt på SCB och lokalt hos kom
muner och pastorsämbeten. 

Uppgifter för räkningen har insamlats dels på person
blankett, dels på fastighetsblankett. Förtryckta personblan
ketter sändes i slutet av oktober ut till alla uppgiftsskyldiga. 
Enligt lagtexten var alla personer, som var 16 år och som var 
kyrkobokförda i landet eller borde vara det skyldiga att 
besvara personblankettens frågor om yrke, hushållets sam
mansättning och bostaden. Ägare av enfamiljshus besvarade 
även frågor om huset. Samma frågor om huset besvarades av 
ägare till flerfamiljshus på fastighetsblanketten. Båda blan
ketterna finns som bilaga 12 och 13 i föreliggande publikation. 
Kompletterande uppgifter fick hämtas från några i FoB-
lagen specificerade register. Uppgifter om civilstånd, med
borgarskap, födelseland och år för senaste invandring kommer 
från registret över totalbefolkningen. Uppgifter om var de 
förvärvsarbetande arbetar hämtas från ett nytt sysselsätt
ningsregister som i huvudsak baseras på kontrolluppgiften 

för den allmänna självdeklarationen. Uppgift om inkomst 
hämtas från det årliga inkomstregistret. 

När uppgiftslämnarna besvarat frågorna på blanketterna 
insändes dessa till kommunernas granskningorgan. De 
lokala FoB-kontoren har kompletterat och kodat blankett
materialet och därefter lämnat det till statistiska central
byrån för fortsatt bearbetning. I den centrala bearbetningen 
genomgår materialet både maskinella och manuella kon
troll- och rättningsrutincr. Därefter dataregistreras yrkes
uppgiften för att sedan kodas maskinellt. Uppgifter som 
inte går att koda maskinellt kodas manuellt. Härefter fram
ställs de slutliga register som utgör grunden för resultatredo
visningen. 

Den övervägande deien av resultaten från FoB 85 kom
mer att vara tillgänglig under 1987. Undantag är den stati
stik som redovisar yrke eller uppgifter som bygger på yrkes
variabeln. 

I denna publikation ges en sammanställning över inne
hållet i de olika redovisningsformerna i FoB 85. 

Statistiken beskrivs både till innehåll, form och regional 
nivå. Tabeller som framställs med församling eller kommun 
som lägsta nivå finns tillgängliga centralt på SCB i Örebro 
mot en kopieringsavgift samt hos respektive kommun, läns
styrelse och landsting. Statistik på delområdesnivå finns 
endast framtagen efter beställning från respektive kommun, 
länsstyrelse och landsting. 
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Redovisning av FoB-statistik 
Översiktlig beskrivning av redovisningen 

Till största delen består resultatredovisningen från FoB 85 
av rätabeller, kartor och diagram dvs material som ej publi
ceras i tryckt form av SCB. Denna redovisning finns samlad 
i basprogrammet. 

Basprogrammet består i huvudsak av råtabeller fördelade 
dels på det allmänna programmet, dels på kommunernas 
program (tidigare benämnt specialprogrammet). Tabell-
redovisningen kompletteras med ett program för diagram 
och för kartor. 

Allmänna programmet består företrädesvis av tabeller 
för hela kommuner eller större områden. Dessa tabeller 
produceras som allmän information och sänds till huvud
konsumenterna utan kostnad. Samtliga tabeller i kommu
nernas program, som omfattar tabeller för olika områden 
inom kommuner (N YKO- och kommunnivå, samt diagram 
-och kart paketen) är uppdragsfinansierade och produceras 
endast efter beställning. 

Publiceringsprogrammet omfattar dels den sedvanliga 
dokumentationen av resultaten i form av SOS-böcker, dels i 
form av länshäften. I FoB 85 planeras även några publika
tioner av mer sammanfattande karaktär. Information till 
användarna om statistiken kommer att ges under hela pro
duktionstiden i SCBs tidskrift RF.KO och i kundbladet FoB 
85-nytt. 

Det allmänna programmet-

Omfattning och indelningar 

Rätabellerna i allmänna programmet har tagits fram i nära 
samarbete med statistikens användare. Jämfört med FoB 80 
har redovisningen framför allt utökats med invandrartabeller. 
För att på ett enhetligt sätt beskriva olika hushållskatcgorier 
har en indelning gjorts av hushällen i fem olika hushälls-
typer som används i flera tabeller, för att på ett enhetligt sätt 
beskriva olika kategorier. Vidare ingår för första gängen 
tidsserier i rätabellprogrammet. Tidsserierna finns i de olika 
ämnesgrupperna med beteckningen UTV (utveckling) och 
visar resultat från FoB 75, 80 och 85. 

Indelningen i olika ämnesgrupper följer i stort sett mot
svarande indelning frän de närmast föregående räkningar
na: 

O B Omfattar alla individtabeller utom där syssel
sättning, yrke eller inkomst ingår. (Tidigare 
D-tabeller och vissa H-tabeller) 

O EN Innehåller de förvärvsarbetande och ej förvärvs
arbetande redovisade efter bostadens belägenhet 
(nattbefolkningen) 

O ED Visar de förvärvsarbetande efter arbetsplatsens 
belägenhet (dagbefolkningen) 

O P Pendlingstabellerna visar var den förvärvs
arbetande befolkningen bor och arbetar samt 
pendlingsströmmar 

O F Familjetabeller 
Senast familjestatistik redovisades i FoB 
var 1975 

O H Flushällstabeller 

O L Lägenhetstabeller 

O I Inkomsttabeller 
Senast inkomststatistik redovisades i FoB var 
1975 

O SAM Sammanfattningstabeller. Tabellerna är gemen
samma för både allmänna programmet och 
kommunernas program 

Inom några ämnesgrupper finns även tabeller som är upp
delade pä t ex A, B och C ex B2: A, B2:B och B2:C som står 
för följande populationsavgränsningar. 

Beteckning Individ- Hushålls-

tabeller tabeller 

A samtliga samtliga bostadshushåll 

B utländsk minst en utländsk med-
medborgare borgare i hushållet 

C utrikes födda minst en person i hus
hållet född utomlands 

B- och C-tabeller produceras endast för kommuner som har 
antingen minst 1 000 utländska medborgare eller minst 1 000 
utrikes födda. Dessa 123 kommuner finns markerade i bilaga 3. 

Redovisningsnivåer 

Tabellerna i det allmänna programmet redovisas för: 

O Församling (endast SAM-tabcller) 
O Kommun totalt 
O Län totalt 
O Storstadsområden totalt och för delområden 

inom storstadsområden 
O Hela riket 

SAM-tabeller tas fram även på församlingsnivå. SAM-
tabellerna på kommun- och länsnivå publiceras i de s k läns
häftena. F-tabellerna tas endast fram för län, storstads
områden och hela riket. 

Jämfört med tidigare FoB har tätortsredovisningen utgått. 
Anledningen är att några medel att genomföra tätortsav-
gränsning 1985 inte ställdes till SCBs förfogande. 
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Distribution av tabeller 

SCB tillställer gratis följande grupper ett exemplar av tabe
llerna för "sina" områden: 

- Kommuner får församlings- och kommuntabeller för 
egna kommunen 

- Länsstyrelser och landsting får församlings-, kommun-
och länstabeller för egna länet 

- Vissa centrala myndigheter får tabeller för sitt verksam
hetsområde 

Övriga intresserade kan beställa tabellerna mot kopierings
kostnaden. 

Produktionstider m m 

Tabellproduktionen sker länsvis och följer i stort den ordning 
som de olika länen lämnar in blanketterna till SCB. Den 
första tabellomgången omfattar B, F, H och L- tabeller. 
Den startar i september 1986 och avslutas med Stockholms 
län våren 1987. 

Under december 1987 kommer EN-, ED- och P-tabeller 
att produceras. Tabeller i EN och ED som bygger på yrke 
samt inkomsttabellerna kommer under första halvåret 1988. 

Regionalstatistiska databasen (RSDB) 

RSDB är ett system för lagring, hantering och distribution 
av statistisk information. Statistiken, aggregerad till vissa 
nivåer, är lagrad i matriser med ett visst variabelinnehåll. 
Variablerna i varje matris kan valfritt grupperas till en tabell 
efter användarnas önskemål. Databasen är uppbyggd så att 
uttagen kan ske via terminal direkt av statistikanvändaren. 
Det är även möjligt att beställa tabeller via SCB. 

I RSDB kommer ett flertal matriser från FoB 85 att finnas 
tillgängliga. FoB 85-matriserna lagras på kommunnivå som 
lägsta nivå. Basen uppdateras löpande i takt med tabell
produktionen. I basen finns även matriser från FoB 75 och 
FoB 80. Ytterligare upplysningar om RSDB kan erhållas 
från SCBs regionalstatistiska kansli. 

Kommunernas program (tidigare specialprogrammet) 

Fr o m FoB 60 produceras ett särskilt tabellprogram med 
redovisning av FoB-statistik för delområden inom kommu
ner. Genom s k nyckelkodsystemet (NYKO) kan kommu
nerna få statistik redovisad på s k nyckelkodområden som 
de själva avgränsat. Tabellbeteckningarna är desamma som 
i allmänna programmet medan tabellerna numrerats från 51 
och uppåt inom resp ämnesområde. Samtliga kommuner 
kan beställa tabeller. De som fortfarande saknar nyckel-
kodindelning kan beställa tabeller på församlingsnivå. Ca 
200 kommuner av totalt 284 har hittills beställt tabeller ur 
kommunernas program i FoB 85.1 bilaga 3 finns en förteck
ning över de kommuner som beställt tabeller. 

Tabellerna i kommunernas program finns på sidan 139. 

Delområdesstatistisk databas (DSDB) 

Kommunerna erbjuds även möjligheten att lagra delområdes-
statistiken i DSDB. I DSDB är informationen tillgänglig via 
terminal/persondator som i RSDB. Innehållet i basen mot
svarar i huvudsak innehållet i kommunernas program. 

Diagram i FoB 85 

Ett erbjudande att beställa diagram som visar folkmängd, 
sysselsättning, hushälls- och lägenhetsstruktur ingår i kom
munernas program. Diagrammen framställs för såväl NYKO-
nivå som kommun- och länsnivå. Framställningen sker 
antingen med en linjeplotter för svart-vita diagram eller med 
rasterplotter för flerfärgsbilder. Diagramförteckningen finns 
på sidan 164. Diagrammens innehåll och utseende framgår 
av sid I65ff. 

Kartor i FoB 85 

Erbjudandet består av tvä kartpaket. Det första vänder sig 
till kommuner och det andra till regionala instanser och om
fattar hela län. Kommunerbjudandet handlar om befolkning, 
sysselsättning och arbetsresor inom tätorter där tätortsbe
greppet ersatts av en omskriven rektangel runt 1980 års tätort. 
Kommunerna erbjuds ett paket om 5 kartor. Illustrationerna 
till karterbjudandet som finns på sidan 178 avser kom
munpaketet. Det länsvisa paketet omfattar 3 produkter 
som visar befolkningen efter ålder, förvärvsarbetande dag
befolkningen efter kön och inpendlare-utpendlare. De tvä 
första produkterna är traditionella rutkartor och den tredje 
är ett kartogram som på samma sätt som kommunernas karta 
nr 4. 

Eftersom koordinatsättningen av landets fastigheter fort
farande pågår gäller båda erbjudandena endast för följande 
län: Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Kalmar, Malmö
hus, Hallands, Skaraborgs, Värmlands, Örebro, Västman
lands och Gävleborgs län. Dessutom gäller erbjudandet 
även för vissa kommuner i: Kronobergs, Kristianstads, 
Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Västernorrlands och 
Norrbottens län där koordinatsättningen pågår. 

Kartproduktionen bygger på ett samarbete mellan central
nämnden för fastighetsdata (CFD), SCB och lantmäteriet 
genom dess regionala organisation överlantmätarmyndig-
heterna(ÖLM). 

Specialbeställningar 

Utöver den ordinarie redovisningen är det möjligt att tillgodose 
särskilda önskemål om FoB-statistik genom specialbeställ
ningar av olika slag. 

Man kan beställa uttag som saknas i den officiella statistiken 
t ex genom att använda andra klassindelningar eller andra 
kombinationer av variabler än de som används i t ex rå-
tabellprogrammen. Man kan även beställa redovisning för 
andra geografiska områden, koordinatrutor, A-regioner 
eller andra indelningar. I samarbete med kommunerna kan 
man göra specialbeställningar även för nyckelkodområden. 

Ett annat sätt att använda FoB-materialet är att göra 
bearbetningar av uppgifter från flera räkningar för t ex flödes-
studier. 

Vid SCB finns standardprogram som kan användas för 
enkla bearbetningar av SCBs register. 
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Publikationer 

I serien Sveriges Officiella Statistik (SOS) planeras publika
tioner som i huvudsak på riks-, läns- och kommunnivå redo
visar resultaten från FoB. Följande delar är planerade: 

Förutom de nio omnämnda delarna i SOS-serien planeras 
ytterligare några volymer med mer analys. 

I form av enkla länsvisa häften ges sammanfattningstabeller 
(SAM 1-3) ut succesivt. Länshäftena innehåller råtabeller 
samt en mycket begränsad text. 

Ytterligare information 

Ytterligare information om resultatredovisningen lämnas i 
informationsbladet FoB 85-nytt. Den erhålls gratis under 
hela produktionstiden efter hänvändelse till SCBs enhet för 
befolkningsstatistik (I/BE) eller regionalstatistiska kansliet 
(S/REK). Båda enheterna finns i Örebro under adress 701 
89 Örebro och med telefon 019-17 60 00 (vx). 
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Definitioner 
Använda bränslen 

För bostadslägenheter i hus med egen panna den 1 november 
1985 finns angivet vilka bränsleslag som använts under 
perioden 1 januari- 1 november 1985. 

Arbetsinkomst 

Arbetsinkomst utgörs av bruttolön plus A-inkomst av jord
bruksfastighet och rörelse, sjöinkomst, sjukpenning samt 
föräldrapenning. 

Arbetsställets belägenhet 

Den förvärvsarbetande befolkningen redovisas i dagbefolk
nings- och pendlingstabellerna (ED- och P-tabellerna) efter 
arbetsställets belägenhet. Med arbetsställets belägenhet 
avses arbetsställets lokalisering till län, kommun, församling 
eller nyckelkodområde. 

Arbetsställets belägenhet redovisas enligt följande: 

Kommun: arbetsställets belägenhet har kunnat preciseras 
till viss kommun. Dessutom har personer med växlande 
eller okänd arbetsplats inräknats i bostadskommunens dag
befolkning. Högre regionala nivåer kan härledes från 
kommunnivå. 

Församling: arbetsställets belägenhet har kunnat preciseras 
till bestämd församling. 

Arbetsställeområde: Med arbetsställeområde menas det 
nyckelkodområde i vilket ett speciellt arbetsställe är belä
get. Indelningen i arbetsställeområden görs av kommunen. 
I FoB 85 används samma indelning och samma numeriska 
koder för arbetsställeområden som för bostadsområden. 

Utlandet: arbetsstället är beläget i utlandet. 

Havet: arbetsstället är beläget på havet. 

Växlande: arbetsställets belägenhet har inte kunnat preci
seras till någon bestämd kommun (växlande mellan kom
muner). Dessa ingår i bostadskommunens dagbefolkning. 
Kommunanställda med växlande arbetsplats inom kom
munen räknas också hit. 

Okänd: arbetsställets belägenhet är okänd eller saknar 
nyckelkod. På kommunnivå har dessa inräknats i bostads
kommunens dagbefolkning. 

Boende 

Som boende i en lägenhet och därmed i ett bostadshushåll 
räknas: 

- de personer som den 1 november 1985 var kyrkobokförda 
på samma kamerala fastighet (tomt, stadsäga etc) och 
som bodde i samma lägenhet. 

- de personer som inte var kyrkobokförda på samma fastig
het men som på personblanketten uppgett att de bodde i 

samma lägenhet och var kyrkobokförda i samma kommun 
("blankettboendc"). Bosättningen skulle vara stadig
varande för att denna regel skulle fä tillämpas. 

Bostadshushåll 

Med bostadshushall avses den person eller grupp av personer 
som den 1 november 1985 var kyrkobokförda i kommunen 
och som bodde i samma bostadslägenhet. I bostadshushållet 
inräknas även folkbokförda inneboende och hushållsmed
lemmar som tillfälligt befann sig i annan kommun, t ex pä 
grund av studier eller värnpliktstjänstgöring. Se även 
"boende". 

Bostadslägenhet 

Som bostadslägenhet räknas 

- bostad med eget kök eller kokvrå 

- annan bostad med egen ingång frän avskild förstuga, 
trapphus eller liknande 

Två lägenheter som står i direkt förbindelse med varandra 
och bebos av ett och samma hushåll räknas som en enda 
bostadslägenhet. 

Med bostadslägenhet avses bostad för enskilt hushåll. Hit 
hör sålunda lägenheter i villor, egnahem, hyreshus, pensio
närshem osv. Även lägenheter för enskilda hushåll inom an
stalter, affärs- och industribyggnader m m ingår. 

Lägenheter i fritidshus räknas som bostadslägenhet endast 
om de används som stadigvarande bostäder. Lägenheter 
som uteslutande används till annat än bostad, t ex kontor, 
läkarmottagning, hotell o d räknas inte som bostadslägenheter. 

Dåligt underhållna och obebodda lägenheter som inte längre 
kommer att utnyttjas som stadigvarande bostäder räknas inte 
som bostadslägenheter. 

Som bostadslägenheter räknas inte heller kollektiva bo
städer (specialbostäder), som vanligen består av ett antal 
rum grupperade kring en gemensam korridor och med vissa 
andra gemensamma utrymmen såsom dagrum, kök o d. 
Som exempel på kollektiva bostäder kan nämnas ålder
domshem, ungdomshotell, vissa personalbostäder och vissa 
studentbostäder. 

Bostadsområde 

Med bostadsområde menas fastigheter som via fastighetens 
identitet kan hänföras till ett delområde (ett s k nyckel
kodområde) som kommunen själv avgränsat. Fastigheter 
som inte kan hänföras till något specifikt nyckelkokområde 
samlas under beteckningen "RESTF", dvs restförda fastig
heter. 

Byggnadsperiod 

Anger tidsperioden då huset ursprungligen blev färdigt för 
inflyttning. De byggnadsperioder som används i FoB 85 
framgår av t ex personblankettens fråga 11 (Bilaga 12). 
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Civilstånd 

Följande civilstånd redovisas: 

- ogifta 
- gifta 
- skilda 
- änklingar/änkor 

Ej gifta är en sammanslagning av grupperna ogifta, skilda 
och änklingar/änkor. I några tabeller redovisas civilstånd i 
kombination med samboende/ej samboende. 

Familj 

En familj består antingen av ett sammanboende par (oavsett 
civilstånd) med eller utan hemmavarande barn (även adoptiv-
foster- och styvbarn) i åldern 0-17 år eller ensamstående 
föräldrar med hemmavarande barn i åldern 0-17 år. 

En ensamstående förälder under 18 år bildar, även om 
hon/han bor hos sina föräldrar, tillsammans med sitt eller 
sina barn alltid en separat familj. 

Avgränsningen av en familj görs inom ett hushåll. Detta 
innebär att alla personer som ingår i en och samma familj 
måste bo i samma lägenhet. 

Fastighetstyp 

Lägenheterna redovisas efter belägenhet på jordbruks
fastighet och annan fastighet enligt klassificeringen vid 
senaste fastighetstaxering. 

Födelseland 

Uppgifter om födelseland hämtas från folkbokföringen. 
För personer som invandrat till Sverige registrerades upp
gifter om födelseland vid invandringen. Om gränsjusteringar 
skett därefter har som regel ingen ändring gjorts i folkbok
föringen när det gäller beteckningen av födelseland. 

Om en kvinna som är kyrkobokförd i Sverige föder sitt 
barn utomlands redovisas barnet ändå som fött i Sverige. 
Detta gäller fr o m 1948. Före 1948 registrerades i folkbok
föringen även i dessa fall det faktiska födelselandet. 

Förvärvsarbetande Iej förvärvsarbetande 

Uppgiften om förvärvsarbetande har i FoB 85 hämtats främst 
från SCBs nya sysselsättningsrcgister som bl a baserats på 
information från kontrolluppgifterna. I tidigare folk- och 
bostadsräkningar inhämtades uppgiften om förvärvsarbete 
genom frågor på FoB-blanketten om sysselsättningen en viss 
mätvecka. 

Vid avgränsningen i FoB 85 har alla som enligt kontroll
uppgift haft anställning under november 1985 och vars 
genomsnittliga månadslön för anställningsperioden beräknas 
överstiga 200 kr (jämför med kravet i FoB 80 på minst 1 tim
mes arbetad tid per vecka) räknas som förvärvsarbetande. 
I de fall det råder osäkerhet om huruvida anställningen om
fattar november ställs kravet på lönens storlek högre (ett 
basbelopp för hela året). För personer med kontrollupp
gifter som helt saknar tidsangivelse utnyttjas svaret på syssel
sättningsfrågan på FoB-blanketten (om sådant svar saknas 
redovisas "uppgift saknas" för personen i tabellen). 

Vid sidan av anställda räknas även personer som hade 
företagarinkomst året före inkomståret som förvärvsar
betade liksom sjömän enligt sjömansskatteregistret. 

Anställda personer med ungdomsplats (16-17 år), i ung

domslag (18-19 år) eller beredskapsarbete (20- ) likställs 
med andra anställda och räknas således som förvärvsar
betande om de uppfyller kraven på anställningstid (november) 
och lön. Arbetslösa med kontant arbetsmarknadsstöd (KAS) 
eller dagpenning vid arbetslöshet räknas definitionsmässigt 
inte som förvärvsarbetande (de erhåller inte heller lön). 

Medhjälpande familjemedlemmar räknas inte som för
värvsarbetande i motsats till FoB 80. Antalet medhjälpande 
familjemedlemmar uppgick enligt AKU 1985 till ca 12 000, 
de flesta var kvinnor inom jordbruket. 

Förvärvsarbetande dagbefolkning (ED) 

Med förvärvsarbetande dagbefolkning avses den förvärvs
arbetande befolkningen fördelad efter arbetsställets be
lägenhet. I den regionala redovisningen ingår också personer 
med växlande eller okänd arbetsplats i dagbefolkningen i 
den kommun där de är bosatta (nytt för FoB 85). Kommunalt 
anställda med okänd arbetsplats ingår dock som dagbefolk
ning i den kommun där de är anställda. Personer med arbets
plats i utlandet eller på havet ingår inte i den regionala dag-
befolkningsredovisningen. 

Den nya definitionen av dagbefolkningen i kommuner 
är denna: 

Dagbefolkning = 
Förvärvsarbetande nattbefolkning (bostad i kommunen) 
4- Inpendlare - Utpendlare - Utlandsanställda (inkl sjömän) 

De personer med växlande eller okänt arbetsställe som 
härigenom ingår i dagbefolkningen i den kommun där de är 
bosatta utgörs av personer som fått s k särskilt arbetsställe
nummer på kontrolluppgiften från sin arbetsgivare. 

Förvärvsarbetande nattbefolkning (EN) 

Med förvärvsarbetande nattbefolkning avses den förvärv
sarbetande befolkningen fördelad efter bostadens belägenhet. 

Benämningen EN i tabellerna står för ekonomisk aktiv 
nattbefolkning och har ingenting med arbetstidens förlägg
ning att göra. 

Förvärvsintensitet 

Andelen förvärvsarbetande i en given befolkningsgrupp 
(t ex män i åldern 20-24 år) uttryckt i procent. Förvärvsin
tensiteten avser personer 20-64 år om inget annat anges. 

Hiss 

Uppgift om hiss lämnades för flerbostadshus och andra 
bostadshus än en- och tvåbostadshus (övriga hus). På fastig
hetsblanketten frågades efter hur många lägenheter som 
kan nås med hiss inkl lägenheter i markplanet. 

Hushåll: Se "bostadshidshåll" och "hushållstillhörighet" 

Hushållsinkomst 

Med hushållsinkomst avses summan av alla hushållsmed
lemmars inkomster. 
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Hushållskvot 

Anger den procentuella andelen av folkmängden i en viss 
köns-, ålders- och civilståndsgrupp som utgörs av referens
personer. Kvoten anger därmed populärt uttryckt den an
del personer som har egen lägenhet inom gruppen ifråga. 
Den används som ett mått på hushållsbildningen i gruppen. 

Hushållsstorlek 

Avser antalet boende i bostadshushållet och inkluderar t ex 
inneboende som är kyrkobokförda på den aktuella fastigheten. 

Hushållsställning 

Personer i bostadshushåll redovisas efter hushållsställning 
utifrån de uppgifter om hushållets sammansättning som 
lämnats på personblanketten. 

GS= gift eller sambo 
B= barn, oavsett ålder, till någon i hushållet 
A= annan boende (övriga personer i hushållet) 

För beräkningar av bl a hushållskvoter har begreppet refe
rensperson i hushållet konstruerats. Referensperson avser 
den person som på personblanketten uppgetts vara GS, dvs 
gift eller sambo. I hushållstabellerna har den äldste bland 
GS valts som referensperson. I hushåll utan GS har den 
äldste personen valts till referensperson. 

Personer boende i kollektivhushåll och andra privata hus
håll har samtliga räknats som annan boende. 

Hushållstillhörighet 

Hushållstillhörighet avser befolkningens uppdelning i bostads
hushåll, kollektivhushåll och andra privata hushåll. 

Med bostadshushåll avses den person eller grupp av per
soner som den 1 november 1985 var kyrkobokförda i kom
munen och som bodde i samma bostadslägenhet. I bostads
hushållet inräknas även folkbokförda inneboende och hus
hållsmedlemmar som tillfälligt befann sig i annan kommun, 
t ex på grund av studier eller värnpliktstjänstgöring. Se även 
"boende". 

Som boende i kollektivhushåll har räknats personer som 
var kyrkobokförda på en fastighet men som bor i bostäder 
vilka inte är avsedda för enskilda hushåll, t ex elevhem, 
ålderdomshem, vissa personalbostäder. 

Övriga personer har räknats som tillhörande andra privata 
hushåll, bl a personer "utan känd hemvist" eller "på försam
lingen skriven". Vidare har till denna grupp förts personer 
som bott i husvagnar eller bostäder av så enkel beskaffenhet 
att dessa inte kunnat räknats som bostadslägenheter. Även 
personer kyrkobokförda på viss fastighet ("på fastigheten 
skriven") utan att kunna hänföras till bestämd lägenhet har 
förts till andra privata hushåll. 

Hushållstyp 

Hushållstyp används som en sammanfattande beteckning 
på en klassificering av hushållen i olika kategorier beroende 
på sammansättningen. Typindelningen används för att dela 
upp hushållen dels efter olika egenskaper som barnhushåll 
och invandrarhushåll, dels efter olika ålderskategorier som 

iingdomshushåll och äldrehushäll. Klassificeringen görs på 
hushällsnivä och alla individer i ett hushåll (är samma typkod. 
En förteckning över de sju hushållstyperna finns i bilaga 11. 
Typ 1 till V används i de råtabeller som presenteras i förelig
gande publikation. 

Hustyp 

Som enbostads-, tvåbostads- respektive flerbostadshus räk
nas hus som inrymmer en, två respektive tre eller flera bo
stadslägenheter och i vilka minst hälften av ytan upptas av 
bostadslägenheter. 

Om båda lägenheterna i ett tvåbostadshus bebos av ett 
och samma hushåll anses de tillsammans utgöra en enda bo
stadslägenhet (= enbostadshus). Finns kök i båda lägen
heterna inräknas det ena i antalet rum. 

Med icke-bostadshus avses hus som till mer än hälften 
upptas av annat än bostadslägenheter t ex kontor, hotell, 
butiker. 

Småhus är den sammanfattande benämningen på en- och 
tvåbostadshus. Med övriga hus avses flerbostadshus och 
icke- bostadshus. 

Hög utrymmesstandard 

Mer än ett rum per boende, kök och ett rum oräknat. 

Invandringsår 

Året avser registrcringsåret i folkbokföringen för den senaste 
invandringen till Sverige. Som invandrare före 1%8 redovisas 
alla personer som är födda utomlands och där uppgift om 
senare invandring saknas. 

Kvalitetsgrupp 

På grundval av uppgifterna om utrustning och byggnadsår/ 
period har lägenheterna indelats i sex kvalitetsgrupper. 
Grupperingen bygger på följande utrustning: 

Egen vattenklosett (wc), centralvärme (ev) och eget bad-
ellcr duschrum (bad). 

Kvalitetsgrupp 

1 = wc + cv + bad lägenheter byggda 1956 eller senare 
2 = wc+cv + bad lägenheter byggda före 1956, inklusive 

lägenheter för vilka uppgift om 
byggnadsår saknas 

3 = wc + cv utan bad 
4 = wc med eller utan bad och utan CV 
5 = ev med eller utan bad och utan WC 
6 = bad utan ev eller wc 

I den ordinarie redovisningen är kvalitetsgrupperna samman
slagna enligt följande: 

1-2 moderna lägenheter 
3 halvmoderna lägenheter 
4-6 omoderna lägenheter 
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LP -bransch 

LP-bransch är länsplaneringens branschindelning. LP-
bransch bygger på svensk näringsgrensindelning (SNI) och 
är delvis ett aggregat av den indelningen. Indelningen finns i 
bilaga 7. 

Lägenhet: Se bostadslägenhet 

Lägenhetsstorlek 

Med lägenhetsstorlek avses i FoB 85 - liksom i tidigare 
FoBar - antalet rum i bostadslägenheten. Med rum avses ett 
utrymme om minst 6 kvadratmeter med direkt dagsljus 
genom fönster. Som rum räknas inte kök, kokvrå eller 
matvrå. I sluttningshus räknas t ex gillestuga som rum om 
någon yttervägg har full höjd ovan mark. 

Kök och kokvrå har utrustning för matlagning, disk och 
förvaring. Kök rymmer dessutom matplats eller står i direkt 
förbindelse med särskilt utrymme för matplats. Kokvrå 
med matvrå jämställs även i FoB 85 med kök. 

Medborgarskapsland 

Uppgift om medborgarskapsland hämtas från folkbok
föringen. För personer som har dubbelt medborgarskap regi
streras medborgarskap enligt särskild prioriteringsordning 
med de nordiska länderna först. 

Näringsgren 

Näringsgren avser företagets huvudsakliga verksamhet vid 
det arbetsställe (arbetsplats) där respektive förvärvsarbe
tande person arbetar. Om ett företag bedriver flera verk
samhetsarter vid ett och samma arbetsställe bestäms nä
ringsgrenskoden i princip utifrån den verksamhet som sys
selsätter flest anställda. 

Näringsgrensindelningen i FoB bygger på svensk närings
grensindelning (SNI). Standarden finns publicerat i Medde
landen i Samordningsfrågor (MIS) nr 1977:9. Schemat för 
FoB 85 finns återgivet i bilaga 5. Ofta används i tabellredo
visningen en begränsad nivå som finns i bilaga 6. 

Pendling 

I pendlingstabellerna (P-tabellerna) redovisas var den för
värvsarbetande befolkningen bor och arbetar. Med pendlare 
avses förvärvsarbetande vars arbetsplats ligger på annan ort 
än bostaden, ort kan vara kommun, församling (i tabell 
SAM 1) eller nyckclkodområde vilket framgår av resp tabell. 

Referensperson: Se hushållsställning 

Regional indelning 

Redovisningen för nyckclkodområde, församling, kommun, 
län och storstadsområde avser indelningen 1986-01-01. 
Storstadsområdenas omfattning och indelning i områdesdelar 
framgår av bilaga 4. 

Rumsenhet (RE) 

Som rumsenhet räknas såväl rum som kök. 

Samboende I ej samboende 

Som samboende par räknas alla som på FoB-blanketten 
uppgetts vara samboende oavsett om de är gifta eller ej. Paret 
måste dessutom bo i samma lägenhet för att räknas som 
samboende. 

Sammanräknad inkomst 

Inkomstbegreppet omfattar summan av de sex inkomstlagen; 
Inkomst av tjänst, kapital, annan fastighet, tillfällig förvärvs
verksamhet, jordbruksfastighet samt rörelse. I inkomst
summorna ingår skattepliktiga transfereringar (t ex pension, 
sjukpenning, föräldrapenning och vårdbidrag, ersättning 
vid arbetslöshet och skattepliktigt utbildningsbidrag). Till 
inkomstbegreppet har även förts sjöinkomst. 

Sektor 

I redovisningen görs en uppdelning av den förvärvsarbetande 
befolkningen efter arbetsställets sektortillhörighet. 

Indelningen i sektor i FoB 85 överensstämmer nästan helt 
med motsvarande redovisning i FoB 80. Indelningen avviker 
något från den standard för klassificering av institutionella 
enheter som finns redovisad i Meddelanden i samordnings
frågor (MIS) 1968:6. Den fullständiga indelningen för FoB 85 
finns i bilaga 9. 

Socioekonomisk indelning 

Den socioekonomiska klassificeringen av den förvärvsarbe
tande befolkningen är huvudsakligen baserad på uppgiften 
om individens yrke. Indelningen följer i allt väsentligt den 
standard som finns redovisad i Meddelanden i samordnings
frågor (MIS) 1982:4.1 bilaga 10 redovisas den i FoB 85 an
vända indelningen. 

Sysselsättning 

Sysselsättning är i FoB 85 det övergripande begreppet för 

- förvärvsarbetande 
- ej förvärvsarbetande 

Trångbodda hushåll (norm 2) 

Ett hushåll räknas som trångbott om antalet boende i lägen
heten överstiger två per rum, kök och ett rum orakade. En-
personshushåll räknas inte som trångbodda. 

Upplåtelse form 

De olika formerna för innehav av bostadslägenhet redovisas 
i följande grupper: 

- Äger huset: En person i hushållet är ägare till huset. 
Två eller fler personer som tillsammans äger 
och bebor ett enfamiljshus räknas även hit. 
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- Bostadsrätt: Den nyttjanderätt som bostadsrättsföre
ningen upplåtit till medlem. 

- Delägare/andelslägenhet: Avser flerfamiljshus som ägs 
och bebos av flera ägare. 

- Hyresrätt: Avser omöblerad lägenhet. 

- Hyr i andra hand: Hushållet förfogar över lägen
heten på grund av avtal med 
annan person än husägaren. 

- Annat avtal: T ex tjänstebostad. 

Utnyttjande 

Avser lägenhetens utnyttjande 

Som bebodd räknas lägenhet i vilken det vid räkningstillfället 
bodde person (er) som den 1 november 1985 var kyrkobok-
förd (a) på den fastighet där lägenheten finns eller som på 
personblanketten uppgett att man bodde i lägenheten. (Se 
även "Boende"). Övriga lägenheter redovisas som antingen 
upplåtna utan kyrkobokförd boende, under reparation eller 
ombyggnad, till uthyrning lediga, disponeras av fastighetsä
garen för annat ändamål eller uppgift om utnyttjande saknas. 
Lägenheter utrymda på grund av förestående rivning har 
inte inräknats i lägenhetsbeståndet. Uppgifter om antalet 
rivningslägenheter finns dock i råtabell Ll. 

Värmesystem 

Anger vilka/vilket system som fanns för uppvärmning av 
huset 1 november 1985. För hus med flera alternativa upp
värmningssystem har upp till fem olika alternativ registrerats. 
Egen panna försörjer endast ett hus. Med annan panncentral 
avses alla panncentraler (med undantag för kommunala 
fjärrvärmeverk) som försörjer fler än ett hus t ex en kvarters-
central. 

Yrke 

Klassificeringsschemat för yrkesindelning i FoB bygger på 
nordisk yrkesklassificering (NYK) 1983 publicerad av arbets-
marknadssstyrelsen. Schemat för FoB 85 finns återgivet i 
bilaga 8.1 den ordinarie redovisningen tillämpas ofta en be
gränsande nivå som i FoB 85 överensstämmer med tvåsiffer-
nivån. 

Ålder 

Redovisningen efter ålder avser födelseår. Således omfattar 
gruppen 0-4 är personer födda 1981-1985, gruppen 5-9 är 
personer födda 1976-1980 osv oberoende av vecierbönmdes 
födelsedatum. Barn födda efter den 1 november 1985 ingår 
ej i populationen. 

Ägurkategori 

Lägenheterna har grupperats efter följande kategorier av 
fastighetsägare: 

- Staten 

Statlig myndighet, affärsdrivande verk eller institution, 
även universitet, högskola eller annan statlig undervisnings
anstalt. Hit räknas också aktiebolag som helt eller huvud
sakligen ägs av staten. 

- Kommun 

Borgerlig primärkommun, kommunalförbund och landsting. 
Hit räknas även kyrklig förvaltning- församlingar, pastorat 
och andra kyrkliga samfällighetcr (ej frikyrkoförsamlingar). 
Även aktiebolag helt eller huvudsakligen ägda av kommunen 
räknas hit, dock inte allmännyttiga bostadsföretag. 

- Allmännyttigt bostadsföretag 

Bolag, föreningar och stiftelser som av länsbostadsnämnden, 
tidigare även av bostadsstyrelscn. erkänts som allmännyttiga 
bostadsföretag enligt bostadsfinansieringsförordningen eller 
enligt kungörelser om tertiärlån till flerfamiljshus eller om 
bostadslån. 

- Bostadsrättsförening 

Föreningar som bildats enligt 1930 års lag om bostadsrätts
föreningar. Hit räknas även bostadsföreningar. (En ändring 
jämfört med tidigare FoB) 

- Enskild person 

Hit räknas även dödsbon och familjestiftelser. 

- Annan ägare 

Fastighetsföreningar, fastighetsbolag, andra bolag och stif
telser m m som inte kan hänföras till någon av ovanstående 
kategorier. 
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Kvalitet och jämförbarhet 
Folk- och bostadsräkningarna har till syfte att ur olika as
pekter beskriva samhället vid räkningstillfället och genom 
jämförelser med tidigare räkningar belysa samhällets ut
veckling i vissa avseenden. 

För att redovisa utvecklingen korrekt krävs att de defini
tioner och klassificeringsprinciper m m som används är 
oförändrade och att undersökningsmetodiken är densam
ma vid räkningarna. Dessa krav kommer ibland i konflikt 
med kravet att varje folk- och bostadsräkning skall ge en så 
bra bild som möjligt av samhället just vid räkningstidpunk
ten. Det är nödvändigt att definitioner och metoder anpas
sas till samhällsutvecklingen. Detta medför att det uppstår 
vissa svårigheter när FoB-data -speciellt på detaljerad nivå 
- skall jämföras över tiden. 

Syftet med detta avsnitt är att peka pä några förhållanden 
som är av betydelse vid jämförelser mellan FoB 80 och FoB 
85. Det gäller framför allt insamlings- och bearbetningsför
farandet samt förändringar i begreppsdefinitioner. Detal
jerad information om kvaliteten hos enskilda variabler och 
problem vid jämförbarhet lämnas i respektive ämnespubli
kation (förvärvsarbetande, hushall etc). 

Kontrollundersökningar 

Syftet med folk- och bostadsräkningarna är bl a att tillgodose 
samhällsplaneringens behov av statistisk information om 
befolkning och bostäder på skilda regionala nivåer. Detta 
har lett till att FoB genomförs som en totalundersökning. 
De insamlings- och bearbetningsmetoder som därvid kan 
användas - bl a av tids - och resursmässiga skäl - medför att 
resultaten från en FoB, liksom för övrigt statistiska under
sökningar i allmänhet, kan vara behäftade med vissa fel. 
Genom en rad kvalitetskontrollerade och kvalitetsförbätt
rande åtgärder såsom granskning, komplettering, kontroll 
av kodningen, maskinell felsökning etc försöker man redu
cera felen men det är inte praktiskt möjligt att helt eliminera 
dem. 

För både producenten och användaren av statistik är det 
viktigt att få en uppfattning om felens storlek och effekt. I 
syfte att mäta och analysera felen har därför i anslutning till 
de senaste folk- och bostadsräkningarna s k kontrollundcr-
sökningar (evalveringsundersökningar) genomförts. I dessa 
insamlades för ett urval av befolkningen vissa uppgifter 
motsvarande de som insamlats i FoB. Vid kontrollunder
sökningarna tillämpades dock noggrannare mät- och bear-
betningsmetoder än vad som är möjligt att använda i en FoB. 

Avvikelsen mellan kontrollundersökningcns resultat och 
motsvarande FoB-resultat användes sedan för att skatta felen 
i FoB. 

I FoB 85 pågår evalveringen av följande variabler: 
sysselsättning, näringsgren, yrke. arbetsställe, hushållets 
sammansättning och för bostäderna upplåtclscform, kök
sutrymme, antal rum och energivariablerna. Som evalve-
ringsundcrsökning har arbetskraftsundersökningens 
(AKU) decemberurval 1985 använts. Urvalet omfattar ca 
15 000 personer. 

Brister i jämförbarhet mellan olika folk- och bostads
räkningar som beror på kvalitetsskillnader kan bedömas 

genom ovannämnda studier. Däremot ger inte studierna 
underlag för att värdera brister i jämförbarhet som har sin 
grund i definitionsändringar, ändrade klassificeringsprinciper, 
undersökningsmetodik etc. 

Indelningsändringar 

Jämförelser på regional nivå störs i vissa fall av ändringar i 
indelningen av administrativa områden. I Folk- och bostads
räkningen 1975, del 1:3 finns på sidan 236-246 en jämförelse 
mellan "kommunblocksindelningen vid FoB 70 jämförd 
med kommunblocksindelningen vid FoB 65 och kommun
blocksindelningen vid FoB 75". I samma publikation finns 
på sidan 247-267 em jämförelse mellan "kommuner vid 
Folk- och bostadsräkningarna 1960, 1970 och 1975 enligt 
regional indelning 1976-01-01". Ändringar i kommunin
delningen mellan FoB 75 och FoB 80 finns i bilaga 4 i Folk-
och bostadsräkningen 1980, del 1. Förändringarna mellan 
FoB 80 och FoB 85 finns i bilaga 3. 

Folkmängdsuppgifter 

Uppgifterna om folkmängd är framställda på samma sätt 
som i FoB 80. De avser förhållandena 1 november 1985. 
Folkmängden i FoB 80 avsåg 15 november. Skillnaden i 
mättidpunkt visar sig framför allt i redovisningen av antalet 
0-åringar. 

Uppgifter om sysselsättning 

Av de "sysselsättningsvariabler" som fanns med i FoB 80 
saknas i FoB 85 framför allt arbetad tid/vecka. Försök att 
åtminstone grovt skatta variabeln med hjälp av inkomst 
pågår. 

Medhjälpande familjemedlemmar saknas i FoB 85 som 
förvärvsarbetande. Vidare kan inte längre studerande sär-
redovisas. 

Sysselsättning 

Ändrade former för insamling av sysselsättningsuppgiften 
innebär även att begreppet delvis fått en annan innebörd. 
Uppgifterna grundar sig främst på arbetsgivarnas kontroll
uppgifter om arbetstagarnas årsinkomst av anställning. Den 
nya uppgiftsinsamlingen skall ligga till grund för en årlig 
regional sysselsättningsstatistik (ÅRSYS). 

Vid avgränsningen av förvärvsarbetande i ÅRSYS ut
nyttjas i första hand kontrolluppgiftsinformationen. På 
kontrolluppgifterna redovisas bl a under hur stor del av året 
som anställningsförhållandet varat (första och sista månaden). 

Samtliga personer som haft anställning under november 
och vars genomsnittliga månadslön för anställningsperioden 
beräknas överstiga 200 kronor (ca 50 kr/vecka jfr kravet i 
FoB 80 på minst en timmes arbetad tid) räknas i ÅRSYS 
och därmed i FoB 85 som förvärvsarbetande. För personer 
med kontrolluppgifter som saknar tidsangivelse kommer 
även svaret i FoB 85 på personblankettens fråga 2 att utnytt-
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jas. Vid sidan av de anställda räknas även personer som haft 
företagsinkomst året före redovisningsåret som förvärvsar
betande. För företagare blir det en tidsförskjutning i redo
visningen på ett år. Företagarpopulationen är dock liten i 
förhållande till antalet anställda och antalet företagare är 
relativt stabilt över tiden. Några större avvikelser från den 
verkliga sysselsättningsnivån genom detta förfarande väntas 
inte föreligga. 

Eftersom sysselsättningen denna gång hämtas från admi
nistrativa källor som saknar direkta uppgifter om sysselsätt
ningen för en viss mätvecka och därmed mäts på ett helt an
norlunda sätt än tidigare FoB är det rimligt att räkna med 
tidsbrott i sysselsättningsnivån jämfört med tidigare FoB. 

Näringsgren och arbetsplatsens belägenhet 

I FoB 80 kodade de lokala granskningsorganen i kommu
nerna både näringsgren och arbetsplatsens belägenhet genom 
att varje förvärvsarbetande knöts till ett arbetsställe med ett 
löpnummer. Via löpnumret påfördes sedan näringsgren och 
uppgifter om arbetsställets belägenhet maskinellt vid SCB. 

I FoB 85 påförs uppgifterna genom en maskinell bear
betning av kontrolluppgiftsregistret och SCBs centrala före
tags- och arbetsställeregister (CFAR). En förutsättning för 
att få kompletta uppgifter om näringsgren och arbetsplatsens 
belägenhet är en riktig arbetsplatsidentitct framför allt för 
de personer som arbetar i företag med mer än ett arbetsstäl
le men även för övriga. Statistikens kvalitet är till stor del 
beroende av hur arbetsgivarna redovisat arbetsställenum
mer på kontrolluppgifterna. Det är f n svårt att bedöma hur 
stort bortfallet kan bli. 

Ett omfattande kompletteringsarbete pågår på SCB. 
Bortfallens storlek framgår senare i tabellerna och redovisas 
som uppgift saknas. 

En nyhet i årets FoB-redovisning är att näringsgrens
redovisningen denna gång sker på femsiffernivå. 

Förvärvsintensitet 

Definitionen av förvärvsintensitet är densamma i FoB 85 
och FoB 80 och innebär att antalet "uppgift om sysselsättning 
saknas" endast ingår i nämnaren då förvärvsintensiteten 
beräknas. Detta bör beaktas vid jämförelse av förvärvs
intensitet mellan redovisningsgrupper med olika andel 
"uppgift saknas". 

Pendling 

Med pendlare avses i FoB-sammanhang förvärvsarbetande 
vars arbetsplats ligger på annan ort än bostaden. Med ort 
menas då nyckelkodområde, församling, kommun osv. 
Detta innebär att personer som arbetar i utlandet, på havet 
eller har växlande eller okänd arbetsplats inte räknas som 
pendlare. 

Definitionen innebär att bland pendlarna ingår inte endast 
personer som dagligen färdas mellan bostad och arbetsplats 
utan även veckopendlare och andra personer med längre 
avstånd från bostadsorten. I antalet redovisade pendlare 
ingår därmed ett okänt antal personer som inte pendlar i 
egentlig bemärkelse om man därmed menar regelbunden 
förflyttning mellan bostad och arbetsplats. 

Jämförbarheten mellan pendliiigsuppgifterna i FoB 85 
och tidigare FoBar torde avsevärt påverkas av den ändrade 
uppgiftsinsamlingen. 

Yrke 

Yrkesschemat i FoB 85 grundar sig på nordisk yrkesklassi-
ficcring (NYK) enligt 1983 års version. Denna standard 
skiljer sig avsevärt från den tidigare svenska utgåvan av är 
1978, som var grunden till FoB 80s yrkesschema. Revide
ringen, som innebär en anpassning till utvecklingen inom 
det moderna arbetslivet, har påverkat redovisningen pä 
samtliga nivåer. Jämfört med FoB 80 har dels yrkesgrupper 
tillkommit och förändrats, dels individualyrken fatt ändrad 
placering. För att kunna bibehålla jämförbarheten har där
för varje yrkesuppgift kodats både enligt FoB 80s och FoB 
85s yrkesschema. Redovisning enligt FoB 80s yrkesschema 
sker i det allmänna programmet i två utvecklingstabeller 
(EN UTV 3 och ED UTV 3). 

Yrkesschemat i FoB 85 ansluter i högre grad än tidigare till 
NYK. Följande avvikelser finns dock: 

I FoB 85 liksom i FoB 80 används s k automatisk kodning. 
Med detta menas att klartextbeskrivningen av yrket på person-
blanketten dataregistreras och att man därefter låter datorn 
sätta kodvärdet. Metoden finns närmare beskriven i SCBs 
Metodinformation 1983:3 Automatisk kodning av yrke och 
socioekonomisk indelning i FoB 80. I FoB 80 kodades ca 70 
procent på detta sätt, medan resterande 30 procent kodades 
manuellt. 

Yrkesvariabeln brukar vara den syssclsättningsvariabcl i 
FoB som är utsatt för mest bearbetningsfel. Erfarenhets
mässigt kan det vid kodningsarbetet vara svårt att skilja 
mellan vissa yrkesgrupper på grund av bl a brister i yrkesbe
skrivningarna. Kvalitetskontroll sker bl a genom att vissa 
delar av materialet listas och granskas av experter. Som tidi
gare omnämnts kommer yrkesvariabeln att evalveras med 
hjälp av en särskild kontrollundcrsökning. 

Sektortillhörighet 

Endast en ändring har skett i indelningen vad gäller sektor
tillhörighet jämfört med FoB 80. Skogsvärdsstyrelsen, som i 
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FoB 80 redovisades under sektor 15 (övriga offentliga insti
tutioner), återfinns i FoB 85 under sektor 11 (statlig förvalt
ning). 

Uppgifter om bostäder och hushåll 

I FoB 85 samlas uppgifter om fastigheter och bostäder in på 
samma sätt som i FoB 75. Jämfört med FoB 80 avviker 
insamlingsmetoden avsevärt. I FoB 80 samlades uppgifterna 
genom en samordning med den allmänna fastighetstax
eringen 1981 (AFT 81). Ansvaret för insamling, granskning 
och komplettering av vissa lägenhetsuppgifter åvilade 
taxeringsmyndigheterna. Detta medförde en försämrad 
kvalitet för de variabler som inte direkt hade någon betydelse 
ur taxeringssynpunkt. 

1 FoB 85 har bostadsuppgifterna samlats in dels på person
blankett, dels på fastighetsblankett som sedan granskats, 
kompletterats oeh kodats av de lokala granskningsorganen. 
Det är troligt att kvalitén därmed har återgått till den höga 
nivå uppgifterna hade i FoB 75. 

Vid jämförelser mellan lägenhetsuppgiftcr från FoB 80 
och FoB 85 eller FoB 75 och FoB 80 måste det stora antalet 
uppgift saknas för de flesta variabler i FoB 80 beaktas. Det 
är, då så är meningsfullt, i de flesta fall bättre att jämföra 
FoB 75 och FoB 85.1 FoB 80 har även det totala antalet lägen
heter underskattats. Några motsvarande problem för jäm
förelser mellan hushålluppgifter från de olika räkningarna 
finns inte. 

Variabler 

Följande variabler som ingick i FoB 80 saknas i FoB 85: 

- huvudsakligt uppvärmningssätt 
- alternativt uppvärmningssätt 
- isolering 
- ventilation 
- extra rökkanal 

Nya variabler i FoB 85: 

- förekomst av hiss i flerbostadshus 
- värmesystem 
- använda bränslen 

Frågan om förekomst av hiss avsåg endast hur många lägen
heter som kunde nås med hiss, men inte vilka. Därmed har 
det inte varit möjligt att redovisa vilka hushåll som har till
gång till hiss. På blanketten frågades om vilka värmesystem 
som fanns i huset 1 november 1985 och för alla hus med egen 
panna frågades efter vilka bränslen som använts för upp
värmning under tiden januari t o m oktober 1985. Fråge
ställningen är helt skild från den i FoB 80 och resultaten är 
inte jämförbara. 

Hushållstyp 

För att underlätta jämförelser mellan olika hushållskategorier 
har i hushällredovisningen en klassificering gjorts i sju olika 
hushållstyper varav fem redovisas i basprogrammet. Indel
ningen i hushållstyper finns i bilaga 11. 

Inkomst 

I FoB 85 ingår även redovisning av inkomst. Inkomstvariabeln 
var senast med i FoB 1975. I redovisningen används två in
komstbegrepp, sammanräknad inkomst och arbetsinkomst. 
I räkningen ingår även disponibel inkomst, som inte kommer 
att ingå i det allmänna programmet på grund av att begreppet 
är svårtolkat vid jämförelse mellan olika grupper. I hushålls
tabellerna avser inkomsterna summan av alla hushållmed
lemmars inkomst. 

Familjestatistik 

FoB 85 redovisar även familjestatistik som inte fanns med 
1980. Till skillnad från hushåll bygger familjebegreppet på 
släktband eller samboende mellan individerna. Familje
statistiken tas fram för län, storstadsområden och hela riket. 

Tätort 

I samband med FoB 85 har ingen ny tätortsavgränsning gjorts. 
Anledningen är besparingsskäl. Detta innebär att redovis
ningsnivån helt utgått ur FoB 85. 

Annan statistik med FoB 85-variabler 

Folkmängd 

Uppgifter om folkmängdens storlek, sammansättning etc 
finns bl a i 

- Folkmängd 31 dec 1985 (SOS) 
- DEMOPAK 
- Statistisk årsbok 

Sysselsättning, näringsgren och yrke 

Uppgifter om sysselsättning, näringsgren och yrke m m 
finns bl a i 

- AKU (SCBs arbetskraftsundersökningar) 
- Arbetsmarknadsstatistisk årsbok (SOS) 
- Statistisk årsbok 

Fr o m 1986 finns det en årlig regional sysselsättningstatistik 
som bygger i huvudsak på kontrolluppgiftsregistret. Årligen 
planeras de EN- och ED-tabeller som i denna publikation 
är märkta med ÅRSYS-logotype att produceras (EN 1-EN 5, 
ED 1-ED 3 samt UTV-tabellerna). Pendlingstabellerna (P 
1 -P 5 samt P-UTV-tabellerna) kommer att produceras vart 
tredje år. 

Bostäder och hushåll 

Uppgifter om bostadsbeståndets sammansättning och hus
hållens boendeförhållanden finns bl a i 

- BHU (SCBs bostads- och hyresundersökningar) 
- ULF (undersökningar om levnadsförhållanden) 
- Fastighetstaxeringen 1981 (SOS) 
- Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok (SOS) 
- Statistisk årsbok 
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Allmänna programmet: 

Tabellförteckning 

Sammanfattningstabeller (SA M-tabeller) 

SAM 1 Population: Hela befolkningen 
Fördelning: Kön, ålder och sysselsättning 
Population: Förvärvsarbetande 
Fördelning: Bostadens resp arbetsplatsens 

belägenhet, kön, sektor och 
näringsgren 

SAM 2 Population: Bostadshushåll 
Fördelning: Hustyp, hushållsstorlek, antal barn 

0-15 år och 0-6 år, trångboddhet, 
boendetäthet, utländska 
medborgare, utrikes födda, 
hushållstyp och upplåtelseform/ 
ägarkategori 

SAM 3 Population: Bostadslägenheter 
Fördelning: Hustyp, lägenhetsstorlek, 

rumsenheter, byggnadsperiod, 
kvalitetsgrupp, hiss, ägarkategori, 
utnyttjande och värmesystem 

Befolkningstabeller (B-tabeller) 

B UTV1 Population: 1975,1980och 1985 
:A Hela befolkningen 
:B Utländska medborgare 
:C Utrikes födda 

Fördelning: Variabler som förekommer 
1985 

B UTV2 Population: 1975,1980och 1985 
Hela befolkningen 

Fördelning: Variabler som förekommer 
1985 

B UTV3 Population: 1975,1980och 1985 
: A Samtliga boende i bostads

hushåll 
:B Utländska medborgare 

som tillhör bostadshushåll 
:C Utrikes födda som tillhör 

bostadshushåll 
Fördelning: Variabler som förekommer 

1985 

Bl Population: Hela befolkningen 
Fördelning: Ålder i kombination med 

kön och civilstånd 

B2 Population: :A Hela befolkningen 
:B Utländska medborgare 
:C Utrikes födda 

Fördelning: Kön och ålder i kombination 
med civilstånd och samboende 

General programme: 

List of tables 

Summary tabulations (SAM-tables) 

SAM 1 Population: Total population 
Distribution: Sex, age and type of activity 
Population: Employed population 
Distribution: Location of residence, place of 

work, sex, sector of employment 
and industry 

SAM 2 Population: Total number of dwelling-
households 

Distribution: Type of building, size of house
hold, numberof children 0-15 
years and 0-6 years, 
overcrowding, degree of 
crowding, citizenship, country 
of birth, type of household, 
tenure status/type of ownership 

SAM 3 Population: Total number of dwellings 
Distribution: Type of building, size of dwelling, 

number of rooms incl kitchen, 
period of construction, quality 
group, lift, type of ownership, 
occupancy status and heating 
system 

Population tabulation (B-tables) 

B Population: 1975,1980 and 1985 
UTV1 :A Total population 

:B Foreign citizens 
:C Foreign-born persons 

Distribution: Variables in the Census 1985 

B Population: 1975,1980 and 1985. 
UTV2 Total population 

Distribution: Variables in the Census 1985 

B Population: 1975,1980 and 1985 
UTV3 :A Population in dwelling-

households 
: B Foreign citizens living in 

dwelling-households 
:C Foreign-born persons living 

in dwelling households 
Distribution: Variables in the Census 1985 

Bl Population: Total population 
Distribution: Age by sex and marital status 

B2 Population: :A Total population 
:B Foreign citizens 
:C Foreign-born persons 

Distribution: Sex and age by marital status 
and marriage/consensual union 
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B3 Population: Hela befolkningen 
Fördelning: Födelseland, samboende 

och kön i kombination med 
civilstånd och ålder 

B4 Population: Hela befolkningen 
Fördelning: Medborgarskapsland, 

samboende och kön i kombi
nation med civilstånd 
och ålder 

B5 Population: Hela befolkningen 
Fördelning: Kön och ålder i kombination 

med hushållstillhörighet, 
hushållsställning och 
hushållskvoter 

B6 Population: Hela befolkningen 
Fördelning: Kön och ålder i kombination 

med hushållstillhörighet, 
hustyp, hushållsställning och 
hushållskvoter 

B7 Population: Hela befolkningen 
Fördelning: Kön och hushållstillhörighet/ 

hushållsstorlek i kombination 
med ålder 

B8 Population: Hela befolkningen 
Fördelning: Hushållstyp och hushålls-

tillhörighet i kombination 
med ålder 

B9 Population: Hela befolkningen 
Fördelning: Hustyp, ägarkategori, 

byggnadsperiod, lägenhets-
storlek, kvalitetsgrupp och 
upplåtelseform i kombination 
med ålder 

Förvärvsarbetande tabeller (EN-tabeller) 

EN Population: Förvärvsarbetande med 
UTV 1 bostad i regionen (natt

befolkning 1975, 1980 och 
1985 

Fördelning: Variabler som förekommer 
1985 (kön, ålder, näringsgren, 
sektor, medborgarskapsland 
och födelseland) 

EN Population: Förvärvsarbetande med 
UTV 2 bostad i regionen (natt

befolkning) 1975,1980 och 
1985 

Fördelning: Variabler som förekommer 
1985 (kön och ålder) 

EN Population: Förvärvsarbetande med 
UTV 3 bostad i regionen (natt

befolkning) 1975, 1980 och 
1985 

Fördelning: Variabler som förekommer 
1985 (yrke i kombination 
med kön) 

B3 Population: Total population 
Distribution: Country of birth, marriage/ 

consensual union and sex by 
marital status and age 

B4 Population: Total population 
Distribution: Country of citizenship, marriage/ 

consensual union and sex by 
marital status and age 

B5 Population: Total population 
Distribution: Sex and age by household status, 

position in household and 
household ratios = (number of 
reference persons per 100 persons 

B6 Population: Total population 
Distribution: Type of building, sex and age by 

household status, position in 
household and household ratios 
(= number of reference persons 
per 100 persons) 

B7 Population: Total population 
Distribution: Sex and household status/size of 

household by age 

B8 Population: Total population 
Distribution: Sex, type of household and 

household status by age 

B9 Population: Total population 
Distribution: Type of building, type of owner

ship, period of construction, 
size of dwelling, quality group 
and tenure status by age 

Economic tabulations-resident population (EN-tables) 

EN Population: Employed with residence in the 
UTV 1 region (night- time population) 

Distribution: Variables in the 1985 Census 
(sex, age, industry, sector of 
employment, country of citizen
ship and country of birth) 

EN Population: Employed with residence in the 
UTV 2 region (night-time population) 

Distribution: Variables in the 1985 Census 
(sex and age) 

EN Population: Employed with residence in the 
UTV 3 region (night-time population) 

Distribution: Variables in the 1985 Census 
(occupation and sex) 
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EN 1 Population: Befolkningen 16 år och äldre 
med bostad i regionen (natt
befolkning) 

Fördelning: Kön och ålder i kombination 
med sysselsättning 

EN 2 Population: Barn 0-15 år med bostad i 
regionen (nattbefolkning) 

Fördelning: Den vuxnes kön, sysselsättning 
och ålder i kombination med 
barnets ålder 

EN 3 Population: Förvärvsarbetande med 
bostad i regionen (natt
befolkning) 

Fördelning: Näringsgren i kombination 
med kön 
:1 Näringsgren: SNI, 

ensiffcrnivåsamt 
begränsad nivå och LP-
bransch 

:2 Näringsgren: SNI, 
5-siffernivå 

EN4 Population: Utländska medborgare 16 år 
och äldre med bostad i 
regionen (nattbefolkning) 

Fördelning: Medborgarskapsland, kön, 
födelseland och ålder i 
kombination med syssel
sättning 

EN5 Population: Utrikes födda 16 år och äldre 
med bostad i regionen 
(nattbefolkning) 

Fördelning: Födelseland, kön, med
borgarskapsland, invandrings
år och ålder i kombination 
med sysselsättning 

EN 6 Population: Barn 0-15 år i bostads
hushåll 

Fördelning: Samboende, kön, syssel
sättning och ålder i kombi
nation med barnets ålder 

EN 7 Population: Barn 0-15 år i bostads
hushåll 

Fördelning: Samboende, kön och syssel
sättning i kombination med 
barnets ålder 

EN 8 Population: Förvärvsarbetande med 
bostad i regionen (natt
befolkning) 
:A Samtliga 
:B Utländska medborgare 
:C Utrikes födda 

Fördelning: Yrke (1- och 2-siffcrnivå) i 
kombination med kön och 
ålder 

EN 9 Population: Förvärvsarbetande med 
bostad i regionen (natt
befolkning) 

Fördelning: Yrke (3-siffernivå) i kombi
nation med kön och ålder 

EN 1 Population: Population I6-years with resi
dence in the region (night-time 
population) 

Distribution: Sex and age by type of activity 

EN 2 Population: Children 0-15 years with resi
dence in the region (night-time 
population) 

Distribution: Sex, typeof activity and age of 
adult by age of child 

EN 3 Population: Employed with residence in the 
region (night-time population) 

Distribution: Industry by sex 
:I Industry (1-digit level, 

limited level and classifi
cation used in county 
planning) 

:2 Industry(5-digitlevel) 

EN 4 Population: Foreign citizens with residence 
in the region (night-time 
population) 

Distribution: Country of citizenship, country 
of birth and age by type of 
activity 

EN 5 Population: Foreign-born persons with resi
dence in the region (night-time 
population) 

Distribution: Country of birth, sex, country of 
citizenship, year of immigration 
and age by type of activity 

EN 6 Population: Children 0-15 years living in 
dwelling households 

Distribution: Marriage/consensual union, sex, 
type of activity and age of parent 
by age of child 

EN 7 Population: Children 0-15 years living in 
dwelling households 

Distribution: Marriage/consensual union, 
sex and type of activity by age 
of child 

EN 8 Population: Employed with residence in the 
region (night-time population) 
:A Total population 
:B Foreign citizens 
:C Foreign-born persons 

Distribution: Occupation (2-digit level) 
by sex and age 

EN 9 Population: Employed with residence in the 
region (night-time population) 

Distribution: Occupation (3-digit level) 
by sex and age 
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EN 10 Population: Förvärvsarbetande med 
bostad i regionen (natt
befolkning) 
:A Samtliga 
:B Utländska medborgare 
:C Utrikes födda 

Fördelning: De vanligaste yrkena 
(3-siffernivå) i kombination 
med kön 

EN 11 Population: Förvärvsarbetande med 
bostad i regionen (natt
befolkning) 

Fördelning: Medborgarskapsland och 
kön i kombination med yrke 
(vissa nivåer) 

EN 12 Population: Förvärvsarbetande med 
bostad i regionen (natt
befolkning) 

Fördelning: Födelseland och kön i 
kombination med yrke 
(vissa nivåer) 

EN 13 Population: Förvärvsarbetande med 
bostad i regionen (natt
befolkning) 

Fördelning: Näringsgren (begränsad nivå) 
i kombination med yrke 
(1- och 2-siffernivå och kön 

EN 14 Population: Förvärvsarbetande med 
bostad i regionen (natt
befolkning) 

Fördelning: Yrke (3-siffernivå) i kombi
nation med kön och sektor 

EN 15 Population: Förvärvsarbetande med 
bostad i regionen (natt
befolkning) 

Fördelning: Yrke (3-siffernivå) i kombi
nation med kön och 
socioekonomisk indelning 
(SEI) 

EN 16 Population: Befolkningen 16 år och äldre 
:A Samtliga 
:B Utländska medborgare 
:C Utrikes födda 

Fördelning: Sysselsättning och socioeko
nomisk indelning (SEI) 
i kombination med ålder 
och kön 

EN 17 Population: Förvärvsarbetande med 
bostad i regionen (natt
befolkning) 

Fördelning: Socioekonomisk indelning 
(SEI) i kombination med 
kön och sektor 

EN 18 Population: Förvärvsarbetande med 
bostad i regionen (natt
befolkning) 

Fördelning: Näringsgren (begränsad nivå) 
i kombination med kön och 
socioekonomisk indelning 
(SEI) 

EN 10 Population: Employed with residence in the 
region (night-time population) 
:A Total population 
:B Foreign citizens 
:C Foreign-born persons 

Distribution: The most common occupations 
(3-digit level) by sex 

EN 11 Population: Employed with residence in the 
region (night-time population) 

Distribution: Country of citizenship and sex 
by occupation (limited level) 

EN 12 Population: Employed with residence in the 
region (night-time population) 

Distribution: Country of birth and sex by 
occupation (limited level) 

EN 13 Population: Employed with residence in the 
region (night-time population) 

Distribution: Industry (limited level) by 
occupation (limited level) and sex 

EN 14 Population: Employed with residence in the 
region (night-time population) 

Distribution: Occupation (3-digit level) by sex 
and sector of employment 

EN 15 Population: Employed with residence in the 
region (night-time population) 

Distribution: Occupation (3-digit level) by sex 
and socioeconomic classifi
cation (SEI) 

EN 16 Population: Persons 16-years 
:A Total population 
:B Foreign citizens 
:C Foreign-born persons 

Distribution: Type of activity and socioeko-
nomic classification (SEI) 
by age and sex 

EN 17 Population: Employed with residence in the 
region (night-time population) 

Distribution: Socioeconomic classification 
(SEI) by sex and sector of 
employment 

EN 18 Population: Employed with residence in the 
region (night-time population) 

Distribution: Industry (limited level) by sex 
and socioeconomic classifi
cation (SEI) 



27 

Förvärvsarbetande tabeller (ED-tabeller) 

ED Population: Förvärvsarbetande med 
UTV1 arbetsplats i regionen (dag

befolkning) 1975,1980 och 
1985 

Fördelning: Variabler som förekommer 
1985 (kön, ålder, näringsgren 
och sektor) 

ED Population: Förvärvsarbetande med 
UTV 2 arbetsplats i regionen (dag

befolkning) 1975,1980 och 
1985 

Fördelning: Variabler som förekommer 
1985 (näringsgren och kön) 

ED Population: Förvärvsarbetande med 
UTV 3 arbetsplats i regionen (dag

befolkning) 1975,1980 och 
1985 

Fördelning: Variabler som förekommer 
1985 (yrke i kombination 
med kön) 

ED1 Population: Förvärvsarbetande med 
arbetsplats i regionen (dag
befolkning) 

Fördelning: Näringsgren och kön i 
kombination med ålder 
:SN1 Näringsgren (SN1, 

1-siffernivåoch 
begränsad nivå) 

:LP Näringsgren 
(LP-bransch) 

ED 2 Population: Förvärvsarbetande med 
arbetsplats i regionen (dag
befolkning) 

Fördelning: Näringsgren (SNI, 
5-siffernivå) i kombination 
med kön 

ED 3 Population: Förvärvsarbetande med 
arbetsplats i regionen (dag
befolkning) 

Fördelning: Näringsgren och sektor i 
kombination med kön och 
ålder 
:SNI Näringsgren (SNI, 

1-siffernivåoch 
begränsad nivå) 

:LP Näringsgren 
(LP-bransch) 

ED 4 Population: Förvärvsarbetande med 
arbetsplats i regionen (dag
befolkning) 

Fördelning: Yrke (2-siffernivå) i kombi
nation med kön och ålder 

ED 5 Population: Förvärvsarbetande med 
arbetsplats i regionen (dag
befolkning) 

Fördelning: Yrke (3-siffernivå) i kombi
nation med kön och ålder 

Economic tabulations (day-time population) (ED-tables) 

ED Population: Employed with place of work in 
UTV 1 the region (day-time population) 

1975, 1980 and 1985 
Distribution: Variables in the Census 1985 

(sex, age, industry and sector of 
employment) 

ED Population: Employed with place of work in 
UTV 2 the region (day-time population) 

1975, 1980 and 1985 
Distribution: Variables in the Census 1985 

(industry and sex) 

ED Population: Employed with place of work in 
UTV 3 the region (day-time population) 

1975. 1980 and 1985 
Distribution: Variables in the Census 1985 

(occupation by sex) 

ED1 Population: Employed with place of work in 
the region (day-time population) 
:SNI Industry (1-digit level and 

limited level) 
:LP Industry (classification 

used in the county 
planning) 

Distribution: Industry and sex by age 

ED 2 Population: Employed with place of work in 
the region (day-time population) 

Distribution: Industry (5-digit level) by sex 

ED3 Population: Employed with place of work in 
the region (day-time population) 

Distribution: Industry (5-digit level) by sex 
and age 
:SNI Industry (1-digit level and 

limited level) 
:LP Industry (classification 

used in county planning) 

ED 4 Population: Employed with place of work in 
the region (day-time population) 

Distribution: Occupation (2-digit level) by sex 
and age 

ED 5 Population: Employed with place of work in 
the region (day-time population) 

Distribution-. Occupation (3-digit level) by sex 
and age 
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ED 6 Population: Förvärvsarbetande med 
arbetsplats i regionen (dag
befolkning) 

Fördelning: De vanligaste yrkena 
(3-siffernivå) i kombination 
med kön 

ED 7 Population: Förvärvsarbetande med 
arbetsplats i regionen 
(dagbefolkning) 

Fördelning: Medborgarskapsland och 
och kön i kombination med 
yrke (vissa nivåer) 

ED 8 Population: Förvärvsarbetande med 
arbetsplats i regionen 
(dagbcfolkning) 

Fördelning: Födelseland och kön i 
kombination med yrke 
(vissa nivåer) 

ED 9 Population: Förvärvsarbetande med 
arbetsplats i regionen 
(dagbefolkning) 

Fördelning: Näringsgren i kombination 
med yrke (2-siffernivå) 
och kön 
:SNI Näringsgren(SN1, 

begränsad nivå) 
: LP Näringsgren (LP-

bransch) 

ED 10 Population: Förvärvsarbetande med 
arbetsplats i regionen 
(dagbefolkning) 

Fördelning: Yrke (3-siffernivå) i kombi
nation med kön och sektor 

ED 11 Population: Förvärvsarbetande med 
arbetsplats i regionen 
(dagbefolkning) 

Fördelning: Yrke (3-siffernivå) i kombi
nation med kön och socioeko-
nomisk indelning (SEI) 

ED 12 Population: Förvärvsarbetande med 
arbetsplats i regionen 
(dagbefolkning) 

Fördelning: Socioekonomisk indelning 
(SEI) i kombination med 
kön och sektor 

ED 6 Population: Employed with place of work in 
the region (day-time population) 

Distribution: The most common occupations 
(3-digit level) by sex 

ED 7 Population: Employed with place of work in 
the region (day-time population) 

Distribution: Country of citizenship and sex 
by occupation (certain groups) 

ED 8 Population: Employed with place of work in 
the region (day-time population) 

Distribution: Country of birth and sex by 
occupation (certain groups) 

ED 9 Population: Employed with place of work in 
the region (day-time population) 

Distribution: Industry by occupation (2-digit 
level) and sex 
:SNI Industry (limited level) 
:LP Industry (classification 

used in county planning) 

ED 10 Population: Employed with place of work in 
the region (day-time population) 

Distribution: Occupation (3-digit level) by 
sex and sector of employment 

ED 11 Population: Employed with place of work in 
the region (day-time population) 

Distribution: Occupation (3-digit level) by 
sex and socioeconomic classifi
cation (SEI) 

ED 12 Population: Employed with place of work in 
the region (day-time population) 

Distribution: Socio-economic classification 
(SEI) by sex and sector of 
employment 
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Pendlingstabetler (P-tabeller) 

P Population: Förvärvsarbetande be-
UTV 1 folkning (natt- och dag

befolkning) 
Fördelning: Variabler som förekommer 

1985 (kön, ålder, näringsgren 
och sektor i kombination 
med bostadens och arbets
ställets belägenhet) 

P Population: Förvärvsarbetande be-
UTV 2 folkning (natt- och dag

befolkning) 
Fördelning: Variabler som förekommer 

1985 (näringsgren, kön 
och ålder) i kombination 
med bostadens och arbets
ställets belägenhet 

P1 Population: Förvärvsarbetande med 
bostad i regionen (natt
befolkning) 

Fördelning: Näringsgren (SNI, begränsad 
nivå resp LP-bransch), kön 
och ålder i kombination med 
arbetsställets belägenhet och 
utpendling 

P2 Population: Förvärvsarbetande med 
arbetsplats i regionen (dag
befolkning) 

Fördelning: Näringsgren (SNI, begränsad 
nivå resp LP-bransch), kön 
och ålder i kombination med 
bostadens belägenhet och 
inpendling 

P3 Population: Förvärvsarbetande be
folkning (natt- och dag
befolkning) 

Fördelning: Näringsgren (SNI, 1-siffeT-
nivå), kön och ålder i kombi
nation med bostadens och 
arbetsställets belägenhet 

P4 Population: Förvärvsarbetande be
folkning (natt- och dag
befolkning) 

Fördelning: Sektor och kön i kombination 
med bostadens och arbets
ställets belägenhet 

P5 Population: Förvärvsarbetande ut-
UT pendlare med bostad i 

regionen (utpendlande 
nattbefolkning) 

Fördelning: Inpendlingsregion (dvs 
arbetsställets belägenhet) 

P5 Population: Förvärvsarbetande in-
IN pendlare med arbetsplats i 

regionen (inpendlande 
dagbefolkning) 

Fördelning: Utpendlingsregion 
(bostadens belägenhet) 

Commuting tabulations (P-tables) 

P Population: Employed with residence or 
UTV 1 place of work in the region 

(night- and day-time population) 
Distribution: Variables in the Census 1985 

(sex, age, industry and sector of 
employment by location of resi
dence and location of place 
of work) 

>r P Population: Employed with residence or 
UTV 2 place work in the region 

(night- and day-time population) 
Distribution: Variables in the Census 1985 

(industry, sex and age by location 
of residence and location of place 
of work 

P1 Population: Employed with residence in the 
region (night-and day-time 
population) 

Distribution: Industry (limited level and 
classification used in county 
(planning), sex and age by place 
of work 

P2 Population: Employed with place of work in 
the region (day-time population) 

Distribution: Industry (limited level and 
classification used in the county 
planning), sex and age by place 
of residence and ingoing 
commuters 

P3 Population: Employed with residence or 
place of work in the region 
(night- and day-time population) 

Distribution: Industry {\-digit level) sex and 
age by location of residence and 
location of place of work 

P4 Population: Employed with residence or 
place of work in the region 
(night- and day-time population) 

Distribution: Sector of employment and sex 
by location of residence and 
location of place of work 

P5 Population: Outgoing commuters with resi-
UT dence in the region 

Distribution: Place of work 

P5 Population: Ingoing commuters with place of 
IN work in the region 

Distribution: Place of recidence 
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P5 Population: Nettopendling för förvärvs-
NETTO arbetande (inpendlare minus 

utpendlare) 
Fördelning: Pendlingsregion 

Familjetabeller (F-tabeller) 

Fl Population: Samtliga familjer 
Fördelning: Samboende, civilstånd, 

kön och ålder i kombination 
med antal barn 0-17 år samt 
barnens ålder 

F2 Population: Barn 0-17 som ingår i 
familjer 

Fördelning: Föräldrarnas samboende, 
civilstånd, sysselsättning och 
barnens ålder i kombination 
med kvinnans/mannens ålder 

Hushållstabeller (H-tabeller) 

H Population: Bostadshushåll 1975,1980 
UTV1 och 1985 

Fördelning: Variabler som förekommer 
1985 

H1 Population: Bostadshushåll 
Fördelning: Hustyp och antal barn i olika 

åldrar i kombination med 
referenspersonens ålder 

H2 Population: Bostadshushåll 
Fördelning: Hustyp och hushållstyp i 

kombination med referens
personens ålder 

H3 Population: :A Samtliga hushåll 
:B Bostadshushåll med 

minst en utländsk 
medborgare 

:C Bostadshushåll med 
minst en utrikes född 

Fördelning: Hustyp, ägarkategori, 
byggnadsperiod, lägenhets
storlek, kvalitetsgrupp och 
upplåtelseform i kombination 
med referenspersonens 
samboende och ålder 

H4 Population: :A Samtliga bostadshushåll 
:B Bostadshushåll med 

minst en utländsk 
medborgare 

:C Bostadshushåll med 
minst en utrikes född 

Fördelning: Hustyp, hushållsstorlek och 
antal barn i olika åldrar i 
kombination med lägenhets
storlek, upplåtelseform och 
boendetäthetsmått 

P5 Population: Net-commuting for the region. 
NETTO (Ingoing commuters minus 

outgoing commuters) 
Distribution: Regions 

Family-tabulations (F-tables) 

Fl Population: All families 
Distribution: Marriage/consensual union, 

marital status, sex and age 
parents by number of children 
0-17 years and age of child 

F2 Population: Children 0-17 years living in 
families 

Distribution: Marriage/consensual union, 
marital status, type of activity 
of parents and age of child by 
age of parents 

Household tabulations (H-tables) 

H Population: All dwelling households 1975, 
UTV1 1980 and 1985 

Distribution: Variables in the Census 1985 

H1 Population: All dwelling households 
Distribution: Type of building and number of 

children in different age-groups 
by age of reference person 

H2 Population: All dwelling households 
Distribution: Type of building and type of 

household by age of reference 
person 

H3 Population: :A All dwelling households 
:B Dwelling households with 

at least one foreign citizen 
:C Dwelling households with 

at least one foreign-born 
person 

Distribution: Type of building, type of owner
ship, size of dwelling, quality 
group and tenure status by 
marriage/consensual union and 
age of reference person 

H4 Population: :A All dwelling households 
:B Dwelling households with at 

least one foreign-born 
person 

:C Dwelling households with at 
least one foreign-born 
person 

Distribution: Type of building, size of house
hold, numberof children in 
various ages by size of dwelling, 
tenure status and degrees of 
crowding 
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H5 Population: :A Samtliga bostadshushåll 
:B Bostadshushåll med 

minst en utländsk 
medborgare 

:C Bostadshushåll med 
minst en utrikes född 

Fördelning: Hustyp och hushållstyp i 
kombination med lägenhets
storlek, upplåtelseform och 
boendetäthetsmått 

H6 Population: Bostadshushåll 
Fördelning: Hustyp och hushållsstorlek/ 

antal barn 0-15 år i kombi
nation med lägenhetsstorlek, 
upplåtelseform och boende
täthetsmått 

H7 Population: Bostadshushåll 
Fördelning: Hustyp och hushållsstorlek/ 

lägenhetsstorlek i kombi
nation med byggnadspcriod 
och upplåtelseform 

H8 Population: Bostadshushåll 
Fördelning: Hustyp och antal barn 

0-15 år/lägenhetsstorlek i 
kombination med byggnads
period och upplåtelseform 

H9 Population: Bostadshushåll med minst 
en person 60 år eller äldre 

Fördelning: Hustyp, de boendes ålder 
och hushållsstorlek i kombi
nation med hustyp, lägenhets
storlek, upplåtelseform och 
boendetäthetsmått 

H10 Population: Bostadshushåll med minst 
en person 60 år eller äldre 

Fördelning: Hustyp, de boendes ålder 
och hushållsstorlek i kombi
nation med byggnadsperiod 
och kvalitetsgrupp 

H l l Population: Bostadshushåll med minst 
en person 60 år eller äldre 

Fördelning: Hushållsstorlek och de 
boendes ålder i kombination 
med hustyp, lägenhets
storlek och upplåtelseform 

H12 Population: Bostadshushåll 
Fördelning: Hushållstyp I och V i kombi

nation med hushållstyp II, 
III och IV 

H13 Population: Bostadshushåll 
Fördelning: Hustyp, samboende, kön 

och sysselsättning i kombi
nation med hushåll efter 
antal barn i olika åldrar 

H5 Population: :A All dwelling households 
:B Dwelling households with 

at least one foreign citizen 
:C Dwelling households with 

at least one foreign-born 
person 

Distribution: Type of building and type of 
household by size of dwelling, 
tenure status and degrees of 
crowding 

H6 Population: All dwelling households 
Distribution: Type of building, size of house

hold and number of children 
0-15 years by size of dwelling, 
tenure status and degrees of 
crowding 

H7 Population: All dwelling households 
Distribution: Type of building and size of 

household/size of dwelling by 
period of construction and 
tenure status 

H8 Population: All dwelling households 
Distribution: Type of building, number of 

children 0-15 years and size of 
dwelling by period of construction 
and tenure status 

H9 Population: All dwelling households 
Distribution: Type of building, age of occu

pants and size of household by 
type of building, size of dwelling, 
tenure status and degrees of 
crowding 

H10 Population: Dwelling households with at 
least one person 60 or more years 

Distribution: Type of building, age of occu
pants and size of household by 
period of construction and 
quality group 

Hll Population: Dwelling households with at 
least one person 60 or more years 

Distribution: Size of household and age of 
occupants by type of building, 
size of dwelling and tenure status 

H12 Population: All dwelling households 
Distribution: Type of household no I and V by 

type of household no II, III 
and IV 

H13 Population: All dwelling households 
Distribution: Type of building, marriage/ 

consensual union, sex and type 
of activity by number of children 
in different ages 
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Lägenhetstabeller (L-tabeller) 

L Population: Bostadslägenheter 1975, 
UTV 1 1980 och 1985 

Fördelning: Variabler som förekommer 
1985 

L1 Population: Bostadslägenheter och 
utrymda rivningslägenheter 

Fördelning: Hustyp, ägarkategori, 
byggnadsperiod, kvalitets
grupp och lägenhetsstorlek 
i kombination med fastighets
typ och utnyttjande 

L2 Population: Bostadslägenheter 
Fördelning: Ägarkategori, upplåtelseform 

och byggnadsperiod/kvalitets
grupp i kombination med 
hustyp, hiss och lägenhets
storlek 

L3 Population: Bostadslägenheter 
Fördelning: Ägarkategori, upplåtelseform 

och byggnadsperiod/kvalitets
grupp i kombination med 
hustyp/lägenhetsstorlek 

L4 Population: Bostadslägenheter 
Fördelning: Hustyp, ägarkategori, 

upplåtelseform, lägenhets
storlek, utrustning och hiss i 
kombination med byggnads
period och kvalitetsgrupp 

L5 Population: Bostadslägenheter 
Fördelning: Hustyp och värmesystem i 

kombination med lägenhets
storlek och ägarkategori 

L6 Population: Bostadslägenheter 
Fördelning: Hustyp och värmesystem i 

kombination med byggnads
period och kvalitetsgrupp 

L7 Population: Bostadslägenheter i hus där 
det 1.11 1985 fanns egen 
panna 

Fördelning: Hustyp, värmesystem och 
använda bränslen i egen 
panna under 1985 i kombi
nation med lägenhetsstorlek 
och kvalitetperiod 

L8 Population: Bostadslägenheter i hus där 
det 1.11 1985 fanns egen 
panna 

Fördelning: Hustyp och värmesystem i 
kombination med använda 
bränslen under 1985 

Housing tabulations (L-tables) 

L Population: Total number of dwellings 1975, 
UTV 1 1980 and 1985 

Distribution: Variables in the 1985 Census 

L1 Population: Total number of dwellings and 
vacated for demolition 

Distribution: Type of building, type of owner
ship, period of construction, 
quality group and size of dwelling 
by type of real estate and occu
pancy status 

L2 Population: Total number of dwellings 
Distribution: Type of ownership .tenure status 

and period of construction/ 
quality group by type of building, 
lift and size of dwelling 

L3 Population: Total number of dwellings 
Distribution: Type of ownership, tenure status 

and period of construction/ 
quality group by type of building/ 
size of dwelling 

L4 Population: Total number of dwellings 
Distribution: Type of building, type of owner

ship, tenure status, size of 
dwelling, equipment and lift by 
period of construction and 
quality group 

L5 Population: Total number of dwellings 
Distribution: Type of building and heating 

system by size of dwelling and 
type of ownership 

L6 Population: Total number of dwellings 
Distribution: Type of building, heating system 

by period of construction and 
quality group 

L7 Population: Dwellings in houses with own 
boiler 1 November 1985 

Distribution: Type of building, type of boiler 
and used fuel during 1985 by size 
of dwelling and period of 
construction 

L8 Population: Dwellings in houses with own 
boiler 1 November 1985 

Distribution: Type of building, heating system 
by used fuel during 1985 
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Inkomsttabeller (I-tabeller) 

I l Population: Befolkningen 16 år och äldre 
Fördelning: Kön, ålder, samboende, 

medborgarskapsland, 
födelseland och invandringsår 
i kombination med samman
räknad inkomst 

I2 Population: Förvärvsarbetande med 
bostad i regionen (natt
befolkning) 

Fördelning: Kön, sektor och näringsgren 
(SNI, begränsad nivå) i 
kombination med arbets
inkomst 

I3 Population: Förvärvsarbetande med 
bostad i regionen (natt
befolkning) 

Fördelning: Kön,socioekonomisk 
indelning (SEI) och yrke 
(begränsad nivå) i kombi
nation med arbetsinkomst 

I4 Population: Bostadshushåll 
Fördelning: Hustyp, ägarkategori, 

byggnadsperiod, lägenhets
storlek, kvalitetsgrupp och 
upplåtelseform i kombination 
med sammanräknad inkomst 

I5 Population: Bostadshushåll 
Fördelning: Hustyp och hushållstyp i 

kombination med samman
räknad inkomst 

I6 Population: Bostadshushåll 
Fördelning: Hustyp, hushållsstorlek och 

antal barn 0-15 år i kombi
nation med sammanräknad 
inkomst 

I7 Population: Bostadshushåll 
Fördelning: Hustyp, samboende, antal 

förvärvsarbetande i hushållet 
och antal barn 0-15 år i 
kombination med inkomst 
:1 Sammanräknad inkomst 
.2 Arbetsinkomst 

Income tabulations (f-tables) 

Il Population: Population 16years and older 
Distribution: Sex, age, marriage/consensual 

union, country of citizenship, 
country of birth and year of 
immigration by total income 

I2 Population: Employed with residence in the 
region (night-time population) 

Distribution: Sex, sector of employment and 
industry (limited level) by income 
from work 

I3 Population: Employed with residence in the 
region (night-time population) 

Distribution: Sex, socio-economic classi
fication (SEI) and occupation 
(2-digit level) by income from 
work 

I4 Population: All dwelling households 
Distribution: Type of building, type of owner

ship, period of construction, 
quality group and tenure status 
by total income of household 

I5 Population: All dwelling household 
Distribution: Type of building and type of 

household by total income 
of household 

I6 Population: All dwelling household 
Distribution: Type of building, size of house

hold and number of children by 
total income of household 

I7 Population: All dwelling household 
Distribution: Type of building, marriage/ 

consensual union, number of 
employed in the household and 
number of children 0-15 years 
by income 
: 1 Total income 
:2 Income from work 



34 Tabell SAM 1 BEFOLKNING, SYSSELSÄTTNING OCH PENDLING 

REGION: 
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Tabell SAM 2 BOSTADSHUSHALL 



36 Tabell SAM 3 LÄGENHETER OCH ENERGI 
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TABELL B UTV 1 POPULATION: Befolkningen 1975, 1980 och 1985 (för populatjonerna A, B och Cl 
FÖRDELNING: Variabler som förekommer 1985 

REGION: 



38 TABELL B UTV 2:1 POPULATION: Befolkningen 1975, 1980 och 193S 
FÖRDELNING: Variabler som förekommer 1985 

REGION: 
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TABELL B UTV 2:2 POPULATION: Befolkningen 1975, 1980 och 1985 
FÖRDELNING: Variabler son förekommer 1985 



40 TABELL B UTV 2:3 POPULATION: Befolkningen 1975, 1980 och 1985 
FÖRDELNING: Variabler som förekommer 1985 



41 

TABELL B UTV 3 POPULATION: Boende i bostadshushåll 1975, 1980 och 198S (för populationerna A, B och C) 
FÖRDELNING: Variabler som förekommer 198S 



42 TABELL B UTV 3 POPULATION: Boende i bostadshushall 1975, 1980 och 1985 
FÖRDELNING: Variabler son förekommer 1985 
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TABELL Bl POPULATION: Hela befolkningen 
FÖRDELNING: Alder i kombination med kön och civilstånd 

REGION: 



44 TABELL B2 POPULATION: Hela befolkningen (för populationerna A, B och C) 
FORDELNING: Kön och ålder i kombination med civilstånd och samboende 

REGION: 



45 

TABELL B3 POPULATION: Hela befolkningen 
FÖRDELNING: Födelseland» samboende och kön i kombination med civilstand och aider 

REGION: 



46 TABELL B4 POPULATION: Hela befolkningen 
FÖRDELNING: Medborgarskapsland, samboende och kön i kombination med civilstand och aider 

REGION: 



47 

TABELL B5 POPULATION: Hela befolkningen 
FÖRDELNING: Kön och alder l kombination med hushallstillhörighet, hushallsställning 

och hushallskvoter (= andelen referenspersoner (i procent) i respektive grupp) 

REGION: 



48 TABELL B6 POPULATION: Hela befolkningen 
FÖRDELNING: Kön och ålder i kombination med hushallstillhörighet, hustyp och hushällskvoter 

(= andelen referenspersoner (i procent) i respektive grupp) 

REGION: 



49 

TABELL B7 POPULATION: Hela befolkningen 
FÖRDELNING: Kön och hushallstillhörighet/hushallsstorlek i kombination med ålder 

REGION: 



50 TABELL B8 POPULATION: Hela befolkningen 
FORDELNING: Hushallstyp och hushällstillhöriohet i kombination med alder 

REGION: 



51 

TABELL B9 POPULATION: Hela befolkningen 
FÖRDELNING; Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetsstorlek, kvalitetsgrupp och 

upplåtelseform i kombination ned ålder 

REGION: 



52 TABELL EN LTV 1 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 1975, 1980 och 1985 
FORDELNING: Kön» ålder, näringsgren (SNI, begränsad nivä och LP-bransch), sektor, medborgarskapsland 

och födelseland (OBS Förändringstal 1930/1985 redovisas ej p g a ny mätmetod) 

REGION: 



53 

TABELL EN UTV 1 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolfcning) 1975, I960 och 1985 
(forts) FÖRDELNING: Kön» ålder, näringsgren ISNI, begränsad nivä och LP-bransch), sektor, medborgarskapsland 

och födelseland (OBS Förändringstal 1980/1985 redovisas ej p g av ny mätmetod) 

REGION: 



54 TABELL EN UTV 2 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 1975, 1980 och 1985 
FÖRDELNING: Kön och ålder (OBS Förändringstal 1980/1985 redovisas ej p g a ny mätmetodI 

REGION: 



55 

TABELL EN 1 POPULATION: Befolkningen 16- ar med bostad i regionen (nattbefolkning) 
FÖRDELNING: Kön och aider i kombination med sysselsättning 

REGION: 



56 TABELL EN 2 POPULATION: Barn 0-15 är med bostad i regionen (nattbefolkning) 
FÖRDELNING: Den vuxnes kön, sysselsättning och ålder i kombination med barnens ålder 

REGION: 



57 

TABELL EN B: 1 POPULATION: För värvsarbe tando med bostad i regionen (nattbefolkni.)g) 
FÖRDELNING: Näringsgren (SNI, 1-siffer-, begränsad nivå och LP-bransch) i kombination med kön 

REGION: 



58 TABELL EN 3:2 POPULATION: Forva'rvsarbatanda aad bostad i ragionan (nattbafolkning) 
FÖRDELNING: Näringsgran ISNI, 5-siffarniva) i kombination aad kön 

REGION: 



59 

TABELL EN 4 POPULATION: Utländska medborgare 16- är med bostad i regionen (nattbefolkning) 
FÖRDELNING: Medborgarskapsland, kön, födelseland och ålder i kombination med sysselsättning 

REGION: 



60 TABELL EN 5 POPULATION: Utrikes födda 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
FÖRDELNING: Födelseland, kön, medborgarskapsland, jnvandringsär, ålder i kombination med sysselsättning 

REGION: 



61 

TABELL EN 6 POPULATION: Barn 0-15 Sr i bostadshushäll 
FÖRDELNING: Sa^bocnds, kön, sysselsättning och ålder i kombination 

msd barnets ålder 

REGION: 



62 TABELL EN 7 POPULATION: Barn 0-15 Sr i bostadshushåll 
FORDELNING: Samboende, kön och sysselsättning i kombination med barnets ålder 

REGION: 



63 

TABELL EN 8 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) (för populationerna A, B och C) 
FORDELNING: Yrke (begränsad nivå) i kombination med kön och ålder 

REGION: 



64 TABELL EN 9 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefalteipiät 
FÖRDELNING: Yrka (3~siffernivS) i kombination med kön och aider 

REGION: 



65 

TABELL EN 10 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) (för populationerna A, B och C) 
FORDELNING: De vanligaste yrkena (3-sifferniva) i kombination med kön 

REGION: 



66 TABELL EN 11 POPULATION: Förvttrvsarpatanda Bad bostad i ragionan (nattbafolkning) 
FÖRDELNING: Hadborgar skåps land och kön i koabination aad yrka (vissa nivaar) 

REGION: 



67 

TABELL EN 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbsfolkrting) 
FOROELNING: Födelseland och kön i kombination Med yrka (vissa nivåer t 

REGION: 



68 TABELL EN 13 POPULATION: Förvärvsarbetande ned bostad i regionen (nattbefolkning) 
FÖRDELNING: Näringsgren (begränsad nivä) i kombination med yrke (begränsad nivå) och kon 

REGION: 



69 

TABELL EN 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 
FORDELNING: Yrke<3-siffernivå) i kombination med kön och sektor 

REGION: 



70 TABELL EN 15 POPULATION: Förvärvsarbetande ned bostad i regionen fnattbefolkning) 
FORDELNING: Yrke (3-sitfernivä) i kombination ned kön och socioekononisk indelning (SED 

REGION: 



71 

TABELL EN 16 POPULATION: Befolkningen 16- »r (för populationerna A, B och C) 
FORDELNING: Sysselsättning och socioekonoaisk indelning (SED i kombination ned ålder och kön 

REGION: 



72 TABELL EN 17 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning} 
FÖRDELNING: Socioekonomisk indelning (SED i kombination mod kön och sektor 

REGION: 



73 

TABELL EN 18 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 
FÖROELNING: Näringsgren (begränsad nivä) i kombination med kön och socioekonomisk indelning (SED 

REGION: 



74 TABELL ED UTV 1 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 1975, 1980 och 1985 
FÖRDELNING: Kön, ålder, näringsgren (SNI, begränsad nivä respektive LP-bransch) och sektor 

(OBS Förändringstal 1980/85 redovisas ej p g a ny mätmetod) 

REGION: 



75 

TABELL ED UTV 2 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 1975, 1980 och 1985 
FÖRDELNING: Näringsgren (SNI, 1-siffernivå) kön och ålder 

(OBS Förändringstal 1980/85 redovisas ej p g a ny mätmetod) 

REGION: 



76 TABELL ED 1 SNI POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
FÖRDELNING: Näringsgren <SNI> 1-siffer- och begränsad nivå) och kön i kombination med ålder 

REGION: 



77 

TABELL ED 1 LP POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
FÖRDELNING: Näringsgren (LP-bransch) och kön i kombination mid alder 

REGION: 



78 TABELL ED 2 POPULATION: Förvärvsarbetanda ned arbetsplats i regienen (dagbefolkning) 
FORDELNING: Näringsgren (SNIi 5-siffernivå) i kombination med kön 

REGION: 



79 

TABELL ED 3 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
FORDELNING: Näringsgren tSNI, 1-sifferniva) och sektor i kombination ned kön och ålder 

REGION: 



80 TABELL ED 4 POPULATION; Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen I dagbefolkning) 
FÖRDELNING: Yrke (begränsad nivå) i kombination med kön och aider 

REGION: 



81 

TABELL ED 5 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen tdagbefolkning) 
FÖRDELNING: Yrke (J-siffernivS) i kombination med kön och aider 

REGION: 



82 TABELL ED 6 POPULATION: Förvärvsarbetande ned arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
FORDELNING: De vanligaste yrkena (3-sifferniva) i kombination med kön 

REGION: 



83 

TABELL ED 7 POPULATION; Förva>v»M-ixrtand» m d arbatsplats i r eg ioner fdfcgbefolknina) 
FÖRDELNING: Hedborgwskapslarxt och kän i konbirvk-Ucm ned yrk» ( v i s s a mvfteri 

REGION: 



84 TABELL ED 8 POPULATION: Förvärvsarbetande ned arbetsplats i regionen ldagbefolkning) 
FÖRDELNING: Födelseland och kön i kombination med yrke (vissa nivåer) 

REGION: 



85 

TABELL ED 9 SNI POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkningl 
FÖRDELNING: Näringsgren (begränsad nivä i i kombination med yrke (begränsad nivå) och kön 

REGION: 



86 TABELL ED 9 LP POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regiorten (dagbefolkningt 
FÖRDELNING: Näringsgren <LP-bransch) i kombination ned yrke (begränsad nivå) och kön 

REGION: 



87 

TABELL ED 10 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
FÖRDELNING: Yrke<3-sif-ferniva) i kombination ned kön och sektor 

REGION: 



88 TABELL ED 11 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivä) i kombination med kön och socioekonomisk indelning ISEI) 

REGION: 



89 

TABELL ED 12 POPULATION: Förvärvsarbetancfe med arbetsplats i regiooen <<t#ws.f&V.V,Yvir>9,> 
f GROetHING: Soc i oekonomisk irxJelning (S£J) i kombination med kön och sektor 

HEGION: 



90 

TABELL P UTV 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning (natt- och dagbefolkninq) 1975, 1980 och 1985 1) 
FÖRDELNING: Kön, ålder, näringsgren (SNI, 1-siffernivS respektive LP-bransch) och sektor i kombination 

med bostadens och arbetsställets belägenhet 

REGION: 



91 

TABELL P LTV 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning (natt- och dagbefolkning) 1975, 1980 och 1985 1) 
FORDELNING: Kön, ålder, näringsgren (SNI, 1-sifferniva), kön och alder i kombination med bostadens 

och arbetsställets belägenhet 

REGION: 



92 TABELL P 1 POPULATION: Förvärvsarbetande ned bostad i regionen (nattbefolkning) 
FÖRDELNING: Näringsgren (SNI, 1-siffernivft ), kön och tider 

i kombination med arbetsställets belägenhet och utpendling över komu-igräns 

REGION: 



93 

TABELL P 2 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 1) 
FORDELNING: Näringsgren (SNI, 1-sifferniva), kön och ålder 

i kombination med bostadens belägenhet och inpendling över komnuigrans 

REGION: 



94 TABELL P 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning (natt- och dao.te folk ning) 
FORDELNING: Näringsgren ISNI7 1-siffernivä), kön och aider i kombination med 

bostadens och arbetsställets belägenhet 

REGION: 



95 

TABELL P 4 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning (natt- och dagbefolkning) 
FÖRDELNING: Sektor och kön i kombination med bostadens och arbetsställets belägenhet 

REGION: 



96 TABELL P 5 UT POPULATION: Förvärvsarbetande utpendlare med bostad i regionen (utpendlande nattbefolkning) 
FÖRDELNING: Inpendlingsregion> pendling över kommungräns 

REGION: 



97 

TABELL P 5 IN POPULATION: Förvärvsarbetande inpendlare med arbetsplats i regionen (inpendlande dagbefolkning) 
FÖRDELNING: Utpendlingsregion, pendling över kommungräns 

REGION: 



98 TABELL P 5 NETTO POPULATION: NettoFendling för förvärvsarbetande (inpendlare minus utpendlare) 
FÖRDELNING: Pendlingsregioo. pendling över kommungräns 

REGION: 



99 

TABELL Fl POPULATION: Samtliga familjer 
FÖRDELNING: Satnboende, civilstand> kön och ålder i kombination med antal barn i ålder 0-17 år 

samt antal familjer med barn 

REGION: 



100 

TABELL F2 POPULATION: Barn 0-17 Sr som ingår i familjer 
FÖRDELNING: Föräldrarnas samboende, civilstånd, sysselsättning och barnens ålder i kombination med kvinnans/mannens ålder 

REGION: 



101 

TABELL H UTV 1 POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980 och 1985 
FÖRDELNING: Variabler som förekoraner 1985 

REGION: 



102 

TABELL H UTV 1 POPULATION: Bostadshushall 1975, 1980 och 1985 
FÖRDELNING: Variabler som förekommer 1985 

REGION: 



103 

TABELL H UTV 1 POPULATION: Bostadshushäll 1975, I960 och 1985 
FÖRDELNING: Variabler son förekommer 1985 

REGION: 



104 

TABELL Hl POPULATION: Bostadshushall 
FÖRDELNING: Hustyp och antal barn i olika åldrar i kombination med referenspersonens ålder 

REGION: 



105 

TABELL H2 POPULATION: Bostadshushåll 
FORDELNING: Hustyp och huchållstyp i kombination med referenspersonens ålder 

REGION: 



106 

TABELL H3 POPULATION: Bostadshushall Iför populatiorrerna A, B och C) 
FÖRDELNING: Hustyp> ägarkategori> byggnadsperiod, lägenhetsstorlek, kvalitetsgrupp och upplatelseform 

i kombination med referenspersonens samboende och ålder 

REGION: 



107 

TABELL H4 POPULATION: Bostadshushall (för populationerna A, B och C) 
FORDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn i olika åldrar i kombination med lägenhetsstorlek» upplatelseform, 

antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard (= mer än ett rum per boende, kök och ett rum oräknat) 

REGION: 



108 

TABELL H5 POPULATION: Bostadshushall <FÖ> populationcrna A, B och C) 
FÖRDELNING: Hustyp och hushallstyp i kombination med lägenhetsstorlek, upplätelseform, antal boende, antal rumsenheter> 

trångboddhet och hög utrymmesstandard 1= mer än ett rum per boende, kök och ett run oräknat) 

REGION: 



109 

TABELL H6 POPULATION: Bostadshushåll 
FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med lägenhetsstorlek, upplåtelseform, antal boende, 

antal rumsenheter» trångboddhet och hög utrymraesstandard (= mer än ett rum per boende, kök och ett rum oräknat) 

REGION: 



110 

TABELL H7 POPULATION: Bostadshushall 
FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och lägenhetsstorlek i kombination med byg^iadsperiod och upplatelseform 

REGION: 



111 

TABELL H8 POPULATION: Bostadshushall 
FÖRDELNING: Hustyp, antal barn 0-15 år och lägenhetsstorlek i kombination med byggnadsperiod och upplatelseform 

REGION: 



112 

TABELL H9 POPULATION; Bostadshushall med minst en person 60- år 
FÖRDELNING; Hustyp de boendes aider och hushållsstorlek i kombination med hustyp» lägenhetsstorlek» upplåtelseform» antal boende» 

antal rumsenheter, trångboddhet och hög utrymmesstandard 1= mer än ett rum per boende» kök och ett rum oräknat) 

REGION: 



113 

TABELL H10 POPULATION: Bostadshushall ned minst en person 60- Sr 
FÖRDELNING: Hustyp, de boendes aider och hushallsstorlek i kotifc inåt ion med byggnadsperiod och kvalitetsgrupp 

REGION: 



114 

TABELL Hll POPULATION: Bostadshushåll med minst en person 60- är 
FÖRDELNING: Hushållsstorlek och de boendes ålder i kombination med hustyp, lägenhetsstorlek och upplåtelseform 

REGION: 



115 

TABELL H12 POPULATION: Bostadshushåll 
FÖRDELNING: Hushallstyp I och V i kombination med hushallstyp II, III och IV 

REGION: 



116 

TABELL HI3 POPULATION: Bostadshushall 
FÖRDELNING: Hustyp, samboende? kön och sysselsättning i kombination med hushall efter antal barn i olika åldrar 

REGION: 



117 

TABELL L UTV 1 POPULATION: Bostadolägcnheter 1975, 1980 och 1985 
FÖRDELNIKG: Variabler som förekoraior 1985 

REGION: 



118 

TABELL L UTV 1 POPULATION: Bostadslägenheter 1975, 1980 och 1985 
FÖRDELNING: Variabler som förekommer 1985 

REGION: 



119 

TABELL Ll POPULATION: Bostadslägenheter och utrymda rivningslägenheter 
FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, kvalitetsgrupp och lägenhetsstorlek 

i kombination med fastighetstyp och utnyttjande 

REGION: 



120 

TABELL L2 POPULATION: Bostadslägenheter 
FORDELNING: Ägarkategori, upplåtelse-form» byggnadsperiod/kvalitetsgrupp i kombination med hustyp 

hiss, lägenhetsstorlek, antal rum och antal rumsenheter 

REGION: 



121 

TABELL L3 POPULATION: Bostadslägenheter 
FÖRDELNING: Agarkategori> upplätelseform, byggnadsperiod/Vvalitetsgrupp i kombination 

med hustyp/lägenhetsstorlek 

REGION: 



122 

TABELL L4 POPULATION: Bostadslägenheter 
FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, upplätelseform, lägenhetsstorlek, utrustning och hiss 

i kombination med byggnadsperiod och kvalitetsgrupp 

REGION: 



123 

TABELL L5 POPULATION: Bostadslägenheter 
FÖRDELNING: Hustyp och värmesystem i kombination med lägenhetsstorlek och ägarkategori 

REGION: 



124 

TABELL L6 POPULATION: Bostadslägenheter 
FÖRDELNING: Hustyp och värmesystem i kombination med byggnadsperiod och kvalitetsgrupp 

REGION: 



125 

TABELL L7 POPULATION: Bostadslägenheter- i hus där det 1.11.1985 fanns egen panna (enbart eller tillsammans med annat värmesystem) 
FÖRDELNING: Hustyp, värmesystem och använda bränslen i egen panna under 1985 i kombination med lägenhetsstorlek och byggnadsperiod 

REGION: 



126 

TABELL L8 POPULATION: Bostadslägenheter i hus där det 1.11.1985 fanns egen panna (enbart eller tillsammans med annat värmesystem) 
FORDELNING: Hustyp och värmesystem 1.11.1985 i kombination med använda bränslen i egen panna under 1985 

REGION: 



127 

TABELL II POPULATION: Befolkningen 16- Sr 
FORDELNING: Kön» ålder» samboende» medborgarskapsland» födelseland och invandringsar i kombination 

med sammanräknad inkomst 

REGION: 



128 

TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 
FORDELNING: Kön, sektor och näringsgren (SNI, begränsad nival i kombination med arbetsinkomst 

REGION: 



129 

TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i region (nattbefolkning I 
FÖRDELNING: Kön> socioekonomisk indelning (SEI) och yrke (begränsad nivå) i kombination 

med arbetsinkomst 

REGION: 



130 

TABELL 14 POPULATION: Bostadshushall 
FORDELNING: Hustyp, ägarkategori, bygg^iadsperiod, lägenhetsstorlek, kvalitetsgrupp och upplatelseform 

i kombination med sammanräknad inkomst 

REGION: 



131 

TABELL 15 POPULATION: Bostadshushåll 
FÖRDELNING: Hustyp och hushallstyp i kombination med sammanräknad inkomst 

REGION: 



132 

TABELL 15 POPULATION: Bostadshushall 
FORDELNING: Hustyp och hushallstyp i kombination med sammanräknad inkomst Sid Z 

REGION: 



133 

Tabell 16 POPULATION: Bostadshushåll 
FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med 

sammanräknad inkomst 

REGION: 



134 

TABELL 17:1 POPULATION: Bostadshushall 
FORDELNING: Hustyp, samboende, antal förvärvsarbetande i hushållet och antal barn 0-15 ar 

i kombination med sammanräknad inkomst 

REGION: 



135 

TABELL 17:2 POPULATION: Bostadshushall 
FORDELNING: Hustyp. samboende, antal förvärvsarbetande i hushållat och antal barn 0-15 ar 

i kombination med arbetsinkomst 

REGION: 



136 

Kommunernas program: 

Tabellförteckning 

Sammanfattningstabeller (SAM - tabeller) 

SAM 51 Population: Hela befolkningen 
Fördelning: Kön, aider och sysselsättning, 

bostadens resp arbetsplatsens 
belägenhet, kön, sektor och 
näringsgren 

Population: Förvärvsarbetande 
Fördelning: Bostadens respektive arbets

platsens belägenhet, kön, 
sektor och näringsgren 

SAM 52 Population: Bostadshushall 
Hustyp, hushållsstorlek, 
antal barn 0-15 är och 0-6 är, 
trängboddhet, boendetäthet, 
utländska medborgare, 
utrikes födda, hushällstyp 
och upplåtelseform/ägar-
kategori 

SAM 53 Population: Bostadslägenheter 
Fördelning: Hustyp, lägenhetsstorlek, 

t umsenheter. byggnads-
period, kvalitetsgrupp, hiss, 
ägarkategori, utnyttjande 
och värmesystem 

Befolkningstabeller (Ii-tabeller) 

B 51 Population: Hela befolkningen 
Fördelning: Kön i kombination med ålder 

B 52 Population: Hela befolkningen 
Fördelning: I lustypoch aider i kombi

nation med hushalls
tillhörighet, upplätelseform/ 
ägarkategori, lägenhets
storlek, byggnadsperiod och 
kvalitetsgrupp 

B 53 Population: Barn i bostadshushäll 0-15 ar 
Fördelning: Samboende kvinnans eller 

ej samboende kvinnans/ 
mannens sysselsättning i 
kombination med barnets 
ålder 

B54 Population: Hela befolkningen 16-är 
Fördelning: Socioekonomisk indelning 

(SFI) i kombination med 
kön, aider, utrikes födda och 
utländska medborgare 

B 55 Population: Barn i bostadshushäll 0-15 ar 
Fördelning: Socioekonomisk indelning 

(SEI) i kombination med 
barnets ålder och medborgar
skap 

Special programme: 

List of tables 

Summary tabulations (SAM-tables) 

SAM 51 Population: Total population 
Distribution: Sex, age and type of activity 
Population: Fmployed population 
Distribution: Location of residence, place of 

work, sex, sector of employment 
and industry 

SAM 52 Population: Total number of dwelling 
households 

Distribution: Type of building, size of house
hold, members of children 0-15 
years and 0-6 years, over
crowding, degree of crowding, 
citizenship, country of birth, 
type of household, tenure status/ 
type of ownership 

SAM 53 Population: Total number of dwellings 
Distribution: Type of building, size of dwelling, 

number of rooms incl kitchen, 
period of construction, quality 
group, lift, type of ownership, 
occupancy status and heating 
system 

Populations tables (B-tables) 

B 51 Population: Total population 
Distribution: Sex and age 

B 52 Population: Total population 
Distribution: Type of building and age by 

household membership, tenure 
status/type of ownership, size 
of dwelling, period of construc
tion and quality group 

B 53 Population: Children 0-15 years in dwelling 
households 

Distribution: Numberof children in various 
ages by type of activity of parent(s) 

B 54 Population: Population 16-years 
Distribution: Socio-economic classification 

(SFI) by sex, age. foreign-born 
person and foreign citizens 

B 55 Population: Children 0-15 years 
Distribution: Socio-economic classification 

(SEI) by age of child and 
citizenship 
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Förvärvsarbetande tabeller (EN-tabeller) 

EN51 Population: Hela befolkningen lo-ar 
Fördelning: Kon. samboende. syssel

sättning och torv ärvsmtcn-
sitet i kombination med 
ålder oeli medborgarskap 

EN 52 Population: Förvärvsarbetande med 
bostad i området (natt
befolkning) 

Fördelning: Kön i kombination med yrke 
(vissa grupper) 

Förvärvsarbetande tabeller (i'. D-tabeller) 

ED 51 Population: Förvärvsarbetande med 
arbetsställe i området (dag
befolkning) 

Fördelning: Näringsgren (vissa grupper) 
i kombination med kon 

Pendlingstabeller (P-tabeller) 

P5I Population: Förvärvsarbetande befolk
ning (natt- och dagbefolkning) 

Fördelning: Bostadsområde i kombi
nation med arbetsställe-
område och kön 

P52 Population: Förvärvsarbetande befolk
ning (dag- och nattbefolkning) 

Fördelning: Arbetsställeomrade i kombi
nation med bostadsområde 
och kön 

Hushållstabeller (H-tabeller) 

H 5 i Population: Bostadshushäll 
Fördelning: Hushållstyp i kombination 

med hustyp, lägenhetsstorlek, 
upplåtelseform/ägarkategori. 
boendetäthetsmätt och antal 
boende 

H52 Population: Bostadshushäll med minst en 
person 60-år 

Fördelning: Hushållsstorlek och de 
boendes ålder i kombination 
med hustyp, kvalitetsgrupp, 
byggnadsperiod, ägarkate-
gori och lägenhetsstorlek 

H53 Population: 1) Bostadslägenheter 
2) Bostadshushäll 

Fördelning: 1) Lägenheter, rumsenheter, 
hushållsstorlek, antal 
boende och boendetät
hetsmätt i kombination 
med lägenhetsstorlek 

2) Boendetäthetsmätt i 
kombination med hus
hallsstorlek 

Economic tabulations - resident population (EN-tables) 

EN51 Population: Population lo-wars 
Distribution: Sex. marriage consensual union, 

type ol acti\its and relative share 
ol cmplowd population 

I N 52 Population: Emplowd with icsidencc in the 
aiea (night time population) 

Distribution: Se\ h\ occupation (ceitain groups) 

l-Adiioniu tabulations, dax-ttmc population i I-1 ^tables) 

11)51 Population: l-'mplowil with plai'c ol work 
in the a if a (ila\ lime population) 

I )istriliution: I ml list r\ (certain j:ioups) In sc\ 

( 'ominutittg tabulations {I' tables) 

P5 I Population: Employed \\ ith lesidenee oi 
place of w oik in the area (night 
and day-tune population) 

Distribution: Residence area In aiea ot place 
ol work and sex 

P 52 Population: Employed with residence oi 
place of wot k in the aiea (night 
and day time population ) 

Distribution: Area ol place ol work In aiea of 
resilience and sex 

Household tabulations {H-tables) 

H51 Population: All dwelling households 
Distribution: Type of households by type of 

building, si/e of dwelling, tenure 
status/tvpe of ownership, 
degrees ol crowding and number 
ol occupants. 

11 52 Population: Dwelling households with at 
least one person 00- sears or older 

Distribution: Size of household and age of 
occupants by type ol building, 
quality group, period ol construc
tion, tvpe of ownership and size 
ol dwelling 

\\^ Population: I) Dwellings and 2) dwellings 
households 

Distribution I) Numbei ol looms incl kitchen, 
number of occupants, degrees 
ol crowding by size ol dwelling 

2) Number ol occupants number 
ol looms incl kitchen and 
degiees ol crowding bv size 
ol dwelling 
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H 54 Population: Bostadshushåll metl barn 
0-15ar 

Fördelning: Antal barn och barnens aider 
i kombination med sam
boende, sysselsättning, 
lägenhetsstorlek, upplatelse-
form/ägarkategori oeh trång
boddhet 

l.agenhetstabeller (L-tabeller) 

L51 Population: Bostadslägenheter 
Fördelning: Hustyp oeh byggnadsperiod 

i kombination med lägen
hetsstorlek. rumsenheter 
(RF) oeh ägarkategori 

L52 Population: Bostadslägenheter 
Fördelning: Hustyp oeh kvalitetsgrupp 

i kombination med lägen
hetsstorlek, rumsenheter 
(RF) och ägarkategori 

L53 Population: Bostadslägenheter 
Fördelning: Utnyttjande i kombination 

med lägenhetsstorlek, 
kvalitetsgrupp, ägarkategori 
oeh rumsenheter (RF) 

L54 Population: Bostadslägenheter 
Fordelning: Hustyp, byggnadsperiod och 

ruinsenheter (RF) i kombi
nation med värmesystem 

L55 Population: Bostadslägenheter i hus där 
det I november 1985 larms 
egen panna 

Fördelning: Lägenheter i kombination 
med använda bränslen 

L56 Population: Bostadslägenheter i övriga hus 
Fördelning: Ägarkategori i kombination 

med värmesystem 

Inkomsttabeller (l-tabeller) 

I 51 Population: Bostadshushall 
Fördelning: Hushällstypi kombination 

med sammanräknad inkomst 

I 52 Population: Bostadshushall 
Fördelning: Socioekonomisk indelning 

(SFI) i kombination med 
sammanräknad inkomst 

H54 Population: Dwelling households with 
children (I-15 years 

Distribution: Number of children and age of 
children by marriage/consensual 
union, type of activity, owner
ship and overcrowding 

Housing tabulations (L -tables) 

L51 Population: Total numberof dwellings 
Distribution: Type ol building, period of 

construction by size of dwelling, 
numberof rooms with kitchen 
and type of ownership 

L52 Population: Total numberof dwellings 
Distribution: Type of building andquality 

group by size of dwelling, 
numberof rooms inel kitchen 
and type of ownership 

L53 Population: Total numberof dwellings 
Distribution: Occupancy status by size of 

dwelling quality group type of 
ownership and number of rooms 
inel kitchen 

L 54 Population: Total numberof dwellings 
Distribution: Type of building, period of 

construction and numberof 
rooms inel kitchen by heating 
system 

L55 Population: Dwellings in houses with own 
boiler 1 November 1985 

Distribution: Dwellings by used fuel during 
1985 

L56 Population: Dwellings in multi-dwelling 
houses and non-resi-dential 
buildings 

Distribution: Type of ownership by heating 
system 

Income tabulations (I-tables) 

I 51 Population: All dwelling households 
Distribution: Type of household by total income 

I 52 Population: All dwelling household 
Distribution: Socio-economic classification 

(SEI) by total income 
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Tabell SAM 51 BEFOLKNING, SYSSELSÄTTNING OCH PENDLING 

KOMMUN: 
BOSTADSOMRÅDE: 
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Tabell SAM 52 BOSTADSHUSH&LL 

KOMMUN: 
BOSTADSOMRÅDE: 
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Tabell SAM 53 LÄGENHETER OCH ENERGI 

KOMMUN: 
BOSTADSOMRÅDE: 
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Tabell B 5l POPULATION: Hela befolkningen 
FÖRDELNING: Kön i kombination med ålder 
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Tabell B 52 POPULATION: Hela befolkningen 
FÖRDELNING: Personer i bostadshushall efter hustyp och ålder i kombination med lägenheternas upplåtelseform/ägarkategori> 

storlek, byggnadsperiod och kvalitet samt personer ej tillhörande bostadshushall 

KOMMUN 
BOSTADSOMRÅDE: 
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Tabell B 53 POPULATION: Barn i bostadshusbali 0-15 Sr 
FÖRDELNING: Antal barn efter den samboende kvinnans resp den ej samboende kvinnans/mannens sysselsättning 

i kombination med barnets aider 

KOMMUN 
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Tabell B 54 POPULATION: Hela befolkningen 16- Sr 
FÖRDELNING: Personer efter socioekonomisk indelning i kombination med kön» ålder, utrikes födda 

och utländska medborgare 

KOMMUN : 
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Tabell B 55 POPULATION: Barn i bostadshushall 
FÖRDELNING: Antal barn efter socioekonoaisk indelning i kombination ned ålder och medborgarskap 

KOhMJN 
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Tabell EN 51 POPULATION: Befolkningen 16- år 
FORDELNING: Kön, samboende, sysselsättning och förvarvsintensitet i kombination med ålder och medborgarskap 

KOMMUN 
BOSTADSOMRÅDE: 
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Tabell EN 52 POPULATION: Förvärvsarbetande efter bostadens belägenhet 
FÖRDELNING; Kön i kombination med yrke 

KOWtUN 
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Tabell ED 51 POPULATION: Förvärvsarbetande efter arbetsställets belägenhet 
FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren <SNI) 

KOMMUN 
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Tabell P 51 POPULATION: Förvärvsarbetande efter bostadens och arbetsställets belägenhet 
FÖRDELNING: Bostadsområde i kombination med arbetsställeområde och kön 

KOMMUN 



151 

Tabell P 52 POPULATION: Förvärvsarbetande efter arbetsställets och bostadens belägenhet 
FORDELNING: Arbetsställeområde i kombination med bostadsområde 

KOMMUN : 
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Tabell H 51 POPULATION: Samtliga bostadshushall 
FÖRDELNING: Hushallstyper i kombination med hustyp» lägenhetsstorlek» upplatelseform/ägarkategori > trångboddhet» utrymmes-

standard och antal boende 

KOMMUN 
BOSTADSOMRÅDE: 
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Tabell H 52 POPULATION: Bostadshushall med personer 60- Sr 
FÖRDELNING: Bostadshushäll med personer i vissa åldersgrupper i kombination med hustyp» kvalitetsgrupp, 

byggnadsperiod, ägarkategori och lägenhetsstorlek 

KOMMUN 
BOSTADSOMRÅDE: 
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Tabell H 53 POPULATION: Bostadslägenheter och bostadshushall 
FÖRDELNING: Antal lägenheter, antal bostadshushall, hushallsstorlek, antal boende och antal rumsenheter i kombination med 

lägenhetsstorlek sant hushall, boende och rumsenheter efter utrymmesstandard i kombination med hushallsstorlek 

KOMMUN 



155 

Tabell H 54 POPULATION: Bostadshushall med barn 
FÖRDELNING: Hushall efter antal barn i olika äldrar i kombination med samboende och sysselsättning, lägenhetsstorlek, 

upplåtelseform/ägarkategori och trångboddhet 

KOMMUN 
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Tabell L 51 POPULATION: Samtliga bostadslägenheter 
FORDELNING: Hustyp och byggnadsperiod i kombination med lägenhetsstorlek, antal rumsenheter (RE) och 

ägarkategori 

KOMMUN 

BOSTADSOMRÅDE: 
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Tabell L 52 POPULATION: Samtliga bostadslägenheter 
FÖRDELNING: Bostadslägenheter efter hustyp och kvalitetsgrupp i kombination ned lägenhetsstorlek> 

antal rumsenheter (RE) och ägarkategori 

KOhnUN 
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T a b e l l L 53 POPULATION: Samtl iga bostads lägenheter 
FÖRDELNING: Bostadslägenheternas utnyt t jande i kombination ned lägenhetsstor lek , kva l i t e tsgrupp , 

ägarkategori och a n t a l rumsenheter (RE) 

KOMMUN: 
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Tabell L 54 POPULATION: Samtliga bostadslägenheter 
FÖRDELNING: Hustyp, byggnadsperiod och antal runsenheter (RE) i kombination med värmesystem 

KOMMUN 
BOSTADSOMRÅDE: 
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Tabell L 55 POPULATION: Bostadslägenheter i småhus med egen panna 
FORDELNING: Lägenheter i kombination med använda bränslen 

KOMMUN 
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Tabell L 56 POPULATION: Bostadslägenheter i övriga hus 
FÖRDELNING: Ägarkategori i kombination med typ av värmesystem 

KOMMUN 
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Tabell I 51 POPULATION: Samtiiga bostadshushåll 
FÖRDELNING: Hushållstyper i kombination med medelinkomst, medianinkomst, inkomst/boende samt hushallens sammanräknade 

inkomst (inkomståret 1985) 

KOMMUN 
BOSTADSOMRÅDE: 
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T a b e l l I 52 POPULATION: Samtl iga bostadshushall 
FÖRDELNING: Hushallen e f t e r socioekonomisk t i l l h ö r i g h e t i kombination med medelinkomst, medianinkomst, inkomst/boende 

samt hushållens samnanraknade inkomst 

KOMMUN: 
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Kommunernas program: 

Diagramförteckning 

Diagram 
Nr Titel Teknik 

1 Folkmängd efter kön, ålder och raster 

2 Antal personer efter kön, ålder och raster 
hushållets sammansättning 

3 Folkmängd efter kön, ålder och vektor 
sysselsättning 

4 Förvärvsarbetande nattbefolkning raster 
efter kön, ålder och näringsgren 

5 Barn 0-12 är efter föräldrarnas vektor 
sysselsättning 

6 Förvärvsarbetande dagbefolkning raster 
efter sektor, kön och ålder 

7 De fjorton största in-och utpend- vektor 
lingskommunerna 

8 Hushällsstruktur: vektor 
barnhushåll, vuxenhushåll och 
äldrehushäll 

9 Äldrehushäll efter antal boende vektor 
och ålderssammansättning 

10 Hushåll efter antal boende och vektor 

lägenhetsstorlek 

11 Lägenheter efter hustyp, ålder och raster 

kvalitet m m 

12 Sammanfattning av resultaten från vektor 
folk-och bostadsräkningen 1985 

13 Förändringar mellan folk-och raster 
bostadsräkningarna 1980 och 1985 

Special programme: 

List of charts 

No Title Technique 

1 Population by sex, age and raster 
marriage/consensual union 

2 Population by sex, age and raster 
household type 

3 Population by sex, age and vector 
type of activity 

4 Employed population (night- raster 
time population) by sex, age 
and industry 

5 Children 0-12 years by type vector 
of activity of parent (s) 

6 Employed population (day- raster 
time population) by sector of 
employment, sex and age 

7 The fourteen biggest vector 
communes regarding in- and 
outgoing commuters 

8 Household structure: vector 
Households with children, 
households with only persons 
16-64 years and elderly 
households 

9 Elderly households by size of vector 
household of occupants 

10 Households by size of house- vector 
hold and size of dwelling 

11 Dwellings by type of building, raster 
period of construction and 
quality group 

12 Summary of the 1985 Census vector 
statistics 

13 Development 1980-1985 raster 
according to the Censuses 
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Folk- och bostadsräkningen 1986 FINGERADE VÄRDEN 

Folkmängd efter kön, ålder och samboende 

Län ÖREBRO 
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Folk- och bostadsräkningen 1965 FINGERADE VÄRDEN 

Antal personer efter kön, ålder och hushållets 
sammansättning 
Län ÖREBRO 
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Folk- och bostadsräkningen 1985 FINGERADE VÄRDEN 

Folkmängd efter kön, ålder och sysselsättning 
kommunvis 

Län ÖREBRO 
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Folk- och bostadsräkningen 1985 FINGERADE VÄRDEN 

Förvärvsarbetande nattbefolkning 
efter kön, å lder och när ingsgren 

Kommun ÖREBRO 

Förvärvsarbetande nattbefolkning 
efter kön och ålder samt utpendling 

Förvärvsarbetande nattbefolkning 
efter näringsgren och kon 
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Folk- och bostadsräkningen 1985 FINGERADE VÄRDEN 

Barn 0-12 år efter föräldrarnas sysselsättning 

Län ÖREBRO 
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Folk- och bostadsräkningen 1985 FINGERADE VÄRDEN 

Förvärvsarbetande dagbefolkning efter 
sektor, kön och ålder 
Kommun ÖREBRO 
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Folk och bostadsräkningen 1985 FINGERADE VIBDEN 

Kommuner m e d s tö r s t a a n t a l e t in— och u tpendla re 

Kommun ÖREBRO 
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Folk- och bostadsräkningen 1985 FINGERADE VÄRDEN 

Hushål l ss t ruktur 
Barnhushåll , vuxenhushål l och ä ldrehushål l 

Län ÖREBRO 
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Folk- och bostadsräkningen 1985 FINGERADE VÄRDEN 

Äldrehushåll efter antal boende 
och ålderssammansättning 
Län ÖREBRO 
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Folk- och bostadsräkningen 1985 FINGERADE VÄRDEN 

Hushåll efter an ta l boende och lägenhe tens s tor lek 

Län ÖREBRO 
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Folk- och bostadsräkningen 1985 FINGERADE VÄRDEN 

Lägenheter efter hustyp, ålder och 
kvalitet mm 
Kommun ÖREBRO 

LÄGENHETER EFTER HUSTYP.KVALJTET OCH ÅLDER 

LAGENHETER EFTER ÄGARKATEGORI OCH VÄRMESYSTEM 

LAGENHETER EFTER STORLEK OCH HUSTYP 
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Folk- och bostadsräkningen 1985 FINGERADE VÄRDEN 

Sammanfat tning av resu l ta ten från 
folk- och bostadsräkningen 1985 
Län ÖREBRO 

NATTBEFOLKNING 

HUSHÅLL 

DAGBEFOLKNING LÄGENHETER 
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FINGERADE VÄRDEN 
Folk- och bostadsräkningen 1985 
Förändringar mellan folk- och bostadsräkningarna 
1980 och 1985 

Län ÖREBRO 

BEFOLKNING 

HUSHALL 

LÄGENHETER 
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Kommunernas program: 

Kartpaket för kommuner 

Karta nr Titel Karttyp 

1 Befolkningen i vald ort Prickkarta 

2 Barn 0-15 år i vald ort Prickkarta 
(samma typ som nr 1.) 

3 Pendling till ett visst område i en Pilkarta 
vald ort 

4 In- och utpendlare och lokalt Kartogram 
sysselsatta i vissa orter 

5 Inpendling till en vald ort Pilkarta 

Länspaket 

Karta nr 

1 Folkmängd efter ålder Rutkarta 

2 Förvärvsarbetande dagbefolkning Rutkarta 
efter kön 

4 In- och utpendlare och lokalt Kartogram 
sysselsatta i vissa orter 

Special programme: 

List of maps 

Package for municipalities 

Map no: Title Type of maps 

1 Population in a population Dot maps 
centre 

2 Children 0-15 years in a popu- Dot maps 
lation centre 
(same type as no 1.) 

3 Ingoing commuting to a popu- Dot map with 
lation centre arrows 

4 Ingoing and outgoing commu- Map with charts 
ting and locally employed 
population in population 
centres 

5 Ingoing commuting to a popu- Dot map with 
lation centre arrows 

Package for counties 

1 Population by age Square grid map 

2 Employed population Square grid map 
(day-time population) by age 

4 Ingoing and outgoing commu- Map with charts 
ters and locally employed 
population in population 
centres 
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INNEHÅLL FÖRVÄRVSARBETANDE 1985 
KLASSINDELNING: UTPENDIARE, HEMORTSARBETANDE, INPENDLARE 
KOMMUN: VÄRNAMO 



ARBETSRESOR TILL BOLLNÄS 
TÄTORT FRÄN OMGIVANDE 
TÄTORTER OCH GLESBYGD 

GLESBYGDSPIL= 10 PERSONER 

SKALA 1:250 000 FINGERADE UPPGIFTER 

<§>/ ^ X 

/ 

\ 
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Bilageförteckning 

1. Variabelinnehåll fr o m FoB 60 

2. Översikt av variabelkombinationer i allmänna programmet 

3. Kommuner i FoB 85 enligt indelningen 1 januari 1986 samt ändringar i kommunindelningen 1 januari 1981 - 86. Förteck
ningen innehåller även en markering för kommuner som beställt tabeller ur kommunernas program. 

4. Omfattningen av storstadsområdena samt indelningen i områdesdelar 

5. Näringsgrensschema, 5-siffernivå 

6. Näringsgrensschema, begränsad nivå 

7. Näringsgrensschema, länsplaneringen 

8. Yrkesschema 

9. Sektortillhörighet 

10. Socioekonomisk indelning (SEI) av förvärvsarbetande 

11. Hushållstyper i FoB 85 

12. Personblanketten 

13. Fastighetsblanketten 



184 Bilaga 1 

Variabelinnehåll i Folk- och bostadsräkningarna fr o m FoB 60 



Bilaga 1 185 

1) I totalräkningen ingick viss högre utbildning 
2) Urvalsbearbetning (15e födda) 
3) Sektortillhörighet motsvarar i viss mån anställningens art. 
4) Vissa förändringar i yrkesklassificeringen i jämförelse med 

föregående FoB 
5) Vid FoB 85 används en 5-ställig kod 
6) Ej redovisningsvariabel 
7) Inkl uppgift om anläggning för kontroll av dricksvatten 



186 Bilaga 2 

Översiktstablå B-tabeller (exkl B UTV) 

Anm: Siffrorna anger tabellnummer, där kombinationen finns, t ex. 1= Bl, 2= B2etc. 



Bilaga 2 187 



188 Bilaga 2 

Översiktstablå EN-tabeller (exkl EN UTV) 

Anm: Siffrorna anger tabellnummer, där kombinationen finns t ex. 1 = EN 1,2= EN 2 etc. 



Bilaga 2 189 



190 Bilaga 2 

Översiktstablå ED-tabeller (exkl ED UTV) 

Anm: Siffrorna anger tabcllnummer, där kombinationen finns, t ex. 1= ED 1,2= ED 2 etc. 

översiktstablå P-tabeller (exkl P UTV) 

Anm: Siffrorna anger tabellnummer, där kombinationen finns, t ex. 1 = P 1, 2 = P 2 etc. 



Bilaga 2 191 

Översiktstablå F-tabeller 

Anm: Siffrorna anger tabellnummer, dar kombinationen finns, dvs 1 = F 1, 2 = F 2 etc. 



192 Bilaga 2 

Översiktstablå H-tabeller (exkl H UTV) 

Anm: Siffrorna anger tabellnummcr, där kombinationen finns, t ex. 1 = H 1, 2 = H 2 etc. 



Bilaga 2 193 



194 Bilaga 2 

Översiktstablå L-tabeller (exkl L UTV) 

Anm: Siffrorna anger tabellnummer, där kombinationen finns, t ex. 1= L l , 2 = L 2 etc. 



Bilaga 2 195 



196 Bilaga 2 

Översiktstablå I-tabeller 

Anm: Siffrorna anger tabellnummer, där kombinationen finns, t ex. 1 = 1 1 , 2 = 1 2 etc. 



Bilaga 2 197 



198 Bilaga 3 

Kommuner i FoB 85 enligt indelningen 1 januari 1986 samt ändringar i kommunindelningen 
2 januari 1981 - 1 januari 1986. Förteckningen innehåller även en markering för kommuner 
som beställt tabeller från kommunernas program. 



Bilaga 3 199 



200 Bilaga 3 
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Ändringar i kommunindelningen 2 januari 1981 - 1 januari 1986 

Från 0127 Botkyrka kommun utbröts Salem församling som från 1 januari 1982 bildar 0128 Salems kommun. 

Från 0187 Vaxholms kommun utbröts Östra Ryds, Österåkers, Ljusterö och Roslagskulla församlingar som från 1 januari 1982 
bildar 0117 Österåker. Samtidigt ändrades även församlingsgränserna så att delar av dåvarande Östra Ryds och Österåkers 
församling överfördes till Vaxholms församling i nuvarande Vaxholms kommun. 

Från 1660 Vara kommun utbröts Malma, Främmestads, Bärebergs, Essunga, Kyrkas, Fåglums, Barne-Åsaka och Lekåsa 
församlingar som från 1 januari 1982 bildar 1603 Essunga kommun. 

Från 2417 Norsjö kommun utbröts Mala församling som från 1 januari 1982 bildar 2418 Mala kommun. 

Från 2460 Vännäs kommun utbröts Bjurholms församling som från 1 januari 1982 bildar 2403 Bjursholms kommun. 



202 Bilaga 4 

Omfattningen av storstadsområdena 1 januari 1986 och indelningen i områdesdelar 
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Näringsgrensschema, 5-siffernivå 

1 JORDBRUK, SKOGSBRUK, TRÄDGÅRDS

SKÖTSEL, JAKT OCH FISKE 

11 Jordbruk, trädgårdsskötsel och jakt 

111 Jordbruk, trädgårdsodling 

11101 Åkerbruk och husdjursskötsel 

11102 Trädgårdsodling och-skötsel 

11103 Renskötsel 

11104 Pälsdjursskötsel 

11105 Annan djurskötsel 

112 Tjänster inom jordbruk 

11200 Tjänster inom jordbruk 

113 Jakt, viltvård 

11300 Jakt, viltvård 

12 Skogsbruk 

121 Skogsvård, kolning 

12101 Skogsvård 

12102 Kolning, insamling av skogsväxter och bär 

122 Skogsavverkning, flottning 

12201 Skogsavverkning, virkesmätning 

12202 Flottning 

13 Fiske, fiskevård och fiskodling 

13010 Havs-och kustfiske 

13020 Insj öfiske, fiskevård, fiskodling 

10 Jordbruk m m, detaljinformation saknas 

2 BRYTNING AV MINERALISKA 

PRODUKTER 

21 Kolbrytning 

22 Råpetroleum - och naturgasutvinning 

23 Malmbrytning 

23010 Järnmalmsbrytning 

23020 Brytning av andra malmer än järnmalm 

29 Annan brytning och utvinning 

29010 Stenbrytning, grus-, sand- och lertäkt 

29020 Brytning av kemiska råvaror 

29030 Saltutvinning 

29090 Övrig brytning och utvinning 

3 TILLVERKNING 

31 Livsmedels-, dryckesvara- och tobaks-

varutillverkning 

311 Livsmedelstillverkning 

3111 Slakt, köttvarutillverkning 

31111 Slakt 

31112 Kött-och fläskvarutillverkning 

3112 Mejerivarutillverkning 

31121 Mejerivarutillverkning (utom glass) 

31122 Glasstillverkning 

31130 Frukt- och grönsakskonservering 

31140 Fiskberedning, fiskkonservering 

3115 Olje-och fettillverkning 

31151 Margarintillverkning 

31159 Tillverkning av animaliska och vegetabiliska oljor 

31160 Tillverkning av kvarnprodukter 

3117 Bagerivarutillverkning 

31171 Knäckebrödstillverkning 

31179 Annan bagerivarutillverkning 

31180 Sockertillverkning 

31190 Choklad- och konfekttillverkning 

312 Livsmedelstillverkning forts 

3121 Övrig livsmedelstillverkning 

31211 Stärkelsetillverkning 

31212 Kafferostning 

31219 Tillverkning av andra livsmedel 

31220 Tillverkning av beredda fodermedel 

313 Dryckesvarutillverkning 

3131 Spritdryckstillverkning 

31311 Tillverkning av råsprit ur jordbruksvaror 

31312 Tillverkning av spritdrycker 

31320 Vintillverkning 

31330 Maltdryckstillverkning 

31340 Mineralvatten- och läskedryckstillverkning 

314 Tobaksvarutillverkning 

31400 Tobaksvarutillverkning 

32 Textil-, beklädnads-, läder- och läder

varutillverkning 

321 Textilvarutillverkning 

3211 Garn-och vävnadstillverkning, textilberedning 

32111 GarntiUverkning 

32112 Vävnadstillverkning (utom trikåväv) 
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Näringsgrensschema, 5-siffernivå 

32113 Blekning, färgning och annan textilberedning 

32120 Textilsömnad (utom beklädnadstillverkning) 

32130 Trikåvarutillverkning 

32140 Tillverkning av mattor 

32150 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning 

32190 Övrig textilvarutillverkning 

322 Tillverkning av kläder 

32201 Tillverkning av hattar och mössor 

32202 Tillverkning av läderkläder (ej huvudbonader) 

32203 Tillverkning av pälskläder (ej huvudbonader) 

32204 Tillverkning av textilöverkläder 

32205 Tillverkning av skjortor, underkläder 

32206 Lönsömnad 

32209 Annan tillverkning av kläder 

323 Tillverkning av läder och pälsskinn, 

reseeffekter, handväskor o dyl 

32310 Lädertillverkning 

32320 Pälsberedning 

32330 Tillverkning av reseeffekter, handväskor 

324 Skotillverkning 

32400 Skotillverkning 

33 Trävarutillverkning 

331 Trävarutillverkning (utom möbler) 

3311 Trämaterial - och byggnadssnickeritillverkning 

33111 Sågning, hyvling, träimpregnering 

33112 Trähus- och byggnadssnickeritillverkning 

33119 Tillverkning av faner, lamellträ, spånskivor, 

träull och annat trämaterial 

33120 Träförpackningstillverkning 

33190 Övrig trävarutillverkning 

332 Tillverkning av möbelvaror (ej metall) 

33201 Tillverkning av stoppade möbler 

33202 Tillverkning av ostoppade trämöbler 

33209 Tillverkning av trähöljen, korgmöbler m m 

34 Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, 

grafisk produktion 

341 Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning 

3411 Massa-och papperstillverkning 

34111 Massatillverkning 

34112 Pappers- och papptillverkning 

34113 Tillverkning av träfiberplattor 

3412 Tillverkning av papper- och pappförpackningar 

34121 Tillverkning av wellpapp 

34129 Tillverkning av andra pappersförpackningar 

34190 Övrig tillverkning av pappers- och pappvaror 

342 Grafisk produktion, förlagsverksamhet 

34201 Tryckning, dagstidningsutgivning 

34202 Tillverkning av tryckformar, matriser m m 

34203 Bokbindning 

34204 Förlagsverksamhet 

35 Tillverkning av kemiska produkter, petroleum

produkter, gummi- och plastvaror 

351 Kemikalie-, gödselmedels- och plasttillverkning 

3511 Tillverkning av kemikalier, industrigaser 

35111 Oorganisk kemikalietillverkning 

35112 Organisk kemikalietillverkning 

35113 Oxygen- och annan industrigasframställning 

3512 Tillverkning av gödselmedel, 

ogräsbekämpningsmedel 

35121 Gödselmedelstillverkning 

35122 Tillverkning av ogräs- och insekts

bekämpningsmedel 

3513 Konstfiber- och plasttillverkning 

35131 Konstfiber- och basplasttillverkning 

35132 Plasthalvfabrikattillverkning 

352 Tillverkning av andra kemiska produkter 

35210 Färgtillverkning (utom tryckfärg) 

35220 Läkemedelstillverkning 

35230 Tvättmedels- och toalettmedelstillverkning 

35290 Övrig tillverkning av kemiska produkter 

353 Petroleumraffinering 

35300 Petroleumraffinering 

354 Tillverkning av smörjmedel, asfalt- och 

kolprodukter 

35401 Smörjmedelsframställning 

35409 Annan tillverkning av petroleum- och kolprodukter 

355 Gummivarutillverkning 

3551 Däck- och slangtillverkning, gummireparation 
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35511 Tillverkning av däck och slangar 

35512 Regummering, gummireparation 

35590 Övrig gummivarutillverkning 

356 Plastvarutillverkning 

35601 Plastförpackningstillverkning 

35609 Tillverkning av andra plastvaror 

36 Tillverkning av varor av mineraliska ämnen 

(utom metaller) 

361 Porslins- och lergodstillverkning 

36100 Porslins- och lergodstillverkning 

362 Glas- och glasvarutillverkning 

36201 Planglastillverkning 

36202 Tillverkning av förpackningsglas 

36203 Tillverkning av hushålls- och prydnadsglas 

36209 Tillverkning av andra glasvaror 

369 Tegel-, cement- och annan mineralvarutillverkning 

3691 Tegelvarutillverkning 

36911 Tillverkning av rödtegelvaror 

36919 Tillverkning av andra tegelvaror 

3692 Cement- och kalktillverkning 

36921 Cementtillverkning 

36922 Kalktillverkning 

3699 Övrig mineralvarutillverkning 

36991 Stenbearbetning 

36992 Betong- och betongvarutillverkning 

36999 Tillverkning av övriga varor av mineraliska ämnen 

37 Metallframställning 

371 Järn-, stål- och ferrolegeringsframställning 

37101 Järn-och stålframställning 

37102 Ferrolegeringsframställning 

37103 Gjutning av järn och stål 

372 Framställning av ickej ärnmetaller 

37201 Framställning av ickejärnmetaller ur malm 

37202 Framställning av ickejärnmetaller ur skrot 

37203 Halvfabrikattillverkning av ickej ärnmetall 

37204 Gjutgodstillverkning av ickej ärnmetall 

38 Verkstadsvarutillverkning 

381 Metallvarutillverkning 

38110 Tillverkning av verktyg, redskap 

38120 Tillverkning av metallmöbler o persienner 

38130 Tillverkning av metallkonstruktioner 

3819 Övrig metallvarutillverkning 

38191 Metallförpackningstillverkning 

38192 Tillverkning av metalltråd, -nät, -linor, -kablar 

38193 Tillverkning av spik, skruvar, bultar 

38194 Tillverkning av andra byggnadsmetallvaror 

38195 Tillverkning av hushållsmetallvaror 

38199 Annan metallvarutillverkning 

382 Maskintillverkning 

38210 Tillverkning av stationära turbiner och motorer 

38220 Tillverkning av jordbruksmaskiner 

3823 Tillverkning av metall- och träbearbetnings-

maskiner 

38231 Tillverkning av metallbearbetningsmaskiner 

38232 Tillverkning av träbearbetningsmaskiner 

3824 Tillverkning av övriga varubearbetnings-

maskiner, byggnadsmaskiner 

38241 Tillverkning av massa- och pappers-

bearbetningsmaskiner 

38242 Tillverkning av byggnads- och mineral-

brytningsmaskiner 

38249 Tillverkning av andra varubearbetningsmaskiner 

3825 Tillverkning av datorer, kontorsmaskiner 

38251 Tillverkning av datorer, datorutrustning, 

elektroniska kontors- och räknemaskiner 

38259 Tillverkning av övriga kontorsmaskiner 

3829 Övrig maskintillverkning, maskinreparation 

38291 Tillverkning av hushållsapparater 

38292 Reparation av maskiner (ej hushålls-) 

38299 Annan maskintillverkning 

383 Tillverkning av elektriska produkter 

38310 Tillverkning av elmotorer, generatorer samt 

elapparatur för maskiner 

38320 Tillverkning av teleprodukter 

38330 Tillverkning av elektriska hushållsapparater 

3839 Övrig tillverkning av elektriska produkter, 

elreparation 

38391 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 
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38392 Batteri- och ackumulatortillverkning 

38393 Glödlamps-och lysrörstillverkning 

38394 Reparation av elektriska produkter (ej hushålls-) 

38399 Tillverkning av andra elektriska produkter 

384 Transportmedelstillverkning 

3841 Byggande och reparation av fartyg, båtar 

38411 Byggande och reparation av fartyg 

38412 Byggande och reparation av båtar 

38413 Tillverkning av fartygs- och båtmotorer 

38414 Fartygsupphuggning 

3842 Tillverkning och reparation av rälsfordon 

38421 Rälsfordonstillverkning 

38422 Reparation av rälsfordon 

3843 Bil- och bilmotortillverkning 

38431 Tillverkning av bilar och underreden 

38432 Tillverkning av bilmotorer, -delar, släpfordon 

38440 Tillverkning av cyklar, mopeder, motorcyklar, 

snöskoter 

3845 Tillverkning och reparation av flygplan 

38451 Tillverkning av flygplan och -motorer 

38452 Reparation av flygplan o flygplansmotorer 

38490 Transportmedelstillverkning (ej motordrivna) 

385 Tillverkning av instrument, foto-

och optikvaror, ur 

38510 Instrumenttillverkning och -reparation 

38520 Foto- och optikvarutillverkning 

38530 Urtillverkning 

39 Annan tillverkning 

39010 Guld- och silvervarutillverkning 

39020 Musikinstrumenttillverkning 

39030 Tillverkning av sportartiklar 

39090 Övrig tillverkning 

4 EL-, GAS-, VÄRME-OCH 

VATTENFÖRSÖRJNING 

41 El-, gas- och värmeförsörjning 

41010 Elförsörjning 

41020 Gasförsörjning 

41030 Fjärrvärmeförsörjning 

42 Vattenförsörjning 

42000 Vattenförsörjning 

5 BYGGNADSVERKSAMHET 

501 Byggande av hus och anläggningar, grundarbeten 

50110 Schaktning och andra grundarbeten, rivning 

5012 Byggande av hus och anläggningar 

50121 Byggande av hus 

50122 Byggande av anläggningar 

502 Byggnadshantverk 

50201 Byggnadsplåtslageriarbeten 

50202 Värme-, ventilation- och sanitetsarbeten 

50203 Elektrisk installation 

50204 Byggnadsglasmästeriarbeten 

50205 Måleri- och tapetseringsarbeten 

50209 Övrigt byggnadshantverk 

6 VARUHANDEL, RESTAURANG-OCH 

HOTELLVERKSAMHET 

61 Partihandel och varuhandelsförmedling 

611 Produktionsvaruinriktad partihandel 

6111 Partihandel med råvaror, halvfabrikat, 

driftsförnödenheter 

61111 Partihandel med djur, gödselmedel, oljefrö, 

spannmål 

61112 Partihandel med hudar, textilfibrer m m 

61113 Partihandel med rundvirke, massa, papper, papp 

61114 Partihandel med kemikalier, färg, gummi, 

plastmaterial 

61115 Partihandel med malmer, metaller m m 

61116 Parti- och detaljhandel med byggnadsmaterial 

61117 Skrothandel 

61119 Partihandel med övriga råvaror, halvfabrikat 

och driftsförnödenheter 

61120 Partihandel med maskiner, verktyg 

612 Konsumtionsvaruinriktad partihandel 

61210 Partihandel med livsmedel, dryckesvaror, tobak 

och blommor 

61220 Textil-, beklädnads- och lädervarupartihandel 

61230 Hemutrustningspartihandel 

61290 Partihandel med övriga konsumtionsvaror 

613 Partihandel med transportmedel, bränsle 
och drivmedel 
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61310 Partihandel med transportmedel 

61320 Partihandel med bränsle, driv- och smörjmedel 

614 Varuförmedling 

6141 Varuförmedling av produktionsvaror 

61411 Handelsförmedling av djur, gödselmedel, 

oljefrö, spannmål 

61412 Handelsförmedling av hudar, textilfibrer m m 

61413 Handelsförmedling av rundvirke, massa, papper, 

papp 

61414 Handelsförmedling av kemikalier, färg, gummi, 

plastmaterial 

61415 Handelsförmedling av malmer, metaller m m 

61416 Handelsförmedling av byggnadsmaterial 

61417 Handelsförmedling av övriga råvaror, 

halvfabrikat och driftsförnödenheter 

61418 Handelsförmedling av maskiner, verktyg m m 

6142 Varuförmedling av konsumtionsvaror 

61421 Handelsförmedling av livsmedel, dryckesvaror, 

tobak och blommor 

61422 Handelsförmedling av textil-, beklädnads-

och lädervaror 

61423 Handelsförmedling av hemutrustningsvaror 

61429 Handelsförmedling av övriga konsumtionsvaror 

6143 Varuförmedling av transportmedel, bränsle 

och drivmedel 

61431 Handelsförmedling av transportmedel 

61432 Handelsförmedling av bränsle, driv-

och smörjmedel 

62 Detaljhandel 

621 Varuhushandel 

622 Dagligvaruhandel 

62210 Detaljhandel med livsmedel 

6222 Färg - och parfymdetalj handel 

62221 Färg- och tapethandel 

62222 Parfym-, sjukvårds- och bijouterihandel 

6223 Tobaks- och bokhandel 

62231 Tobaks-och tidningshandel 

62232 Bok- och pappershandel 

62240 Blomsterhandel 

623 Sällanköpsvaruhandel 

6231 Beklädnadsdetaljhandel 

62311 Konfektions- och ekiperingshandel 

62312 Skohandel 

62319 Övrig beklädnadshandel 

6232 Hemutrustningsdetalj handel 

62321 Detaljhandel med möbler, mattor och hemtextilier 

62322 Järnhandel 

62323 Detaljhandel med radio och TV m m 

62324 Detaljhandel med hushållsapparater och 

belysningartiklar 

62329 Handel med övrig hemutrustning 

6233 Ur-, guldsmeds- och fritidsvarudetaljhandel 

62332 Fotohandel 

62333 Cykel- och sporthandel 

62334 Musik- och leksakshandel, hobbyartiklar 

62335 Detaljhandel med optiska artiklar 

62336 Urdetaljhandel 

62337 Guldsmeds- och j uvelerardetal j handel 

62390 Handel med övriga sällanköpsvaror 

624 Bil- och drivmedelsdetaljhandel 

62410 Detaljhandel med bilar, bildelar, bildäck 

62420 Drivmedelsdetaljhandel 

625 Apoteks- och systemvaruhandel 

62510 Apoteksvaruhandel 

62520 Systemvaruhandel 

63 Restaurang- och hotellverksamhet 

631 Restaurang- och kaféverksamhet 

632 Hotell-, pensionats- och campingverksamhet 

63201 Hotell- och pensionatsverksamhet 

63202 Campingrörelse, stugby, vandrarhem m m 

7 SAMFÄRDSEL, POST-OCH 

TELEKOMMUNIKATIONER 

71 Samfärdsel 

711 Landtransport 

71110 Järnvägstrafik 

71120 Buss- och spårvägstrafik i linjetrafik 

71130 Personbilstransport 

71140 Lastbils- och annan vägtransport 
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71150 Transport i rörsystem 

7116 Stödtjänster inom landtransport 

71161 Bilparkeringsverksamhet 

71169 Stödtjänster inom landtransport 

712 Sjötransport 

71210 Utrikes-och kustsjöfart 

71220 Sjötransport på inre vattenvägar 

7123 Stödtjänster inom sjötransport 

71231 Lots-, fyr-och andra farledstjänster, isbrytning 

71232 Stuveriverksamhet 

71239 Hamntjänster och andra stödtjänster inom 

sjötransport 

713 Lufttransport 

71310 Luftfart 

71320 Flygplatstj änster och stödtj änster inom luftfart 

719 Transportförmedling, lagringsverksamhet 

7191 Transportförmedling, övriga tjänster inom 

transport 

71911 Resebyråverksamhet och researrangör 

71912 Godstransportförmedling (spedition), 

mäkleriverksamhet 

71919 Andra tjänster inom transport 

7192 Lagrings- och magasineringsverksamhet 

71921 Kyllagringsverksamhet 

71929 Annan lagrings- o magasineringsverksamhet 

72 Post- och telekommunikationer 

72001 Postkommunikationer 

72002 Telekommunikationer 

8 BANK-, FÖRSÄKRINGS-, FASTIGHETS-

OCH UPPDRAGSVERKSAMHET 

81 Bank- och annan finansverksamhet 

81010 Bankverksamhet 

81020 Annan kredit-och finansieringsverksamhet 

81030 Andra finansiella tjänster 

82 Försäkringsverksamhet 

82001 Försäkringsåtagande verksamhet 

82002 Försäkringsförmedlande verksamhet 

83 Fastighetsförvaltning och -förmedling, 

uppdragsverksamhet 

831 Fastighetsförvaltning och -förmedling 

83101 Förvaltning av egen bostadsfastighet 

83102 Ägareförvaltning av ickebostadsfastighet 

83103 Fastighetsförvaltning enligt uppdrag, 

fastighetsförmedling 

832 Uppdragsverksamhet 

83210 Juridisk uppdragsverksamhet 

83220 Kameral uppdragsverksamhet 

83230 Drivande av datacentral och annan 

ADB-verksamhet 

8324 Teknisk uppdragsverksamhet 

83241 Byggkonsultverksamhet 

83249 Annan teknisk uppdragsverksamhet 

83250 Annons-, reklam- och marknadsundersöknings

verksamhet 

8329 Övrig uppdragsverksamhet 

83291 Skriv-, duplicerings- och kopieringsverksamhet 

83292 Uppdragsverksamhet avseende administrativ 

organisation 

83293 Bevakningsverksamhet 

83299 Annan uppdragsverksamhet 

833 Maskinuthyrning (leasing och dylikt) 

83300 Maskinuthyrning (leasing och dylikt) 

9 OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA 

TJÄNSTER 

91 Offentlig förvaltning, försvars-, polis-

och brandskyddsverksamhet 

91001 Offentlig förvaltning 

91002 Försvarsverksamhet 

91003 Polisverksamhet 

91004 Brandskyddsverksamhet 

92 Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet 

92001 Avloppssystem och avloppsrening 

92002 Renhållningsverksamhet 

92003 Skorstensfejarverksamhet 

92004 Städningsverksamhet för företag o dyl 

92005 Desinfektionsverksamhet 

92009 Annan rengöringsverksamhet 

93 Undervisning, forskning, sjukvård m m 
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931 Undervisning 

93101 Grundskoleundervisning eller motsvarande 

93102 Gymnasial undervisning 

93103 Eftergymnasial undervisning 

93109 Annan undervisning 

932 Forsknings- och utvecklingsverksamhet 

93201 Naturvetenskaplig forskning 

93202 Teknologisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 

93203 Medicinsk forsknings- och utvecklingsverksamhet 

93204 Samhällsvetenskaplig forskning 

93209 Annan forsknings- o utvecklingsverksamhet 

933 Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet 

93310 Hälso-och sjukvård 

93320 Veterinärverksamhet 

934 Socialtjänst 

93401 Barnavård och ungdomsvård 

93402 Åldringsvård 

93403 Nykterhetsvård (ej klinisk) och liknande 

93409 Hem för syn- och hörselskadade, humanitär 

hjälpverksamhet 

935 Intresseorganisationer 

93501 Tekniska och ekonomiska branschorganisationer 

93502 Arbetsgivare- eller arbetstagareorganisationer 

939 Ideella eller kulturella organisationer 

93910 Religiösa organisationer 

9399 Övriga ideella och kulturella organisationer 

93991 Politiska organisationer 

93999 Andra ideella och kulturella organisationer 

94 Rekreationsverksamhet, kulturell 

serviceverksamhet 

941 Film-, radio-, TV-, scen- och konstnärsverksamhet 

94110 Filminspelning 

9412 Filmdistribution och filmvisning 

94121 Filmdistribution 

94122 Visning av film (biografer) 

94130 Programverksamhet vid radio och TV 

94141 Teater- och operaverksamhet 

94142 Konsertverksamhet 

94143 Populärunderhållning, artistförmedling 

94144 Skiv- och bandinspelning, skivförlagsverksamhet 

9415 Fristående konstnärs- och artistverksamhet 

94151 Fristående skriftställen och litterär verksamhet 

94152 Fristående konstnärlig verksamhet 

94159 Fristående artistverksamhet 

942 Biblioteks- och museiverksamhet 

94201 Biblioteks- och arkivverksamhet 

94202 Museiverksamhet, konstutställning m m 

949 Annan rekreations- och nöjesverksamhet 

94901 Sporttävlingsverksamhet, drivande av sport -

och motionsinrättningar m m 

94902 Trav- och galoppbancverksamhet 

94903 Drivande av nöjesfält, djurparker o dyl 

94904 Lotteriverksamhet m m 

94909 Dans- och andra nöjestillställningar 

95 Reparations-, tvätteri- och annan 

serviceverksamhet 

951 Reparation av hushålls varor och fordon 

95110 Reparation av skor, lädervaror 

9512 Reparation av elektriska hushållsvaror 

95121 Reparation av radio, TV 

95129 Reparation av elektriska hushållsvaror 

(ej radio och TV) 

95130 Reparation av motorfordon 

95140 Reparation av ur-, optik- och guldsmedsvaror 

9519 Reparation av andra fordon och hushållsvaror 

95191 Moped-och cykelreparation 

95199 Reparation av andra hushållsvaror 

952 Tvätteriverksamhet 

95200 Tvätteriverksamhet 

953 Hushållsarbete 

95300 Hushållsarbete 

959 Annan personlig serviceverksamhet 

9591 Hår-och skönhetsvård 

95911 Herrfrisering 

95912 Damfrisering 

95913 Skönhetsvård 

95920 Fotografverksamhet, fotoservice m m 

9599 Övrig personlig serviceverksamhet 
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95991 Drift av varmbadhus, hygienbehandling m m 

95992 Begravningsbyråverksamhet 

95999 Annan serviceverksamhet 

96 Verksamhet vid internationella organisationer, 

utländska ambassader o dyl 

90 Offentlig förvaltning m m, detaljinformation 

saknas 

0 EJ SPECIFICERAD VERKSAMHET 
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1 JORDBRUK, SKOGSBRUK, TRÄDGÅRDS

SKÖTSEL, JAKT OCH FISKE 

11 Jordbruk, trädgårdsskötsel och jakt 

12 Skogsbruk 

13 Fiske, fiskevård och fiskodling 

10 Jordbruk m m, detaljinformation saknas 

2 BRYTNING AV MINERALISKA 

PRODUKTER 

3 TILLVERKNING 

31 Livsmedels-, dryckesvaru-och 
tobaksvarutillverkning 

32 Textil-, beklädnads-, läder- och 

lädervarutillverkning 

33 Trävarutillverkning 

341 Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning 

342 Grafisk produktion, förlagsverksamhet 

351-354 Tillverkning av kemiska produkter och 
petroleumprodukter 

355 Gummivarutillverkning 

356 Plastvarutillverkning 

36 Tillverkning av varor av mineraliska ämnen 
(utom metaller) 

37 Metallframställning 

381 Metallvarutillverkning 

382 Maskintillverkning 

383 Tillverkning av elektriska produkter 

384 Transportmedelstillverkning 

385 Tillverkning av instrument, foto-
och optikvaror, ur 

39 Annan tillverkning 

4 EL-, GAS-, VÄRME-OCH 

VATTENFÖRSÖRJNING 

5 BYGGNADSVERKSAMHET 

6 VARUHANDEL, RESTAURANG- OCH 

HOTELLVERKSAMHET 

61 Partihandel och varuhandelsförmedling 

62 Detaljhandel 

63 Restaurang-och hotellverksamhet 

7 SAMFÄRDSEL, POST-OCH TELE

KOMMUNIKATIONER 

71 Samfärdsel 

72 Post-och telekommunikationer 

8 BANK-, FÖRSÄKRINGS-, FASTIGHETS-

OCH UPPDRAGSVERKSAMHET 

81 Bank-och annan finansverksamhet 

82 Försäkringsverksamhet 

831 Fastighetsförvaltning och -förmedling 

832-833 Uppdragsverksamhet och maskinuthyrning 

9 OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH ANDRA 

TJÄNSTER 

91,96 Offentlig förvaltning, försvars-, polis-
och brandskyddsverksamhet; verksamhet vid 
internationella organisationer m m 

92 Renings-, renhållnings- och rengöringsverksamhet 

931-932 Undervisning; forsknings- och utvecklings
verksamhet 

933 Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet 

934 Socialtjänst 

935,939 Intresseorganisationer; ideella och kulturella 
organisationer 

94 Rekreationsverksamhet 

951 Reparation av hushållsvaror och fordon 

952,959 Tvätteriverksamhet samt annan personlig 
serviceverksamhet 

953 Hushållsarbete 

90 Offentlig förvaltning m m, detaljinformation 
saknas 

0 EJ SPECIFICERAD VERKSAMHET 
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LP-BRANSCH SNI 

JORD- OCH SKOGSBRUK 

1 jordbruk, jakt och fiske 11,13 

2 skogsbruk 12 

TILLVERKNINGSINDUSTRI 

3 gruvor och mineralbrott 2 

4 skyddad livsmedelsindustri 3111,3112,3116 
dryckesvaru- och tobaksindustri 3117,3118,313, 

314 

5 konkurrensutsatt livsmedels- 3113,3114,3115, 
industri 3119,3121,3122 

6 textil-och beklädnadsindustri 32 

7 trävaruindustri 33 

8 massa-, pappers- och pappers- 341 
varuindustri 

9 grafisk industri 342 

K) kemisk industri, petroleum
industri 351,352,353,354 

11 gummi-och plastindustri 355,356 

12 jord-och stenvaruindustri 36 

13 järn-, stål-och metallverk 37 

14 metallvaruindustri 381 

15 maskinindustri 382 

16 elektroindustri 383 

17 varvsindustri 3841 

18 övrig transportmedelsindustri 3842-3849 

19 instrumentindustri och annan 
tillverkningsindustri 385,39 

EL-, GAS-, VÄRME- OCH 

VATTENFÖRSÖRJNING 

20 el-, gas-, värme-, vatten-och 4,92001,92002 
reningsverk 

BYGGNADSVERKSAMHET 

21 byggnadsverksamhet 5 

LP-BRANSCH SM 

VARUHANDEL 

22 partihandel 61 

23 detaljhandel 62 

SAMFÄRDSEL 

24 samfärdsel 71 

25 post- och televerk 72 

PRIVATA TJÄNSTER 

26 hotell- och restaurangverksamhet 63 

27 banker 81 

28 försäkringsverksamhet 82 

29 uppdragsverksamhet och 832,833 
maskinuthyrning 

30 reparationsverksamhet 951 

31 ideella och kulturella samt 
intresseorganisationer 935,939 

32 rekreation och kulturell service 94 

33 fastighetsförvaltning, renhållning 831,92003,92004, 

92005,92006 

34 personlig service 952,953,959 

OFFENTLIGA TJÄNSTER 
35 offentlig förvaltning 91001,91003 

polis-och brandväsen 91004,96 

36 försvarsverksamhet 91002 

37 undervisning och forskning 931,932 

38 hälso- och s j ukvård, 
veterinärsverksamhet 933 

39 barnomsorg 93401 

40 äldreomsorg 93402 

41 övriga social service 93403,93409 

0 Ej specificerad verksamhet 
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0 TEKNISKT, NATURVETENSKAPLIGT, 

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT, 

HUMANISTISKT OCH KONSTNÄRLIGT 

ARBETE 

00 Tekniskt arbete 

001 Arkitekter, ingenjörer och tekniker med byggnads-
och anläggningstekniskt arbete 

002 Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt 
arbete 

003 Ingenj örer och tekniker med elektroniskt och 
teletekniskt arbete 

004 Ingenjörer och tekniker med mekaniskttekniskt 
arbete 

005 Ingenj örer och tekniker med kemiskttekniskt 
arbete 

006 Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt, 
metallurgiskt och petroleumtekniskt arbete 

007 Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska 
verksamhetsområden 

008 Mätningsingenjörer, kart- och 
mätningstekniker m fl 

009 Övriga med tekniskt arbete 

01 Kemiskt och fysikaliskt arbete, 
laboratoriearbete 

012 Laboranter, laboratoriebiträden (ej sjukvårdslab) 

013 Laboratorieassistenter (sj ukvårdslab) 

014 Geologer m fl 

015 Meteorologer, hydrologerm fl 

016 Kemister, fysiker, laboratorieingenjörer 
(kem eller fysikal lab) 

019 Övriga med kemiskt eller fysikaliskt arbete 

02 Biologiskt arbete 

021 Biologer 

022 Jordbruksrådgivare m fl 

023 Skogsbruksrådgivare m fl 

029 Övriga med biologiskt arbete 

03 Pedagogiskt arbete 

030 Skolledare, utbildningsledare 

031 Universitets- och högskollärare 

032 Lärare i teoretiska ämnen 

033 Klasslärare 

034 Lärare i estetiskt-praktiska ämnen 

035 Lärare i yrkesinriktade ämnen 

036 Förskollärare, fritidspedagoger m fl 

037 Utbildningskonsulenter m fl 

039 Övriga med pedagogiskt arbete 

04 Religiöst arbete 

041 Präster och pastorer 

049 Övriga med religiöst arbete 

05 Juridiskt arbete 

051 Domstolsjurister 

052 Åklagare, polischefer, kronofogdar m fl 

053 Praktiserande jurister m fl 

054 Juridiska ombudsmän 

059 Övriga med j uridiskt arbete 

06 Litterärt och journalistiskt arbete m m 

061 Journalister, författare m fl 

062 Informationsmän 

063 Programt j änstemän (radio, TV) 

069 Övriga med litterärt och journalistiskt arbete 

07 Konstnärligt arbete 

071 Bildkonstnärer m fl 

072 Dekoratörer, textare 

073 Formgivare m fl 

074 Fotografer 

075 Scenkonstnärer m fl 

076 Musiker 

077 Regissörer, inspicienterm fl 

079 Övriga med konstnärligt arbete 

09 Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, 
samhällsvetenskapligt, humanistiskt m m arbete 

091 Bibliotekarier m fl 

092 Arkivarier, museitjänstemän 

099 Övriga med tekniskt, naturvetenskapligt, 
samhällsvetenskapligt m m arbete 

1 HÄLSO-OCH SJUKVÅRDSARBETE, 

SOCIALT ARBETE 

10 Hälso- och sj ukvårdsarbete 

101 Läkare 

102 Sj ukvårdsföreståndare m fl 

103 Sjuksköterskor 

104 Barnmorskor 

105 Medicinsk-tekniska assistenter 
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106 Skötare inom psykiatrisk vård 

107 Undersköterskor, sjukvårdsbiträden 

109 Övriga med hälso- och sjukvårdsarbete 

11 Rörelse- och arbetsterapiarbete 

111 Sjukgymnaster m fl 

112 Arbetsterapeuter m fl 

119 Övriga med rörelse- och arbetsterapiarbete 

12 Tandvårdsarbete 

121 Tandläkare 

122 Tandhygienister m fl 

123 Tandsköterskor 

129 Övriga med tandvårdsarbete 

13 Apoteksarbete 

131 Farmaceuter 

139 Övriga med apoteksarbete 

14 Veterinärarbete m m 

141 Veterinärer 

149 Övriga med veterinärarbete 

15 Socialt arbete 

151 Socialsekreterare, kuratorer m fl 

152 Föreståndare, ledare m fl (barn-, ungdoms-, 
äldre- och handikappomsorg) 

153 Barnskötare m fl 

154 Vårdbiträden, hemvårdarem fl 

155 Föreståndare, vårdare m fl 
(för psykiskt utvecklingsstörda) 

159 Övriga med socialt arbete 

16 Miljö- och hälsoskyddsarbete 

161 Yrkesinspektörer, hälsovårdsinspektörer 

162 Skyddsingenjörer, ergonomerm fl 

169 Övriga med miljö- och hälsoskyddsarbete 

19 Övrigt hälso- och sjukvårdsarbete, 
socialt arbete m m 

191 Psykologer 

192 Kostexperter 

199 Övriga med hälso- och sj ukvårdsarbete, 
socialt arbete m m 

2 ADMINISTRATIVT, KAMERALT OCH 

KONTORSTEKNISKT ARBETE 

20 Samhällsadministrativt arbete 

201 Samhällsadministratörer (statlig förvaltning) 

202 Samhällsadministratörer (landstingskommunal 
förvaltning) 

203 Samhällsadministratörer (primärkommunal 
förvaltning) 

209 Övriga med samhällsadministrativt arbete 

21 Företagsadministrativt arbete 

211 Företagsadministratörer 

212 Organisationsadministratörer 

219 Övriga med företagsadministrativt arbete 

22 Personalarbete m m 

221 Personaltjänstemän 

222 Arbetsförmedlingstj änstemän m fl 

229 Övriga med personalarbete m m 

23 Redovisningsarbete m m 

231 Revisorer 

232 Ekonomiledare, redovisningsmän 

239 Övriga med redovisningsarbete m m 

24 Sekreterar- och maskinskrivningsarbete m m 

241 Kontorssekreterare, stenografer 

242 Maskinskrivare m fl 

249 Övriga med sekreterar- och maskinskrivnings
arbete m m 

25 ADB - arbete m m 

251 Systemerare, programmerare m fl 

252 Datamaskinoperatörer m fl 

259 Övriga med ADB - arbete m m 

26 Ekonomiskt och statistiskt utredningsarbete 

261 Ekonomer 

262 Statistiker m fl 

269 Övriga med ekonomiskt och statistiskt 
utredningsarbete 

29 Övrigt administrativt, kameralt och 
kontorstekniskt arbete 

291 Kalkylatorer, orderbehandlare 

292 Banktjänstemän 

293 Försäkringstjänstemän 

294 Försäkringskassetjänstemän 

295 Turist- och resebyråtj änstemän m fl 

296 Speditörer, transportplanerare m fl 

297 Egendomsförvaltare 

299 Övriga med administrativt, kameralt och 
kontorstekniskt arbete 
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3 KOMMERSIELLT ARBETE 

31 Reklamarbete, försäljning av egendom, 
tjänster m m 

311 Reklammän m fl 

312 Egendoms- och värdepappersmäklare 

313 Representanter och förmedlare (tjänster) 

319 Övriga med reklamarbete m m 

32 Inköpsarbete 

321 Inköparem fl 

33 Varuförsäljning 

331 Parti-och detaljhandlare m fl 

332 Sälj are (partihandel) 

333 Försälj are (detalj handel) 

339 Övriga inom varuförsälj ning 

39 Övrigt kommersiellt arbete 

399 Övriga med kommersiellt arbete 

4 LANTBRUKS-, SKOGS- OCH 

FISKERIARBETE 

40 Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksledning 

400 Lantbrukare, skogsbrukare m fl 

401 Trädgårdsodlare,-anläggare 

402 Jordbruksbefäl 

403 Trädgårdsbefäl 

404 Skogsbefäl 

405 Renägare 

406 Pälsdjursuppfödare 

409 Övriga inom jordbruks-, trädgårds- och 
skogsbruksledning 

41 Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 

411 Lantarbetare 

412 Husdjursskötare 

413 Trädgårdsarbetare 

414 Pälsdjurs- och renskötare 

419 Övriga inom jordbruks- och trädgårdsarbete, 
djurskötsel 

42 Viltvård och jakt 

421 Jaktvårdarejägare 

43 Fiskeriarbete m m 

431 Fiskare 

432 Fiskodlare 

439 Övriga med fiskeriarbete m m 

44 Skogsarbete 

441 Skogsarbetare 

449 Övriga med skogsarbete 

5 GRUV-, STENBRYTNINGS-OCH 

PETROLEUMUTVINNINGSARBETE M M 

50 Gruv- och stenbrytningsarbete m ni 

501 Gruvbrytare,bergsprängaremfl 

509 Övriga med gruv- och stenbrytningsarbete m m 

51 Brunns- och diamantborrningsarbete 

511 Brunns-och diamantborrare 

52 Malmbehandlingsarbete 

521 Malmbehandlare 

53 Petroleumutvinningsarbete 

531 Borr- och produktionsarbetare (petroleum) 

59 Övrigt gruv-, stenbrytnings- och 
petroleumutvinningsarbete m m 

599 Övriga gruv- och stenbrytningsarbetare m fl 

6 TRANSPORT-OCH KOMMUNIKATIONS

ARBETE 

60 Sjöbefälsarbete 

601 Fartygsbefäl 

602 Lotsar 

603 Maskinbefäl 

609 Övriga med sjöbefälsarbete 

61 Däcks- och maskinpersonalarbete 

611 Däckspersonal 

612 Maskinpersonal 

619 Övriga med däcks- och maskinpersonalarbete 

62 Flygarbete 

621 Flygförare m fl 

629 Övriga med flygarbete 

63 Lok- och motorvagnsförararbete 

631 Lok- och motorvagnsförare 

64 Vägtrafikarbete m m 

640 Buss- och personbilsförare 

641 Last- och paketbilsförare 

642 Spårvagns- och tunneltågförare 

643 Varubud m fl 

649 Övriga med vägtrafikarbete m m 

65 Konduktörsarbete, trafik- och fraktassistentarbete 
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651 Flygtrafikassistenter 

652 Järnvägspersonal i konduktörs- och stationstj änst 

653 Vägtrafikassistenter m fl 

659 Övriga med konduktörsarbete, trafik- och 
fraktassistentarbete 

66 Trafikledning och trafikarbetsledning 

661 Hamntrafikbefälmfl 

662 Flygledare, flygklarerare m fl 

663 Trafikbefäl vid järnväg 

664 Vägtrafikledare m fl 

669 Övriga inom trafikledning och 
trafikarbetsledning 

67 Post- och teleexpeditionsarbete 

671 Postmästare, postkassörer m fl 

673 Expeditörer (televerket) 

674 Kontorstelefonister m fl 

675 Radiotelegrafister, radioexpeditörer m fl 

679 Övriga med post- och teleexpeditionsarbete 

68 Postiljons- och expeditionsvaktsarbete 

681 Postiljoner 

682 Expeditionsvakter m fl 

689 Övriga med postiljons- och expeditionsvaktsarbete 

69 Övrigt transport- och kommunikationsarbete 

691 Fyrvaktare, sluss- och hamnvakter m fl 

699 Övriga med transport- och kommunikationarbete 

7/8 TILLVERKNINGSARBETE, 

MASKINSKÖTSEL M M 

70 Textilarbete 

701 Garnförarbetare 

702 Spinnare m fl 

703 Vävare, stickare m fl 

705 Textilmaskinställare 

706 Appretur- och beredningsarbetare 

707 Vävavsynare,tyglagare 

709 Övriga med textilarbete 

71 Sömnadsarbete m m 

711 Skräddare 

712 Körsnärer 

713 Modister, hattmakare 

714 Tapetserare 

715 Tillskärare m fl 

716 Sömmerskor, sömmare 

719 Övriga med sömnadsarbete m m 

72 Sko- och lädervaruarbete 

721 Skomakare 

722 Skoarbetare 

723 Lädersömmare m fl 

729 Övriga med sko- och lädervaruarbete 

73 Stål-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 

731 Hytt- och metallugnsarbetare 

732 Varmare, härdare m fl 

733 Valsare 

735 Tråddragare,rördragaremfl 

736 Smeder 

737 Gjuteriarbetare 

739 Övriga med stål-, metallverks-, smides-, 
och gjuteriarbete 

74 Finmekaniskt arbete 

741 Finmekaniker 

742 Urmakare m fl 

743 Optiker 

744 Tandtekniker 

745 Guld- och silversmeder 

746 Metallgravörer 

749 Övriga med finmekaniskt arbete 

75 Verkstads- och byggnadsmetallarbete 

751 Verkstadsmekaniker 

752 Maskinmontörer, hopsättare m fl 

753 Maskin- och motorreparatörer m fl 

754 Tunnplåtslagare 

755 Rörarbetare 

756 Svetsare, gasskärare m fl 

757 Grovplåtslagare, stålkonstruktionsmontörer 

758 Metalliserare m fl 

759 Övriga med verkstads- och byggnadsmetallarbete 

76 Elektroarbete 

761 Elmontörer 

762 Flygplans- och fordonselektriker 

763 Maskinelektriker m fl 
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764 Telereparatörer och elektronikreparatörer, 
-montörer 

765 Linjemontörer 

766 Inspelningstekniker m fl 

769 Övriga med elektroarbete 

77 Trävaruarbete 

771 Rundvirkeshanterare 

772 Träförädlingsarbetare 

773 Skiktträ- och träfiberskivearbetare 

775 B åtby ggare, karosserisnickare m fl 

776 Möbelsnickare m fl 

777 Verkstadssnickare 

779 Övriga med trävaruarbete 

78 Målnings- och golvbeläggningsarbete 

781 Byggnadsmålare 

782 Golvbeläggningsarbetare 

783 Lackerare 

789 Övriga med målnings- och golvbeläggningsarbete 

79 Övrigt bygg- och anläggningsarbete 

791 Murarem fl 

793 Betongarbetare m fl 

794 Byggnadsträarbetare 

795 Isoleringsmontörer 

796 Glasmästeriarbetare 

799 Övriga med bygg- och anläggningsarbete 

80 Grafiskt arbete 

801 Sättaremfl 

802 Reproduktionsarbetare 

803 Tryckare 

804 Bokbinderiarbetare 

805 Fotolaboratoriearbetare 

809 Övriga med grafiskt arbete 

81 Glas-, keramik- och tegelarbete 

811 Glashyttarbetare m fl 

812 Formare (keramik) 

813 Ugnsskötare (glas, keramik) 

814 Dekoratörer, glaserare (glas, keramik) 

819 Övriga med glas-, keramik-och tegelarbete 

82 Livsmedels- och tobaksarbete 

821 Kvarnarbetare 

822 Bagare, konditorer 

823 Choklad- och konfektyrarbetare 

824 Bryggeri-, vattenfabriks- och bränneriarbetare 

825 Konservarbetare 

826 Slaktare, charkuterister m fl 

827 Mejerister, mejeriarbetare 

828 Tobaksarbetare 

829 Övriga med livsmedels- och tobaksarbete 

83 Kemiskt processarbete, gummi- och 
plastvaruarbete 

831 Processoperatörer (kem processer) 

832 Kokare, ugnsskötare (kem processer) 

833 Kross-, kvarn- och kalanderskötare (kem prod) 

834 Gummivaruarbetare 

835 Plastvaruarbetare 

839 Övriga med kemiskt processarbete, 
gummi- och plastvaruarbete 

84 Massa- och pappersarbete 

841 Pappersmassearbetare 

842 Pappersarbetare 

843 Pappersvaruarbetare 

849 Övriga med massa- och pappersarbete 

85 Övrigt tillverkningsarbete 

851 Betongvaruarbetare m fl 

852 Garvare, skinnberedare 

853 Musikinstrumentmakare m fl 

854 Stenhuggeriarbetare 

859 Övriga med tillverkningsarbete 

86 Driftmaskinistarbete (energi- och 
vattenförsörjning m m) 

861 Driftmaskinister m fl 

869 Övriga med driftmaskinistarbete 

87 Godshantering och maskinkörning 

871 Kran-och traversförare m fl 

872 Anläggningsmaskinförare m fl 

873 Truckförare, transportörskötare m fl 

879 Övriga inom godshantering och maskinkörning 

88 Paketeringsarbete, lagerarbete m m 

881 Paketerare, emballerare m fl 

882 Lager- och förrådsarbetare 

889 Övriga med paketeringsarbete, lagerarbete m m 
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89 Diversearbete 

891 Diversearbetare 

90-97 SERVICEARBETE MM 

90 Civilt bevaknings- och skyddsarbete 

901 Brandpersonal 

902 Skorstensfejare 

903 Polispersonal 

904 Tullbevakningspcrsonal 

905 Vårdarem fl (kriminalvård) 

906 Väktare m fl 

909 Övriga med civilt bevaknings- och skyddsarbete 

91 Hotell-, restaurang- och storhushållsarbete 

911 Storköksföreståndare m fl 

912 Kockar, kallskänkor 

913 Köksbiträden, restaurangbiträden m fl 

914 Hovmästare, servitörer m fl 

915 Hotellchefer, hotellreceptionisterm fl 

916 Pursers, trafikvärdinnor m fl 

919 Övriga med hotell-, restaurang-och 
storhushållsarbete 

92 Husligt arbete 

921 Hushållsföreståndarc, hembiträden m fl 

929 Övriga med husligt arbete 

93 Fastighetsskötsel och städning 

931 Fastighetsarbetare m fl 

932 Städare m fl 

939 Övriga inom fastighetsskötsel och städning 

94 Hygien och skönhetsvård 

941 Frisörer, skönhetsvärdare m fl 

942 Badpersonal 

949 Övriga inom hygien och skönhetsvård 

95 Tvätt- och pressarbete 

951 Tvättare 

952 Pressare,strykarc 

959 Övriga med tvätt- och pressarbete 

96 Sport och idrott 

961 Sportledare, travtränare m fl 

97 Övrigt servicearbete 

971 Begravningsbyråpersonal 

979 Övriga med servicearbete 

98 Militärt arbete 

981 Yrkesofficerare 

989 Övriga med militärt arbete 

99 Personer med ej identifierbara yrken eller 
med ej angiven yrkestillhörighet 

999 Personer med ej identifierbara yrken eller 
med ej angiven yrkestillhörighet 
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SEKTORTILLHÖRIGHET1) 

OFFENTLIG SEKTOR 

Statlig sektor 

Statlig förvaltning 
- Departement, statliga myndigheter, verk och institutioner. 

Affärsdrivande verk ingår inte. (11) 

Statliga affärsdrivande verk 
- SJ, Postverket, Televerket, Statens vattenfallsverk, 

Förenade fabriksverken, Luftfartsverket, Domänverket. 
(29) 

Kommunal sektor 

Borgerlig primärkommunal förvaltning2' 
- Kommunal förvaltning och kommunalförbund. Kommu

nala bolag och stiftelser ingår inte. (12) 

Kyrklig kommunal förvaltning2' 
- Församlingar, pastorat och andra kyrkliga samfälligheter 

inom svenska kyrkan. Övriga församlingar t ex frikyrkor 
och kristna föreningar ingår inte. (13) 

Landstingskommunal förvaltning 
- Landstingskommunal förvaltning och sjukhus, skolor o 

m m som drivs av landstingen. (19) 

Övrig offentlig sektor 

Socialförsäkring 
- Allmänna pensionsfonder, allmänna försäkringskassor 

och erkända arbetslöshetskassor. (14) 

Övriga offentliga institutioner3' 
- Kommunförbundet, landstingsförbundet, vissa akademier 

mfl. (15) 

ÖVRIGA SEKTORER 

Icke finansiell företagssektor 
- Här ingår aktiebolag (även statliga och kommunala) och 

handelsbolag. Institutioner, organisationer och andra 
föreningar som betjänar företagssektorn och ej helt eller 
huvudsakligen finansieras eller kontrolleras av den 

offentliga sektorn förs också hit, t ex OK, konsumentför
eningar, HSB, Riksbyggen, lantmannaföreningar, flott-
ningsföreningar och havsfiskeföreningar. 
Vidare räknas samhällsföretag samt dotterbolag till ut
ländska företag och deras verksamhet i Sverige hit. (20) 

Finansiell företagssektor 
- Hit förs riksbanken, postbanken, affärsbanker, sparbanker 

och föreningar tillhörande jordbrukskasserörelsen, 
hypoteksföreningar, hypoteksbanker samt försäkrings
bolag. (30) 

Hushållssektorn (inkl personliga företag) 
- Hit förs personliga företag, fysiska personer och dödsbon 

som i eget namn eller som delägare i enkelt bolag, part
rederi eller motsvarande driver rörelse. Vidare förs 
anställda i privata hushåll hit. (40) 

Ideela föreningar, stiftelser etc 
- Ideela föreningar, stiftelser etc för vilka finansiering av 

verksamhet sker genom medlemsavgifter, bidrag och gåvor 
samt kapitalinkomster förs hit, t ex studieförbund, hyres
gästföreningar, fackförbund, politiska partier, frikyrkor 
och kristna föreningar, Svenska kyrkan förs till kod 13. (50) 

Utlandet 
- Hit förs utländska ambassader och handelskammare i 

Sverige. Personer anställda antingen vid filialer till utländska 
företag eller av utländska hushåll förs hit. OBS! Personer 
anställda av svenska företag i utlandet förs till resp före
tags sektor. (60) 

Uppgift saknas (99) 

1) Systematisk sektortillhörighetskod anges inom 
parantes. 

2) I tabellerna redovisas kyrklig kommunal förvaltning 
sammanslaget med borgerlig primärkommunal förvalt
ning. 

3) Skogsvårdsstyrelsen, som i FoB 80 redovisades i sektor 
15, återfinns i FoB 85 under sektor 11 (statlig förvaltning). 
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SOCIOEKONOMISK INDELNING (SEI) AV FÖRVÄRVSARBETANDE I FOB 85 

Socioekonomiska grupper1 Normalt utbildningskrav 
efter grundskola 

ARBETARE 

Ej facklärda, varuprodu- Mindre än två år 
cerande(ll) 

Ej facklärda, tjänsteprodu- Mindre än två år 
cerande(12) 

Facklärda, varuproducerande Minst två år 
(21) 

Facklärda, tjänsteprodu- Minst två år 
cerande (22) 

TJÄNSTEMÄN 

Lägre tjänstemän I (33) Mindre än två år 

Lägre tjänstemän II (36) Två men ej tre år 

Tjänstemän på mellannivå Tre men ej sex år 

(46) 

Högre tjänstemän/Ledande Minst sex år 
befattningar (56/57) 

Socioekonomiska grupper1 Normalt utbildningskrav2 

efter grundskola 

FÖRETAGARE3 

Fria yrkesutövare med Minst sex år 
akademikeryrken (60)4 

Företagare exkl lantbrukare 
(79) 

Lantbrukare (89) 

ÖVRIGA 

Oklassificerbara anställda 

Uppgift saknas 
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HUSHÅLLSTYPER 

I FoB 85 klassas bostadshushåll i sju olika hushållstyper. 
Typindelningen innebär att hela enheten hushåll klassas 
och att alla individer i hushållet därmed får samma typkod. 

Beskrivning 

HUSHÅLLSTYP I 

Ensamboende man 
Ensamboende kvinna 
Ensamstående man med barn 0-15 år 
Ensamstående kvinna med barn 0-15 år 
Ett eller flera samboende par alla utan barn 0-15 år 
Minst ett samboende par med barn 0-15 år 
Övriga hushåll utan barn 0-15 år 
Övriga hushåll med barn 0-15 år 

HUSHÅLLSTYP II 

Ungdomshushåll (referenspersonen 16-24 år) 
Yngre medelåldershushåll (referenspersonen 25-44 år) 
Äldre medelåldershushåll (referenspersonen 45-64 år) 
Äldrehushåll (referenspersonen 65- år) 

HUSHÅLLSTYP III 

I denna hushållstyp ingår alla hushåll där minst en person är 
16-24 år. 

Minst en person 16-24 år 
Minst en person 16-24 år med hushållsställning (B) 
Enbart ungdomar 16-24 år 

HUSHÅLLSTYP IV 

I hushållstypen ingår alla hushåll med minst en person 65- år. 

Minst en person 65- år 
Enbart personer 65- år 
Minst en person 75- år 
Enbart personer 75- år 

HUSHÅLLSTYP V 

I denna hushållstyp ingår alla hushåll där minst en person 
16- år är född utomlands. 

Ensamboende född utomlands 
Ensamstående född utomlands med barn 0-15 år 
Ett samboende par, båda födda utomlands, utan 
barn 0-15 år 

Ett samboende par med en född utomlands, och en i 
Sverige utan barn 0-15 år 
Ett samboende par, båda födda utomlands, med 
barn 0-15 år 
Ett samboende par med en född utomlands och en i 
Sverige med barn 0-15 år 
Övriga hushåll, alla födda utomlands utan barn 0-15 år 
Övriga hushåll med minst en född i Sverige utan barn 
0-15 år 
Övriga hushåll, alla födda utomlands med barn 0-15 år 
Övriga hushåll med minst en född utomlands och 
minst en i Sverige med barn 0-15 år 

HUSHÅLLSTYP VI 
(ingår ej i redovisningsprogrammet) 

Ensamboende man 
Ensamboende kvinna 
Ensamstående man med barn 0-17 år 
Ensamstående kvinna med barn 0-17 år 
Ett eller flera samboende par alla utan barn 0-17 år 
Minst ett samboende par med barn 0-17 år 
Övriga hushåll utan barn 0-17 år 
Övriga hushåll med barn 0-17 år 

HUSHÅLLSTYP VII 
(ingår ej i redovisningsprogrammet) 

Typindelning enligt bostads- och hyresundersökningen 
(BHU) 

Enpersonshushåll BF-64 år 
Enpersonshushåll BF-65 år 
Endast makar BF-64 år 
Endast makar BF-65 år 
Makar med 1 barn under 18 år 
Makar med 2 barn under 18 år 
Makar med 3 + barn under 18 år 
Övriga makar BF-64 år med barn under 18 år 
Övriga makar BF-64 år utan barn under 18 år 
Övriga makar BF65- år med barn under 18 år 
Övriga makar BF 65- år utan barn under 18 år 
En vuxen med barn under 18 år 
Övriga hushåll BF-64 år med barn under 18 år 
Övriga hushåll BF-64 år utan barn under 18 år 
Övriga hushåll BF-65 år med barn under 18 år 
Övriga hushåll BF-65 år utan barn under 18 år 
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