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Förord 

Statistiska centralbyrån (SC B) framlägger härmed första delen av Folk-
och bostadsräkningen 1990 (FoB 90) 
Den innehåller beskrivningar av råtabeller samt de datamatriser som kommer att finnas i 
SCBs databaser. Publikationen innehåller även definitioner och kodscheman som kommer 
att användas i redovisningen samt vid jämförelser med framför allt FoB 85. Den största 
förändringen är att antalet råtabeller på papper minskat kraftigt och ersatts av ett stort antal 
datamatriser i SCBs databaser. För att underlätta användarnas vidare bearbetningar av 
materialet på egna persondatorer har även ett PC-program, PC-AX1S, tagits fram. 

Utformningen av tabeller och datamatriser har arbetats fram i nära samarbete med företrädare 
för statistikens användare inom flera områden. SCB vill gärna framföra ett tack till de 
myndigheter och organisationer som bidragit till arbetet. 

På SCB har i första hand Mona Lindström och Erik Liljegren ansvarat för utformningen av 
materialet för allmänna programmet. Gunnar Hedin har svarat för kommunernas program. 

Statistiska centralbyrån i mars 1992 

STEN JOHANSSON 

Åke Bruhn 
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Svensk - engelsk ordlista 
List of terms 

A 
absolut (antal) 
affärsdrivande verk 
akademiska yrken 
alla 
allmännyttiga 
bostadsföretag 

andel 
andra privata hushåll 
annan 
annat 
anställda 
antal (ant) 
antal barn i olika åldrar 

arbetad tid 
arbetare 
arbetar i hemkommunen 

arbetsinkomst 
arbetsplats 
arbetsplats i regionen 

arbetsplatsens belägenhet 

arbetsplatsområde 
av 
avser 
avtal 

B 
barn 
barnhushåll 
bebodda 
befolkning 
begränsad nivå 

belägenhet 
bil 
bland 
boende 

boendetätheter 
bostad 
bostad i området 
bostad i regionen 
bostadens belägenhet 
bostadshushåll 

numbers 
government-owned company 
professional occupations 
all 
semi-public body, i. e. 
non-profit 
housing organization 
supervised 
by the local authority 
proportion 
other private households 
other 
other 
employées 
number (of) 
number of children in 
various ages 
hours worked 
manual workers 
both résidence and place 
of work in the same 
municipality 
income from work 
place of work 
place of work in the 
district 
location of the place of 
work 

district of place of work 
of 
refers to 
agreement 

child(ren) 
household(s) with child (ren) 
occupied 
population 
aggregates of major 
groups (limited level) 
location 
private car 
among 
occupants, members of the 
household 
degrees of crowding 
dwelling 
dwelling in the district 
dwelling in the region 
location of the dwelling 
dwelling household(s) 

bostadslägenheter 
bostadsområde 
bostadsrätt 

bostadsrättsförening 

bostadsföretag, bost företag 
byggnadsperiod 
båda förvärvsarbetar 
båda könen 

C 
centralvärme 
civilstånd 
cykel 

D 
dagbefolkning, dagbef 

de boendes ålder 

delområde 

delägare/andelslägenhet 
den vuxnes kön 
den yngstes ålder 
den äldstes ålder 
direktverkande el 

disponibel inkomst 
disponeras av fastighets
ägaren för annat ändamål 

därav 

E 
efter 
eftergymnasial utbildning 
egen 
eget 
egen panna för enbart 
-olja 
- el vattenburen 

- fasta bränslen 
- gas 
ej 

dwellings 
residential district 
tenant-owning 
(in a housing co
opérative) 
housing co-operative 
society 

housing company 
period of construction 
both are employed 
both sexes 

central heating 
marital status 
bicycle 

employed by place of work 
(day-time population) 

age of the members of the 
household 

small area within a 
municipality 
part owner/owner flat 
sex of the adult 
age of the youngest 
age of the oldest 
electric heating, 
radiators 
disposable income 
used by the house-owner 
for other purposes 
of which 

by 
post secondary éducation 
private 
own 
private furnace only using 
- oil 
- electrical heating, circu

lation water radiators 
- solid fuels 
- gas 

not 
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ej förvärvsarbetande 
el direktverkande 
el luftburen 

el vattenburen 

eller 
en 
enbart 
enbostadshus 
enbostadshus, friliggande 

endast 
energi 
enligt 
enpersonshushåll 
ensamboende 
ensamstående 
enskild (del) tätort 
enskild person 
ett 
exkl 

F 
facklärda 
familjer 
familjetyp 
fastighet 
fastighetstyp 
finns 
fjärrvärme 
flera 
flerbostadshus 
FoB 

folkskola 
forskarutbildning 
fria yrkesutövare 

från 
frånskilda 
färdsätt 
född i Sverige 
född utomlands 
födelseland 
för 
fördelning 
före 
företagare 
företagssektor 
förgymnasial utbildning 

förvärvsarbetande 
förvärvsarbete 
förvärvsintensitet 

föräldrarnas 
förändring 

non-employed population 
electric heating, radiators 
electric heating, 
circulating air 

electric heating, 
circulating water radiators 
or 
one 
only 
one-dwelling house(s) 
detached one dwelling 
building(s) 

only 
energy 
according to 
one-person household(s) 
living alone 
single 
(part of) urban locality 
private person 
one 
excluding 

skilled 
families 
type of family 
real estate 
type of the real estate 
exists 
district heating 
more than one 
multi-dwelling buildings 
Population and Housing 
Census 

elementary school 
post-graduate éducation 
self-employed 
professionals 
from 
divorced 
means of conveyance 
born in Sweden 
born abroad 
country of birth 
for 
distribution 
be fore 
employer(s) 
sector of enterprises 
compulsory school 
éducation 
employed population 
employaient 
relative share of employed 
population 

parents' 
change 

G 
gifta 
gifta samboende 

glesbygd 

grundskola 
grupp 

H 
hela befolkningen 
hemkommun 
hemmavarande 
hiss 
hus 
hushåll 
hushållskvoter 
hushållssektor 
hushållsstorlek 
hushållsställning 

hushållstillhörighet 
hushållstyp 
hustyp 
hyr i andra hand 
hyresrätt 
högre tjänstemän 

hög utrymmesstandard 

högst 

I 
i 
i anknytning till bostaden 
eller till fots 

i kombination med 
i olika åldrar 
i utlandet eller på havet 
icke bostadshus 
indextal 
ingen 
ingår 
ingår ej i 
inkl 
inkomst 
inkomstklass 

inpendlare 
inpendling 
inpendlingsregion 

married 
married persons cohabiting 
with their 
spouses 

sparsely populated area, 
rural area 

comprehensive school 
group 

total population 
home municipality 
living at home 
lift/elevator 
house(s), building(s) 
household(s) 
households ratios 
households sector 
size of household 
relationsship to référence 
member 
household status 
type of household 
type of building 
sublet 
lease 
higher non-manual 
employées 
more than one room per 
occupant kitchen and one 
room excluded 
at most 

in 
associated to the dwelling 
or by foot 

in combination with 
of différent âges 
abroad or at sea 
non-residential buildings 
index 
no one 
included 
not included in 
including 
income 
income classes (of SEK 
in thousands) 

ingoing commuter 
ingoing commuting 
region for ingoing 
commuting 
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invandrarhushåll 

invandringsår 

J 
jordbruksfastighet 
juridisk person 
jämförelse mellan 

K 
kokvrå (kv) 
kollektivhushåll 
kollektivt 
kombination 
kommun (er) 

kommunal (komm) 

kortare 
kvinna, kvinnor (kv) 
kök (k) 
kön 

L 
land, länder 
landstingskommunal 
lantbrukare 
ledande befattning 
LP-bransch 

lägenhet (lgh) 
lägenhetstyp 

lägre tjänstemän 

län 
längre 

M 
mm 
man, män (m) 
mannens ålder 
med 
med minst 
medborgarskapsland 
medelåldershushåll 

medelinkomst 
medianinkomst 
mellan 

dwelling household(s) 
with at least 
one foreign-born person 
year of immigration 

agricultural real estate 
legal entity 
comparison between 

kitchenette 
institutional household(s) 
collectively 
combination 
municipality(ies), local 
authority(ies) 
local government, 
municipal 

shorter 
woman, women 
kitchen 
sex 

country, countries 
county council 
farmer 
upper-level executives 
classification used in the 
county planning 

dwelling, flat 
size of dwelling 
(according to the 
number of rooms) 
assistant non-manual 
employées 

county (ies) 
longer 

etc 
man, men 
age of husband 
with 
with at least 
country of citizenship 
dwelling household with 
référence member 25-64 
years of age 
mean income 
median income 
between 

mellannivå 
mer än 
mer än ett rum per 
boende, kök 
och ett rum oräknat 

N 
nattbefolkning 

nedre kvartil 
negativ nettopendling 

nettopendling 
nivåer 
Norden 
norm 
näringsgren 

O 
obebodda 
och 
offentlig sektor 
ogifta 
oklassificerbara 
okänd 
om ej annat anges 
omfattar 
område 
områdesdel 
ospecificerat och växlande 
oräknat 

P 
panna 
panncentral 
par 
passagerare 
pendling 
pendlingsregion 
personer 
personer som inte tillhör 
något bostadshushåll 
personer vars arbetsställe 
är okänt, växlande eller 
beläget i utlandet eller på 
havet 

population 
positiv nettopendling 

primärkommunal 
privat(a) 
procent 
procentuell fördelning 

intermediate level 
more ihan 
more than one room per 
occupant ( kilenen and 
one room excluded) 

resident population, night-
time population 
lower quartile 
outgoing commuting 
exceeds ingoing 
commuting 
net commuting 
levels 
The Nordic countries 
standard 
industry 

unoccupied 
and 
public sector 
single(s) 
non-classifiable 
unknown 
unless otherwise specified 
comprises 
region 
part of region 
non-specified and varying 
uncounted 

furnace 
central heating furnace 
couple (s) 
passenger 
commuting 
region of commuting 
persons 
persons not belonging to a 
dwelling household 
persons, whose place of 
work is unknown, 
varying or located abroad 
or at sea 
population 
ingoing commuting 
exceeds outgoing 
commuting 
primary local authority 
private 
percentage 
percentage distribution 
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på fastigheten skrivna 
på församlingen skrivna 

R 
r 
rk 
rkv 
rad-, kedjehus 

rangordnade efter 
referensperson(er) 

region 
respektive 
riket 
rum (r) 
rumsenheter (RE) 

S 
S:a 
saknas 
samma som, samma 
sammanboende, samb 

sammanräknad inkomst 
samt 
samtliga, samtl 
sektor 
sektortillhörighet 

siffemivå 
småhus 

SN1 

socioekonomisk indelning 
(SEI) 

som 
som förare 
som passagerare 
specificerad 
stat 
statlig 
statslösa 
storlek 
storstadsområde 

summa 
svenska medborgare 
sysselsättning 

registered at the premises 
registered in the parish 

room(s) excluding kitchen 
room and kitchen 
room and kitchenette 
terraced house or linked 
house 
ranked by 
référence member of 
dwelling household 
region 
respectively 
the whole country 
room(s) excluding kitchen 
number of room including 
kitchens 

total 
missing 
same as, same as 
marriage/consensual 
union 

total income 
and 
all, total 
sector of employment 
type of employment 
(public/private) 

digit level 
small houses (one-
dwelling and two-
dwelling house) 
Swedish standard 
industrial classification 
of all économie activities 
(SNI) 

socio-economic 
classification 

as 
as driver 
as passenger 
specified 
the state 
government 
stateless persons 
size 
metropolitian area (the 

Stockholm, Gothenburg 
or Malmö region) 

total 
Swedish citizens 
employment 

T 
tabell 
till 
till fots 
till uthyrning lediga 
tillgång till 
tillhörande 
tillsammans med 

timmar (tim) 
tjänstemän 
tjänsteproduktion 
totalt 
trångbodda 

trångboddhet 

tvåbostadshus 
tvåpersonershushåll 

tätort 

tätortsgräns 

u 
under reparation eller 
ombyggnad 
ungdomar 
ungdomshushåll 
uppgift om sysselsättning 
saknas 
uppgift saknas 
upplåtelseform 
upplåten med 
kyrkobokförd boende 
upplåten utan 
kyrkobokförd boende 

utan 
utan känt hemvist 
utbildning 
utlandet 
utländska medborgare 
utnyttjande 
utomlands 
utpendlare 
utpendling 
utpendlingsregion 

utrikes födda 
utrustning 
utrymda p g a förestående 
rivning 

table 
to 
walking 
vacant for renting 
hâve the use of 
belonging to 
together with, combined 
with 

hours 
non-manual employées 
service production 
total 
households (persons) 
living in overcrowded 
dwellings 
overcrowding 
(overcrowded households 
in per cent of all 

households, etc) 
two-dwelling houses 
two-persons dwelling 
household (s) 
locality (densely 
populated area) urban 
area 
locality boundary 

being repaired or 
reconstrueted 
youths 
households with youths 
information as to type of 
activity not available 
unknown 
tenure status 
dwelling with registerered 
person(s) 
dwelling without any 
persons registered as 
living in the dwelling 

without 
of no known abode 
éducation 
foreign countries 
foreign citizens 
occupancy status 
abroad 
outgoing commuter 
outgoing commuting 
region for outgoing 
commuting 
foreign-born persons 
equipment 
vacant dwellings awaiting 
démolition 
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utrymda 
rivningslägenheter 
utrymmesnivå 

utveckling 

V 
vanligaste 
varuproduktion 
verksamhet 
vissa 
våningsplan 

värmepump 
värmesystem 
växlande 

Y 
yngre medelåldershushåll 

yngsta barnets ålder 
yrke 
yrkesschema 

Å 
ålder 

dwellings vacated for 
démolition 
standard of space 
(counted as number of 
rooms per occupant) 
development 

most fréquent 
goods production 
activity 
certain 
number of storeys (incl. 
ground floor) 
heating pump 
heating system 
varying 

dwelling households with 
référence member 25-44 
years of age 
age of youngest child 
occupation 
occupational 
classification scheme 

age 

• • 

A 
äganderätt 
ägare 
ägarkategori 
äger huset 
äldre medelåldershushåll 

äldrehushåll 

äldstes ålder 
änklingar 
änkor 

O 
övre kvartil 
övriga, övr 
övriga hus 

övriga kombinationer 
övriga kommuner 
övriga sektorer 

ownership 
owner 
type of ownership 
owns the house 
dwelling households with 
référence member 45-64 
years of age 
households with elderly 
people 
age of the oldest 
widowers 
widows 

upperquartile 
others 
other houses (multi-
dwelling houses and non-
residential buildings) 

other combinations 
the rest of the municipalities 
other sectors 
the rest of the public sector 
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Summary 

In the autumn of 1990 a Population and Housing Census was 
taken in Sweden (FoB 90) according to the statutes of the 1990 
Population and Housing Census Act (SFS 1989:329 and 
amendment SFS 1989:908). The Census was conducted by 
Statistics Sweden (SCB). 

Sweden has a long-standing tradition of population censuses, 
the first being performed as early as 1749. In récent décades, 
however, the importance of the censuses as population counts 
has decreased, as Sweden has a well developed system for 
current statistics based on population registers, based on the 
Swedish vital registration, which yield data even for small 
areas. The principal significance of the census is instead as 
household, occupation and housing census. In thèse fields the 
census constitute the only source that provides information 
based on complète enumerations. Since 1960 the Swedish 
population and housing censuses hâve been combined in one 
census carried out every fifth year. 

Data collection 1990 
In the 1990 Census particulares were collected both by using 
questionnaires and by drawing data from administrative records. 
The particulars collected on the individual questionnaire and 
the real estate questionnaire mainly concerned the situation on 
November l which is the traditionell census date in Sweden 
with the 1980 census as an exception. The référence date in 
I980 was September 15. 

The questionnaire for individuals was mailed to all persons 
registered ( de jure population ) in Sweden of the âge of 16 or 
older. On the questionnaire some particulars, as occupation 
from 1985 and éducation from the SCB register on éducation, 
were pre-printed. Due to new printing technics the questions on 
occupation and éducation were differently phrased depending 
on the information available. The completed questionnaire 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 individual questionnaire. Owners of 
multi-dwelling houses answered the corresponding questions 
on a special real estate questionnaire. The local examination 
board checked the questionniares and, when ever necessary, 
called back for missing information. The local examination 
boards entered ail answers on both questionnaires on terminais 
connected to the central main frame at Statistics Sweden. AH 
in ail more than 500 terminais were bought by the municipalities 
for the census work. The machines used as terminais in the data 
entering phase were specially prepared personal computers 
(PC). 

When the coding and entering work was completed, the 
questionnaire data was linked with: 

- démographie data (marital status, citizenship, country of 
birth and year of latest immigration) together with informa 
tion on children under the âge of 16 years 

- data on employment and place of work from SCB Register of 
Employment 

- data on industry, sector of employment and regional codes 
from SCB Central register of Enterprises and Establishments 

- income data from SCB register based on income-tax returns 
filled out by tax-payers to local assessment boards 

Compilations of data were subsequently made from the merged 
material. 

Presentation of the 1990 Census statistics 
The principal results for the individual municipalities and 
counties are presented in ten reports in the series Officiai 
Statistics of Sweden (SOS). A list of the planned publications 
can be found on the back cover of this publication. 

For users for whom the above-mentioned reports do not 
contain sufficient information, Statistics Sweden can provide 
more detailed information from the statistical databases or in 
unedited tables (computer lists). Lists and lay-outs of matrices 
and tables are shown in this report. The information is provided 
either as part of the General Programme or as part of the 
Municipality Programme. Information from the General Pro
gramme, which is financed over the government budget, are 
compiled for municipalities, counties and metropolitan areas. 
Some information is also available for individual localities. 
Statistics from the Municipality Programme are compiled for 
small areas within a municipality. Thèse tables and matrices 
are paid for by commissioners and can only be obtained from 
the m. 

In previous censuses a large amount of unedited tables hâve 
been produced and distributed to main users. This time the 
number of tables on paper hâve been reduced to a minimum. 
The greater part of the census fabulations will this time be 
produced for the statistical databases. The Regional Statistical 
Database (RSDB) is a system for storing, processing and 
distributing statistical information. Statistics are stored as 
matrices on certain regional levels with spécifie variable 
contents. The variable values in each matrix can be combined 
into tables according to the whishes of the user. Small area 
statistics in the Municipality Programme are stored in a diffé
rent database called DSDB. Lay-outs of the matrices and tables 
showing the scope of each matrix and table are found in this 
report. 

The user will need a PC or terminal, which can communicate 
i.e. via modem or other means, to be able to use the databases. 
To make the data-tranfers between the database and the PC 
easier, Statistics Sweden provides a PC software called PC-
AXIS free of charge. PC-AXIS can edit tables, perform 
aritmethics both within a table and between tables and export 
data to other commercial softwares. PC-AXIS also has some 
graphie possibilités. 
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Commissions 
Statistics Sweden can undertake tailor-made processing for 
customers who need further data i.e. on other regional subdivi
sions such as post code areas or for other combinations of 
variables. Statistics can be delivered both as computer tables or 
on magnetic tapes or diskettes. 

Comparability and quality 
Society changes and so do censuses. At every census occation 
the users of census data ask for statistics which will give as true 
a picture as possible of society at the time of the census. This 
means that the changes that hâve taken place in various fields 
of society necessitate a review of each census as to contents, 
definitions, methods and forms of presentation. On the other 
hand, if the census are to describe the changes between the 
census occasions, they hâve to be kept as uniform as possible, 
i.e. definitions, classification principles and survey methods 
hâve to remain unchanged. Thèse conflicting requirements, 

generated by the demands for good descriptions 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 demands for 
adjustments and the demands for comparability. Furthermore, 
Statistics Sweden stri ves at each census to improve the quality. 
The processing of the census data includes various steps to this 
end, e.g. checks, supplementations, inspection of the coding 
work, computer editing etc. In this way the errors are reduced, 
even though they can never be eliminated. 

Variations in the quality of the censuses and the quality 
changes over time cause an additional comparability problem. 
Generally speaking, the more detailed the comparisons, the 
greater are the problems. Shortcomings in respect to the 
comparability of various censuses that are caused by quality 
différences are assessed in évaluation (quality control) studies, 
in which the errors are measured and analysed. 



14 

Inledning 
Introduction 

Enligt lag om folk- och bostadsräkning år 1990 (SFS 1989:329 
samt ändring SFS 1989:908) har under hösten 1990 en folk-
och bostadsräkning genomförts i Sverige. Statistiska central
byrån är huvudansvarig för genomförandet av räkningen. Den 
har utförts i samarbete med kommunerna. Vidare har en 
parlamentariskt sammansatt kommission, FoB-kommissionen, 
tillsatts av regeringen. Kommissionens huvuduppgifter är att 
följa arbetet med FoB 90 samt utreda uppläggningen och 
periodiciteten av framtida folk- och bostadsräkningar. 1 arbetet 
med FoB 90 är kommissionens huvuduppgift att bevaka de 
formella och praktiska aspekterna av betydelse för den person
liga integriteten. Kommissionen har följt det praktiska arbetet 
både centralt på SCB och lokalt vid kommunala FoB-kontor. 

Register 
Registret över totalbefolkningen 

Sysselsättningsregistret 

Centrala företags- och arbetsställe
registret 

Inkomst- och förmögenhetsregistret 

Utbildningsregistret 

Registret över nyckelkoder 

Fastighetstaxeringsregistret 

Register vid Centralnämnden för fastighetsdata 

När uppgiftslämnarna besvarat frågorna på blanketterna insän
des de till kommunernas FoB-kontor. I enlighet med FoB-
lagen har ett lokalt FoB-kontor inrättats i varje kommun. Vid 
FoB-kontoren har blankettmaterialet granskats och komplette
rats. FoB-kontoren har via drygt 500 PCn konfigurerade som 
terminaler och kopplade till datanätet registrerat uppgifterna i 
SCBs centrala dator. I en central bearbetning genomgår mate
rialet både maskinella och manuella kontroll- och rättnings
rutiner. Yrkes- och utbildningsuppgifterna kommer så långt 
det är möjligt att kodas maskinellt. De uppgifter som inte går 
att koda maskinellt genomgår en manuell kodningsrutin. 

Efter sambearbetning med tidigare uppräknade dataregister 
och genomgången central bearbetning kan sedan de register 
framställas som utgör grunden för resultatredovisningen. Re
sultaten för avsnitten befolkning (BE) och bostäder, boende 
och hushåll (BO) beräknas bli producerade under perioden 
juni-oktober 1991 i anslutning till närde lokala FoB-kontoren 
avslutar sitt arbete. Övriga avsnitt är beroende antingen av en 

Uppgifter för räkningen har samlats in dels på personblankett, 
dels på fastighets-blankett. I slutet av oktober sändes per post 
förtryckta personblanketter ut till alla personer födda 1974 
eller tidigare som var kyrkobokförda i landet. För att underlätta 
för uppgiftslämnarna förtrycktes på personblanketten uppgift 
om yrke från FoB 85, utbildning enligt SCBs utbildningsregister 
och hushållets sammansättning enligt registret över totalbe
folkningen (RTB). På blanketten fanns frågor om sysselsätt
ning, utbildning, hushållets sammansättning och bostaden. 
Ägare av enbostadshus besvarade även frågor om huset. Mot
svarande frågor om huset besvarades av ägare av flerbostads-
hus på fastighetsblanketten. Båda blanketterna finns som bi
laga 14 resp 15 i denna publikation. Kompletterande uppgifter 
hämtas från ett antal i FoB-lagen uppräknade register 

Uppgifter 
Namn, personnummer, utdelnings- och postadress, 
samhörighetsbeteckning, kyrkobokföringsort och 
fastighet, civilstånd, medborgarskap, födelseland och 
år för senaste invandring 

Sysselsättning, yrkesställning och arbetsställenummer 

Företagets namn och form, antalet arbetsställen, arbetsstäl
lenas namn, storlek, sektortillhörighet, belä genhet och nä
ringsgrenskod 

Inkomst 

Utbildning 

Fastigheters områdestillhörighet 

Fastigheters tätortstillhörighet 

Koordinater för fastigheter 

tidpunkt då uppgifter kan hämtas från de anvisade register eller 
när den manuella kodningen är avslutat. Registren avseende 
inkomst och sysselsättning kan föreligga tidigast våren 1992. 
Det är ungefär samma tidpunkt som den manuella kodningen 
av yrke och utbildning kommer att avslutas. Det betyder att 
resterande delar av redovisningen sker under perioden våren 
1992 till hösten 1992. Publikationerna från räkningen kommer 
sedan 8-10 månader efter dessa tidpunkter. 

1 denna publikation ges en sammanställning över innehållet 
i de olika redovisningsformerna i FoB 90. Statistiken beskrivs 
både till innehåll, form och regional nivå. De papperstabeller 
som framställs i allmänna programmet finns tillgängliga cen
tralt på SCB i Örebro mot kopieringsavgift samt hos resp 
kommun, länsstyrelse och landsting. Statistik på delområdesnivå 
kan endast erhållas via resp kommun. 

Uppgifterna från allmänna programmet från databasmaterialet 
hjälper gärna SCB i Örebro till med att ta fram mot en avgift. 
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Redovisning av FoB-statistik 
Presentation of 1990 Census Statistics 

Översikt 
Redovisningen av FoB-statistik ändras grundligt i FoB 90. 
Statistiken kommer huvudsakligen att produceras i SCBs sta
tistiska databaser, där användaren sedan själv kan hämta de 
uppgifter som önskas, när de behövs. Det innebär att det 
tidigare mycket stora antalet råtabeller på papper till stor del 
ersätts av matriser i databaserna. SCB tillhandahåller även en 
programvara, PC-AXIS, för vidare bearbetning av statistiken 
i den egna persondatorn (PC). Fördelarna är bl a en betydligt 
snabbare produktion av resultaten, samtidigt som användaren 
på ett smidigt sätt själv kan bearbeta statistiken och skräddarsy 
den efter de egna behoven. Detta innebär inte att alla råtabeller 
på papper slopats. Ett begränsat antal tabeller av grundläg
gande karaktär produceras fortfarande på papper. 

Redovisningsprogrammet delas fortfarande in i ett allmänt 
program, ett program för kommunerna och ett publicerings
program. Det allmänna programmet består av råtabeller och 
matriser i databaserna med enskild tätort som lägsta redovis
ningsnivå. De flesta tabeller och matriser redovisas dock med 
kommun som den lägsta regionala nivån. Tabellerna och 
matriserna framställs som allmän information och kan utnytt
jas av huvudkonsumenterna utan kostnad. Samtliga tabeller 
och matriser i kommunernas program har delområden (N YKO) 
inom kommun som lägsta geografiska nivå och är i sin helhet 
uppdragsfinansierat och endast tillgängligt efter beställning av 
resp kommun. Publiceringsprogrammet omfattar sedvanlig 
dokumentation av räkningens resultat i form av SOS-böcker. 

De statistiska databaserna 
Regionalstatistiska databasen (RSDB) 
RSDB är ett system för lagring, hantering och distribution av 
regionalt fördelad statistisk information. I denna databas finns 
material från det allmänna programmet. Statistiken är lagrad i 
form av matriser med ett visst variabelinnehåll. Materialet är 
aggregerat till en viss lägsta regional nivå. Variablerna i varje 
matris kan valfritt grupperas till en tabell efter användarens 
önskemål. Tabellen kan sedan tas ut på papper eller som fil på 
diskett hos SCB för leverans per post eller överföras via 
telenätet till den egna persondatorn. 

I RSDB finns även material från tidigare folkräkningar. 
Förutom FoB-statistik finns ett stort material tillgängligt från 
andra statistikgrenar på SCB. 

Delområdesstatistisk databas (DSDB) 
I DSDB lagras delområdesmatriser som ingår i kommunernas 
program. Statistik på delområdesnivå är endast tillgänglig för 
kommuner som beställer programmet. Liksom i RSDB kan 
användaren skapa sina egna tabeller i en dialog med databasen. 
Delområdena kan grupperas till större områden efter behov. 

o 

Åtkomst till databaserna 
Båda databaserna kan nås via terminal eller PC med 
kommunikationsutrustning som modem eller DATEX-anslut-
ning. De kan också nås via Kommundatas KOMNET och 

DAFAs DAFANET. Det finns tre olika sätt att göra uttag från 
databaserna: uttag av fasta tabeller, uttag med hjälp av frågor 
och svar (dialoguttag) samt uttag med hjälp av kommandon. De 
fasta tabellerna har ett i förväg bestämt innehåll och utseende. 
Användaren behöver endast besvara frågor om nummer för 
önskad tabell, önskat regionalt område samt hur tabellen ska 
tas ut. Vid dialoguttag måste användaren själv ange vilka 
variabler som ska ingå i förspalt och överspalt samt vilka 
klassvärden och indelningar för variablerna som ska gälla. 
Kommandouttag slutligen är till för den vane databasanvändaren 
som istället för att svara på frågor från databasen, anger 
speciella kommandon för att få ut önskad tabell. 

Anslutning till databaserna 
Huvudanvändarna av detaljerad FoB-statistik som är kom
muner, länsstyrelser och landsting samt vissa statliga myn
digheter, får gratis uttag av FoB 90-statistik från den regional
statistiska databasen (RSDB) fram till 1 juli 1994, där den 
övervägande delen av statistiken i allmänna programmet kom
mer att lagras. Huvudanvändarna behöver endast betala kost
naderna för telekommunikationen själva. Utnyttjandet av FoB 
90-material i databasen för bearbetningarna i SCBs stordator är 
gratis. Handböcker och viss utbildning tillhandahålls också 
gratis. Dessutom har huvudanvändarna tillgång till övrigt 
material i RSDB fram till samma datum mot uttagsavgift men 
utan att behöva betala abonnemangsavgifter. 

Övriga användare erbjuds att utnyttja RSDB mot avgift. Fn 
är avgiften 1 500 kr/år och då ingår handböcker och två 
utbildningsdagar. Till detta kommer sedan även en rörlig 
kostnad för varje session i databasen. Intresserade kan vända 
sig till SCB i Stockholm telefon 08-783 40 40 eller 783 40 50. 

PC-AXIS 
En förutsättning för att kunna byta distributionsteknik för 
resultatredovisningen är att den övervägande delen av använ
darna kan förväntas ha tillgång till persondatorer med kom
munikationsutrustning. Detta är nu uppfyllt i och med att drygt 
500 persondatorer har inköpts och använts av kommunerna i 
datainsamlingsskedet av räkningen. För att understödja det nya 
sättet att distribuera statistik har SCB tagit fram en program
vara förPC-bearbetningarav datamatriser. Programmet kallas 
PC-AXIS och den första versionen av programmet erhåller 
kommuner, länsstyrelser och landsting gratis. SCB har även 
tagit fram en standard för datamatriser till persondatorer. 

PC-AXIS arbetar med rullgardinsmenyer från vilka man 
väljer vad man vill göra. Programmet håller reda på vilka 
matriser som finns tillgängliga på hårddisken eller disketten 
och håller även reda på vilka variabler och klassvärden som 
finns i resp matris. Programmet kan utföra beräkningar eller 
skifta variabelordning i tabellen. PC-AXIS kan även aggregera 
matriser dvs slå ihop t ex matriser på kommunnivå till en 
länsmatris. I PC-AXIS kan även grupperingsregister användas 
för både regionala nivåer som NYKO eller för variabler av 
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typen ålder, näringsgren och yrke. I programmet finns även 
möjligheter till grafisk presentation av materialet t ex i form av 
befolkningspyramider. PC-AXIS kan exportera matriser till 
flera andra kalkyl- eller ordbehandlingsprogram. Det finns 
givetvis en manual till programmet som ger en detaljerad 
vägledning i användningen. 

PC-AXIS fungerar på IBM PS/2-maskinerochkompatibler. 
Det aren fördel om maskinen haren 386-processor med relativt 
stor hårddisk eftersom matriserna många gånger är stora och 
snabbt fyller upp mindre hårddiskar. 

Indelning i ämnesgrupper 
Indelningen i ämnesgrupper har ändrats i FoB 90 jämfört med 
tidigare räkningar. Ändringarna är en anpassning till 
databasernas redovisning. Följande ämnesgrupper finns i FoB 
90: 

Befolkning (folkmängd och boende i bostadshushåll) 

BE Omfattar motsvarigheten till B-tabeller (be 
tolkning) i FoB 85. Här ingår individtabeller 
som inte innehåller sysselsättning, yrke, inkomst 
eller utbildning 

Bostäder och boende (lägenheter och hushåll) 

BO Omfattar motsvarigheten till H- och L-tabeller 
(hushåll och lägenheter) i FoB 85. Här ingår 
även F-matriser (familj) 

Arbetsmarknad (förvärvsarbetande natt- och dagbefolkning 
samt pendling) 

AM Omfattar motsvarigheten till EN, ED och P-
tabellerna (natt- och dagbefolkning samt pend 
ling) i FoB 85 

Utbildning 

UT Innehåller redovisningen av utbildnings 
variablen. Utbildning har inte ingått i FoB sedan 
1970 

Inkomst 

IF Omfattar motsvarigheten till I-tabellerna (in
komst) i FoB 85 

Sammanfattningstabeller för ämnesområdena 

SAM Sammanfattningstabeller på papper. Tabellerna 
är gemensamma för allmänna programmet och 
kommunernas program 

Inom ämnesgrupperna har de fasta tabellerna i databaserna 
markerats med ett F efter ämnesbeteckningen t ex BOF. Tabel

ler på papper har samma beteckning för ämnesområde som 
föregås av ordet Tabell t ex Tabell BE UTV 1 som alltså är en 
utvecklingstabell (tidsserie 1975-1990) inom ämnesområdet 
befolkning. 

Allmänna programmet 
Redovisningsnivåer 
I allmänna programmet är redovisningsnivåerna i de flesta fall 
kommun, län, storstadsområde totalt och delområden inom 
storstadsområden samt hela riket. I kommunernas program är 
redovisningsnivån delområden eller grupperingar av delområ
den. Inom alla ämnesområden finns även någon eller några 
tabeller/matriser som redovisar enskilda tätorter och glesbygd 
inom kommun. Av integritetsskäl kommer vi inte att redovisa 
uppgifter för enskilda tätorter med mindre än 500 invånare i 
databasmaterialet. Tätorter med mindre än 500 invånare slås 
ihop till "Övriga tätorter inom kommunen". Uppgifter om de 
mindre tätorterna finns i sammandrag i SAM-tabellerna. 

Under 1990 har en ny tätortsavgränsning genomförts vid 
SCB med delvis ny teknik. För att bestämma vilka områden 
som har minst 200 invånare och därmed definieras som tätort 
har befolkningen 31 december 1990 använts. Det betyder att 
det i FoB 90, som avser befolkningen 1 november 1990, även 
kan finnas tätorter med något färre än 200 invånare. Den 
närmast föregående tätortsavgränsningen genomfördes i sam
band med FoB 80. 

Distribution av tabeller/matriser 
SCB skickar gratis tabellerna på papper till följande grupper 
som får tabeller för "sina" områden: 

- Kommuner får tätort/glesbygd för egna kommunen 
- Länsstyrelser och landsting får tätort/glesbygd- och kom

muntabeller samt länsvisa tabeller för egna länet 
- Vissa kommunalförbund får motsvarande tabeller för sitt 

område 
- Vissa centrala myndigheter får tabeller för sitt verksamhets 

område 

De som får tabeller på papper utan kostnad kan även ansluta sig 
till SCBs databaser utan avgift. Övriga intresserade kan erhålla 
papperstabeller mot kopieringskostnaden. Användare som 
önskar göra egna uttag ur databasen kan anslutas mot en årlig 
abonnemangsavgift. Till detta kommer även en rörlig kostnad 
för varje session i databasen. Programmet PC-AXIS erhålls 
utan kostnad. 

Produktionsplan 
I den första omgången kommer BE- och BO-tabeller/matriser 
att produceras. Denna produktion sker mellan juni och oktober 
1991 successivt i den ordning som de lokala FoB-kontoren 
avslutar sitt arbete. De AM-tabeller/matriser som inte innehål
ler yrke eller socioekonomisk indelning (SEI) produceras 
våren 1992 och resterande material för AM samt UT och IF tas 
fram under hösten 1992. 
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Kommunernas program 
Fr o m FoB 60 produceras ett särskilt redovisningsprogram 
innehållande FoB-statistik för delområden (NYKO) inom 
kommunerna. Delområden är områden som avgränsats av 
kommunerna själva. Samma indelning i ämnesområden och 
produktionstider som gäller för allmänna programmet tilläm
pas även för kommunemas program. Även uppläggningen i 
stort med ett fåtal papperstabeller och en övervägande del 
matriser för databaserna tillämpas. Datamaterialet lagras i 
DSDB. Beställare av detta material är normalt endast resp 
kommun eller efter särskild överenskommelse t ex ett lands
ting. 

Uppdragsbeställningar 
Utöver den ordinarie redovisningen är det även möjligt att 
tillgodose andra önskemål om FoB-statistik genom specialbe
ställningar av olika slag. 

Beställningar kan t ex avse uppgifter som saknas i den 
ordinarie produktionen såsom andra klassindelningar eller 
andra kombinationer av variabler. En beställning kan även 
avse en annan geografisk indelning eller en kartografisk redo
visning. Ytterligare möjligheter finns genom att kombinera 
resultat från tidigare räkningar t ex för flödesstudier och 
liknande. 

Publiceringsprogrammet 
I serien Sveriges Officiella Statistik (SOS) planeras följande 
publikationer på riks-, läns- och kommunnivå från FoB 90. 

1. Råtabeller och databaser våren 92 
2. Folkmängd och sammanboende sommaren 92 
3. Lägenheter sommaren 92 
4. Hushåll sommaren 92 
5. Förvärvsarbetande och yrke vintern 92 
6. Inkomst och utbildning vintern 92 
7. Uppläggning och genomförande hösten 92 

Ytterligare information 
Ytterligare upplysningar om resultaten från FoB 90 kan erhål
las från FoB 90 projektet och regionalstatistiska kansliet vid 
SCB i Örebro med telefon 019-17 60 00 (vx) eller under 
postadress 701 89 Örebro. 
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Definitioner 
Definitions 

Arbetad tid 
Med arbetad tid menas den överenskomna eller normala 
veckoarbetstiden under oktober 1990. Vid tillfällig frånvaro 
från det ordinarie arbetet under oktober (t ex på grund av 
semester, sjukdom, barnledighet, repetitionsövning), avser 
uppgiften den senaste arbetade veckan under 1990. För perso
ner med mer än ett förvärvsarbete redovisas den sammanlagda 
arbetstiden. 

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

Arbetsställe/Arbetsplats 
Med arbetsställe/arbetsplats menas i princip varje adress (lo
kal), fastighet eller grupp av närliggande lokaler och fastigheter 
där företag bedriver verksamhet. 

Arbetsställets belägenhet 
Den förvärvsarbetande befolkningen redovisas i dagbe
folknings- och pendlingstabellerna (AM- tabeller/matriser) 
efter arbetsställets belägenhet. Med arbetsställets belägenhet 
avses arbetsställets lokalisering till län, kommun, tätort/gles
bygd, 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 dagbe
folkning. Högre regionala nivåer kan härledes från kommunnivå. 

Tätort: arbetsplatsens belägenhet har kunnat preciseras till viss 
tätort eller glesbygd i en kommun. I vissa fall kan arbetsplat
sens belägenhet preciseras till kommun men inte till viss tätort 
eller glesbygd. I sådana fall sker redovisningen under ospeci
ficerad eller växlande tätort/glesbygd inom aktuell kommun. 

Arbetsplatsområde: med arbetsplatsområde menas det 
nyckelkodområde i vilket ett speciellt arbetsställe är beläget. 
Indelningen i arbetsplatsområden görs av kommunen. I FoB 90 
används samma indelning och samma numeriska koder för 
arbetsplatsområden som för bostadsområden. 

Utlandet: arbetsstället är beläget i utlandet. 

Havet: arbetsstället är beläget på havet. 

Växlande: arbetsställets belägenhet har inte kunnat preciseras 
till någon bestämd kommun (växlande mellan kommuner). 
Dessa personer ingår i bostadskommunens dagbefolkning. 
Kommunanställda med växlande arbetsplats inom kommun 

räknas också hit. Endast personer knutna till flerarbetsställe-
företag kan redovisas som växlande. 

Okänd: arbetsställets belägenhet är okänd eller saknar nyckel
kod. På kommunnivå har dessa inräknats i bostadskommunens 
dagbefolkning. 

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

- personer som den 1 november 1990 var kyrkobokförda på 
samma kamerala fastighet och som bodde i samma lägenhet. 

- personer som inte var kyrkobokförda på samma fastighet 
men som på personblanketten uppgett att de bodde i samma 
lägenhet och var kyrkobokförda i samma kommun ("faktiskt 
boende"). För Stockholms län gällde kravet att personerna 
uppgett att de bodde i samma lägenhet och var kyrkobokförda 
i Stockholms län. Bosättningen skulle vara stadigvarande för 
att denna regel skulle få tillämpas. 

Bostadshushåll 
Med bostadshushåll avses den person eller grupp av personer 
som den 1 november 1990 var kyrkobokförda i kommunen och 
som bodde i samma bostadslägenhet. I bostadshushållet inräknas 
även kyrkobokförda inneboende och hushållsmedlemmar som 
tillfälligt befann sig i annan kommun, t ex på grund av studier 
eller värnpliktstjänstgöring, men fortfarande var kyrkobokförda 
i hushållet. 

För Stockholms län gällde kravet att personerna uppgett att 
de bodde i samma lägenhet och var kyrkobokförda i Stock
holms län. Bosättningen skulle vara stadigvarande för att 
denna regel skulle få tillämpas. 

Bostadslägenhet 
Som bostadslägenhet räknas: 

- bostad med eget kök eller kokvrå 
- annan bostad med egen ingång från avskild förstuga, trapp

hus eller liknande 

Två lägenheter som står i direkt förbindelse med varandra och 
bebos av endast ett hushåll räknas som en bostadslägenhet. 
Om samma hushåll bor i båda lägenheterna i ett tvåbostadshus 
räknas dessa som en enda bostadslägenhet. 

Med bostadslägenhet avses bostad för enskilt hushåll. Hit 
hör sålunda lägenheter i villor, hyreshus, pensionärshem, 
servicehus osv. Även lägenheter för enskilda hushåll inom 
anstalter, affärs- och industribyggnader m m ingår. Lägenheter 
som uteslutande används till annat än bostad, t ex kontor, 
läkarmottagning, hotell o d räknas inte som bostadslägenheter. 
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En bostadslägenhet omfattar i allmänhet kök eller kokvrå 
och ett eller flera rum. Det finns dock även bostadslägenheter 
som består av endast kök och bostadslägenheter som innehåller 
ett eller flera rum men saknar både kök och kokvrå. 

I ett hus kan finnas en eller flera bostadslägenheter. Av-
gränsningen mellan olika lägenheter i huset avgörs i regel med 
hjälp av definitionen på bostadslägenhet 

Som bostadslägenheter räknas inte: 

- fritidshus, sommarvillor, kolonistugor o dyl, som inte an
vänds som stadigvarande bostad med kyrkobokförd boende 

- före detta permanenta bostäder inom jordbruk, skogsbruk 
eller liknande, som numera uteslutande används som 
fritidsbostäder 

- övergivna bostäder, det vill säga i regel dåligt underhållna 
och obebodda bostäder som inte längre kommer att användas 
som stadigvarande bostad. 

Som bostadslägenheter räknas inte heller kollektiva bostäder 
(specialbostäder), som vanligen består av ett antal rum grup
perade kring en gemensam korridor och med vissa andra 
gemensamma utrymmen såsom dagrum, kök o d. Som exempel 
på kollektiva bostäder kan nämnas ålderdomshem, ungdoms
hotell, vissa personalbostäder och vissa studentbostäder. 

Bostadsområde 
Med bostadsområde menas fastigheter som via fastighetens 
identitet kan hänföras till ett delområde (ett s k nyckelkod-
område) som kommunen själv avgränsat. Fastigheter som inte 
kan hänföras till något specifikt nyckelkodområde samlas 
under beteckningen "RESTF", dvs restförda fastigheter. 

Byggnadsperiod 
Anger tidsperioden då huset ursprungligen blev färdigt för 
inflyttning. De byggnadsperioder som används i FoB 90 framgår 
av t ex personblankettens fråga 11 (Bilaga 14). 

Civilstånd 
Följande civilstånd redovisas: 

- ogifta 
- gifta 
- frånskilda 
- änklingar/änkor 

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

Disponibel inkomst 
Utgörs av sammanräknad inkomst plus sjöinkomst (samt för 
personer som ej har deklarerat, pensioner och andra inkomster 
enligt kontrolluppgift), barnbidrag, bostadsbidrag och kom
munalt bostadstillägg, socialbidrag, AGS-ersättning 
(=avtalsgruppsförsäkringar inom LO-området), skattefri del 
av livränta, sjukpenning och studiepenning, handikappser
sättning, bidragsförskott (mottaget belopp), studiebidrag och 

återbetalningspliktiga studiemedel, dagpenning och utryck
ningsbidrag till värnpliktiga, skattefria frivilliga pensioner, 
begravningshjälp och vårdbidrag/merkostnadsersättning mi
nus återbetalat belopp av studiemedel, givet bidragsförskott 
och slutlig skatt och sjömansskatt. 

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 jordbruksfastighet 
och annan fastighet enligt klassificeringen vid senaste fastig
hetstaxering. 

Färdsätt 
Huvudsakligt (dagligt) färdsätt från bostaden till huvudarbets
platsen under oktober 1990. 

Vid mer än ett färdsätt avgör sträckans längd vilket färdsätt 
som redovisas. Om flera olika transportmedel utnyttjats under 
månaden, redovisas det som utnyttjats de flesta dagarna. 

Födelseland 
Uppgifter om födelseland hämtas från folkbokföringen. För 
personer som invandrat till Sverige registrerades uppgifterom 
födelseland vid invandringen. Om gränsjusteringar skett där
efter har som regel ingen ändring gjorts i folkbokföringen 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 folkbokföringen 
även i dessa fall det faktiska födelselandet. 

Förvärvsarbetande befolkning med arbetsplats i 
regionen (dagbefolkning) 
Med förvärvsarbetande dagbefolkning avses den förvärvsar
betande befolkningen fördelad efter arbetsställets belägenhet. 
I den regionala redovisningen ingår också personer med väx
lande eller okänd arbetsplats i dagbefolkningen i den kommun 
där de är bosatta. Kommunalt anställda med okänd arbetsplats 
ingår dock som dagbefolkning i den kommun där de är an
ställda. Personer med arbetsplats i utlandet eller på havet ingår 
inte i den regionala dagbefolkningsredovisningen. 

Definitionen av dagbefolkningen i kommuner är denna: 
Dagbefolkning= Förvärvsarbetande nattbefolkning (bostad i 
kommunen) + Inpendlare - Utpendlare - Utlandsanställda (inkl 
sjömän). 

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

Förvärvsarbetande befolkning med bostad i 
regionen (nattbefolkning) 
Med förvärvsarbetande nattbefolkning avses den förvärvsar
betande befolkningen fördelad efter bostadens belägenhet. 
Begreppet förvärvsarbetande definieras under sysselsättning. 

Benämningen nattbefolkning har således ingenting med 
arbetstidens förläggning att göra. 

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

Hiss 
Uppgift om hiss lämnas för två- och flerbostadshus. På person
blanketten frågades om hushållet har tillgång till hiss på samma 
våningsplan som bostaden. 

Hushåll 
Med bostadshushåll avses den person eller grupp av personer 
som den I november 1990 var kyrkobokförda i kommunen och 
som bodde i samma bostadslägenhet. I bostadshushållet inräknas 
även kyrkobokförda inneboende och hushållsmedlemmar som 
tillfälligt befann sig i annan kommun, t ex på grund av studier 
eller värnpliktstjänstgöring, men fortfarande var kyrkobokförda 
i hushållet. 

För Stockholms län gällde kravet att personerna uppgett att 
de bodde i samma lägenhet och varkyrkobok förda i Stockholms 
län. Bosättningen skulle vara stadigvarande för att denna regel 
skulle få tillämpas. 

Hushållsinkomst 
Med hushållsinkomst avses summan av alla hushållsmed-
lemmars inkomster. 

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 andel 
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 i kommunen (i Stockholms 
län kyrkobokförda i länet). 

Hushållsställning 
Personer i bostadshushållet redovisas efter hushållsställning 
utifrån de uppgifter om hushållets sammansättning som läm
nats på personblanketten. 

GS = gift eller sambo 
B = barn, oavsett ålder, till någon i hushållet 
A = ensamstående eller annan boende 

Till kategorien ensamstående/annan boende räknas förutom 
ensamstående även alla boende som inte är GS eller B, t ex 
anhörig till GS eller inneboende. Personer boende i kollektiv-
hushåll och andra privata hushåll har samtliga räknats som 
annan boende. 

Hushållstillhörighet 
Befolkningen delas upp i följande grupper efter hushålls-
tillhörighet: 

- bostadshushåll 
- kollektivhushåll 
- andra privata hushåll 

Med bostadshushåll avses den person eller grupp av personer 
som den I november 1990 var kyrkobokförda i kommunen (i 
Stockholms län kyrkobokförda i länet) och som bodde i samma 
bostadslägenhet. Inneboende och hushållsmedlemmar som 
tillfälligt befann sig på annan ort, t ex på grund av värnplikts
tjänstgöring räknas också till bostadshushållet. Personer som 
tillfälligt bodde i lägenheten och som inte var kyrkobokförda 
i kommunen (i Stockholms län kyrkobokförda i länet), ingår 
däremot inte i bostadshushållet. 

Till gruppen kollektivhushåll räknas de personer som inte 
bor i en bostadslägenhet. 

Andra privata hushåll är en restgrupp. Hit räknas personer 
som är på församlingen eller fastigheten skrivna samt de utan 
känt hemvist. 

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. 1 redovisningen av hushåll har den äldste bland GS 
valts till referensperson. I hushåll utan GS har den äldste 
personen i hushållet valts till referensperson. 

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 ung
domshushåll och äldrehushåll. Klassificeringen görs på 
hushållsnivå och alla individer i ett hushåll får samma typkod. 
En förteckning över de sju hushållstyperna finns i bilaga 10. 
Typ 1, 2, 3, 4 och 5 används i de råtabeller/matriser som 
presenteras i föreliggande publikation. 

Hustyp 
Som enbostads-, tvåbostads- respektive flerbostadshus räknas 
hus som inrymmer en, två respektive tre eller flera bostadslä
genheter och i vilka minst hälften av ytan upptas av bostads
lägenheter. 

Om båda lägenheterna i ett tvåbostadshus bebos av ett och 
samma hushåll anses de tillsammans utgöra en enda bostadslä
genhet Oenbostadshus). Finns kök i båda lägenheterna 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 och 
butiker. 

file:///sintensitet
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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 registreringsåret i folkbokföringen för den senaste 
invandringen till Sverige. Som invandrare före 1968 redovisas 
alla personer som är födda utomlands och där uppgift om 
senare invandring saknas. 

Kokskåp 
Kokskåp är ett för matlagning avsett utrymme som är så litet att 
en person inte kan vistas i det. 

Kokvrå 
Kokvrå är ett för matlagning avsett utrymme vars golvyta är 
mindre än 6 kvadratmeter, men så stort att en person kan vistas 
däri. Även om utrymmet är större än 6 kvadratmeter räknas det 
som kokvrå om det saknar fönster. Kokvrå med matvrå räknas 
som kök om ytan tillsammans är minst 6 kvadratmeter och 
ettdera av utrymmena har fönster. 

Kök 
Ett för matlagning avsett utrymme räknas som kök, om det har 
en golvyta (bänkar, skåp och liknande inräknat) av minst 6 
kvadratmeter och har dagsljus genom fönster. 

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 6. 

Lägenhet 
Som bostadslägenhet räknas: 

- bostad med eget kök eller kokvrå 
- annan bostad med egen ingång från avskild förstuga, trapp

hus eller liknande. 

Två lägenheter som står i direkt förbindelse med varandra och 
bebos av endast ett hushåll räknas som en bostadslägenhet. 
Om samma hushåll bor i båda lägenheterna i ett tvåbostadshus 
räknas dessa som en enda bostadslägenhet. 

Med bostadslägenhet avses bostad för enskilt hushåll. Hit 
hör sålunda lägenheter i villor, pensionärshem, servicehus osv. 
Även lägenheter för enskilda hushåll inom anstalter, affärs-
och industribyggnader m m ingår. Lägenheter som uteslutande 
används till annat än bostad, t ex kontor, läkarmottagning, 
hotell o d räknas inte som bostadslägenheter. 

En bostadslägenhet omfattar i allmänhet kök eller kokvrå 
och ett eller flera rum. Det finns dock även bostadslägenheter 
som består av endast kök och bostadslägenheter som innehåller 
ett eller flera rum men saknar både kök och kokvrå. 

I ett hus kan finnas en eller flera bostadslägenheter. Av-
gränsningen mellan olika lägenheter i huset avgörs i regel med 
hjälp av definitionen på bostadslägenhet. 

Som bostadslägenheter räknas inte: 
- fritidshus, sommarvillor, kolonistugor o dyl, som inte an

vänds som stadigvarande bosiad med kyrkobokförd boende 

- före detta permanenta bostäder inom jordbruk, skogsbruk 
eller liknande, som numera uteslutande används som fri 
tidsbostäder 

- övergivna bostäder, det vill säga i regel dåligt underhållna 
och obebodda bostäder som inte längre kommer att användas 
som stadigvarande bostad. 

Som bostadslägenheter räknas inte heller kollektiva bostäder 
(specialbostäder), som vanligen består av ett antal rum gruppe
rade kring en gemensam korridor och med vissa andra gemen
samma utrymmen såsom dagrum, kök o d. Som exempel på 
kollektiva bostäder kan nämnas ålderdomshem, ungdomsho
tell, vissa personalbostäder och vissa studentbostäder. 

Lägenhetstyp 
Med lägenhetstyp avses i FoB 90 antalet rum i bostadslägenhe
ten. I tidigare FoB användes uttrycket lägenhetsstorlek. 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. 

Medborgarskapsland 
Uppgift om medborgarskapsland hämtas från folkbokföringen. 
För personer som har dubbelt medborgarskap registreras med
borgarskap enligt särskild prioriteringsordning med de nord
iska länderna först. 

Näringsgren 
Näringsgren avser företagets huvudsakliga verksamhet vid det 
arbetsställe (arbetsplats) där respektive förvärvsarbetande per
son arbetar. Om ett företag bedriver flera verksamhetsarter vid 
ett och samma arbetsställe bestäms näringsgrenskoden i princip 
utifrån den verksamhet som sysselsätter flest anställda. 

Näringsgrensindelningen i FoB bygger på Svensk närings
grensindelning (SNI). Standarden finns publicerad i Medde
landen i samordningsfrågor (MIS) nr 1977:9. Schemat för FoB 
90 finns återgivet i bilaga 4. Ofta används i tabell- och matris
redovisningen en begränsad nivå som finns i bilaga 5. 

Pendling 
Av pendlingsuppgifierna framgår var den förvärvsarbetande 
befolkningen bor och arbetar. Med pendlare avses förvärvs
arbetande vars arbetsplats ligger på annan ort än bostaden. Ort 
kan vara kommun, tätort/glesbygd eller nyckelkodområde, 
vilket framgår av resp tabell/matris. 

Referensperson 
Begreppet referensperson har skapats bl a för beräkning av 
hushållskvoter. Referensperson avser den person som på 
personblanketten uppgetts vara GS, dvs gift eller sambo. I 
redovisningen av hushåll har den äldste bland GS valts till 
referensperson. I hushåll utan GS har den äldste personen i 
hushållet valts till referensperson. 
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Regional indelning 
Redovisningen för nyckelkodområde, församling, kommun, 
län och storstadsområde avser indelningen 1991-01-01. Stor
stadsområdenas omfattning och indelning i områdesdelar 
framgår av bilaga 3. Avgränsningen av tätorter avser 
1990-12-31. 

Rum 
Med rum avses ett utrymme om minst 6 kvadratmeter golvyta 
och med direkt dagsljus från fönster. Som rum räknas inte kök, 
kokvrå eller matvrå mindre än 6 kvadratmeter. 

Rumsenheter (RE) 
Som rumsenhet räknas såväl rum som kök. 

Sammanboendet ej sammanboende 
Som sammanboende par räknas alla som på personblanketten 
uppgett sig vara sammanboende oavsett om de är gifta eller ej. 
Paret måste dessutom bo i samma lägenhet för att räknas som 
sammanboende. Homosexuella sammanboende ingår inte i 
redovisningen. 

Sammanräknad inkomst inklusive sjöinkomst 
Inkomstbegreppet omfattar summan av de sex inkomstslagen; 
Inkomst av tjänst, kapital, annan fastighet, tillfällig förvärvs
verksamhet, jordbruksfastighet samt rörelse. I inkomstsum
morna ingår skattepliktiga transfereringar (t ex pension, sjuk
penning, föräldrapenning och vårdbidrag, ersättning vid ar
betslöshet och skattepliktigt utbildningsbidrag). Till inkomst
begreppet har även förts sjöinkomst. 

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

Indelningen i sektor i FoB 90 överensstämmer helt med 
motsvarande redovisning i FoB 85. Indelningen avviker något 
från den standard för klassificering av institutionella enheter 
som finns redovisad i Meddelanden i samordningsfrågor(MIS) 
1968:6. Den fullständiga indelningen för FoB 90 finns i bilaga 
8. 

Socioekonomisk indelning (SEI) 
Den socioekonomiska klassificeringen av den förvärvsarbe
tande befolkningen är huvudsakligen baserad på uppgiften om 
individens yrke. Indelningen följer i allt väsentligt den stan
dard som finns redovisad i Meddelanden i samordningsfrågor 
(MIS) 1989:5. I bilaga 9 redovisas den i FoB 90 använda 
indelningen. 

Vid den socioekonomiska klassificeringen av bostadshushåll 
har riktlinjerna i ovannämnda MIS tillämpats. Det innebär i 
korthet att hushållet ges samma socioekonomiska kod som en 
av de vuxna i hushållet. Om det finns flera vuxna fastställs 
hushållets kod med hjälp av en särskild dominansordning för 
de socioekonomiska grupperna. 

Sysselsättning 
Uppgiften om förvärvsarbete har i FoB 90 hämtats främst från 
SCBs .sysselsättningsregister som bl a baserats på information 

från kontrolluppgiften. Samma förfarande användes i FoB 85, 
medan uppgifterna i FoB 80 och ännu tidigare folkräkningar 
inhämtades genom frågor på FoB-blanketten om sysselsätt
ningen en viss mätvecka. 

Med förvärvsarbetande avses i FoB 90 alla personer i åldern 
16 år eller äldre som bedöms ha haft inkomstbringande arbete 
i genomsnitt minst en timme per vecka under oktober 1990. 
Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, 
t ex på grund av sjukdom, medräknas i den mån de varit 
verksamma någon gång under året och därmed haft viss in
komst. 

Vid den operationella avgränsningen av förvärvsarbetande 
i FoB 90 har alla som enligt kontrolluppgift haft anställning 
under oktober 1990 och vars genomsnittliga månadslön för 
anställningsperioden beräknas överstiga 250 kr räknats som 
förvärvsarbetande. I de fall det råder osäkerhet om huruvida 
anställningen omfattar oktober används årslönens storlek som 
kriterium. Är årslönen större än 28 000 kr räknas personen som 
förvärvsarbetande. Vissa transfereringar (sjukpenning, för
äldrapenning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst) likställs 
i detta fall med lön. 

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

Anställda personermed beredskapsarbete eller dylikt likställs 
med andra anställda och räknas således som förvärvsarbetande 
om de uppfyller kraven på anställningstid (oktober) och lön. 
Arbetslösa med kontant arbetsmarknadsstöd eller dagpenning 
vid arbetslöshet räknas definitionsmässigt inte som förvärvsar
betande (de erhåller inte heller lön). 

Medhjälpande familjemedlemmar räknas inte som för
värvsarbetande. Antalet medhjälpande familjemedlemmar 
uppgårenligtarbetskraftsundersökningen(AKU)tillca 15 000, 
varav de flesta är kvinnor inom jordbruket. 

Begreppet förvärvsarbetande och sysselsatta har i FoB 90 
genomgående använts som synonymer. 

Trångbodda hushåll (norm 2) 
Ett hushåll räknas som trångbott om antalet boende i lägenhe
ten överstiger två per rum, kök och ett rum oräknade. En-
personshushåll räknas inte som trångbodda. 

Tätort 
En gemensam nordisk tätortsdefinition fastställdes vid det 
nordiska chefsstatistikermötet i960. Definitionen på tätorter 
(tätbebyggt område) som tillämpats sedan 1960 har följande 
lydelse: 

Som tätbebyggt område räknas alla hussamlingar med minst 
200 invånare, såvida avståndet mellan husen normalt icke 
överstiger 200 meter. Avståndet kan dock tillåtas överstiga 200 
meter, när det gäller hussamlingar inom en större orts influens
område. Å andra sidan bör maxmigränsen mellan husen sättas 
lägre än 200 meter, där bebyggelsens karaktär så påkallar, 
nämligen då i små tätorter ingen tydlig tätortskärna (centrum, 
city) framträder och i de fall, då gränsen mellan tätort och 
landsbygd är diffus, med andra ord då bebyggelsen i tätorten 
icke framstår som avsevärt tätare än inom övriga närliggande 
bebyggda områden. 
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Upplåtelseform 
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 enfamiljs 
hus räknas även hit. 

- Bostadsrätt: Den nyttjanderätt som bostadsrättsföreningen 
upplåtit till medlem 

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

- Hyresrätt: Avser omöblerad lägenhet. 

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

- Annat avtal: T ex tjänstebostad. 

Utbildning 
Utbildning klassificeras enligt Svensk utbildningsnomenklatur, 
SUN. Uppgiften om utbildning avser (endast) personens hög
sta utbildning. I de fall en person har fler än en högsta utbildning, 
(t ex två olika 2-åriga gymnasieskolutbildningar) är den högsta 
utbildningen den senaste eller den som har störst anknytning 
till personens arbete (yrke). I FoB 90 används en detaljerad 
nivå (bilaga 11 ) och en begränsad nivå (bilaga 12). Dessutom 
används i redovisningen en indelning i utbildningsnivå enligt 
bilaga 13.En fullständig beskrivning av SUN finns att tillgå i 
MIS, Svensk utbildningsnomenklatur (SUN), 1988:4, syste
matisk version. 

Utnyttjande 
Avser lägenhetens utnyttjande: 

Som bebodd räknas lägenhet i vilken det vid räkningstillfallet 
bodde person(er) som den 1 november 1990 var kyrkobok-
förd(a) på den fastighet där lägenheten finns eller som på 
personblanketten uppgett att man bodde i lägenheten. Lägen
heten räknas även som bebodd om man på personblanketten 
har uppgett att man bodde i lägenheten men var kyrkobokförd 
på annan fastighet i kommunen (länet för Stockholms län) den 
1 november. Övriga lägenheter redovisas som antingen upp
låtna utan kyrkobokförd boende, under reparation eller om
byggnad, till uthyrning lediga, disponeras av fastighetsägaren 
för annat ändamål, enfamiljshus till salu eller uppgift om 
utnyttjande saknas. Lägenheter utrymda på grund av förestå
ende rivning har inte inräknats i lägenhetsbeståndet. Uppgifter 
om antalet rivningslägenheter finns dock i råtabell BO 1. 

Våningsplan 
Markplanet räknas som våningsplan 1. 

Värmesystem 
Anger vilka/vilket system som fanns för uppvärmning av huset 
1 november 1990. Egen panna försörjer endast ett hus. Annan 
panncentral avses panncentraler som försörjer mer än ett hus 
och som inte räknas som fjärrvärme (ex kvarterscentral). 

Yrke 
Yrkesschemat i FoB 90 bygger på Nordisk yrkesklassificering 
(NYK) 1983 publicerad av Arbetsmarknadsstyrelsen. Det har 
tidigare används i FoB 85 och finns återgivet i bilaga 7.1 den 
ordinarie redovisningen tillämpas ofta en begränsad nivå som 
i FoB 90 överensstämmer med tvåsiffernivån. 

Principen vid inplacering av olika yrken i det använda 
klassificeringssystemet har varit att sammanföra likartade yr
ken utan att i allmänhet ta hänsyn till utbildning, yrkesställning 
(anställd/företagare), tjänsteställning eller branschtillhörighet. 
Den fullständiga yrkesklassificeringen i form av ett alfabetiskt 

yrkesregister finns publicerad i Meddelanden i samordnings
frågor (MIS) 1989:5. 

Ålder 
Redovisningen efter ålder avser födelseår. Således omfattar 
gruppen 0-4 år personer födda 1986-1990, gruppen 5-9 år 
personer födda 1981 -1985 osv oberoende av vederbörandes 
födelsedatum. Barn födda efter den 1 november 1990 ingår ej 
i populationen. 

Ägarkategori 
Lägenheterna har grupperats efter följande kategori av fastig
hetsägare: 

- Staten 
Statlig myndighet, affärsdrivande verk eller institution, även 
universitet, högskola eller annan statlig undervisningsanstalt. 
Hit räknas också aktiebolag som helt eller huvudsakligen ägs 
av staten. 

- Kommun 
Borgerlig primärkommun, kommunalförbund och landsting. 
Hit räknas även kyrklig förvaltning, församlingar, pastorat och 
andra kyrkliga samfälligheter (frikyrkoförsamlingar ingår i 
gruppen annan ägare). Även aktiebolag helt eller huvudsakli
gen ägda av kommunen räknas hit, dock inte allmännyttiga 
bostadsföretag. 

- Allmännyttigt bostadsföretag 
Bolag, föreningar och stiftelser som av länsbostadsnämnden, 
tidigare även av bostads-styrelsen, 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 FoB 80 och tidigare). 

- Enskild person 
Hit räknas även dödsbon och famljestiftelser. 

- Annan ägare 
Fastighetsföreningar, fastighetsbolag, andra bolag och stiftelser 
m m som inte kan hänföras till någon av ovanstående katego
rier. 
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Kvalitet och jämförbarhet 
Quality comments 

Folk- och bostadsräkningarna har till syfte att ur olika aspekter 
beskriva samhället vid räkningstillfället och genom jämförel
ser med tidigare räkningar belysa samhällets utveckling i vissa 
avseenden. 

För att redovisa utvecklingen korrekt krävs att de definitio
ner och klassifieringsprinciper mm som används är oföränd
rade och att undersökningsmetodiken är densamma i räkning
arna. Dessa krav kommer ibland i konflikt med kravet att varje 
folk- och bostadsräkning ska ge en så bra bild som möjligt av 
samhället just vid räkningstidpunkten. Det är nödvändigt att 
definitioner och metoder anpassas till samhällsutvecklingen. 
Detta medför att det uppstår vissa svårigheter när FoB-data 
speciellt på detaljerad nivå ska jämföras över tiden. 

Syftet med detta avsnitt är att peka på några förhållanden 
som är av betydelse vid jämförelser mellan FoB 90 och tidigare 
räkningar, framför allt FoB 85. Det gäller framför allt 
insamlings- och bearbetningsförfarandet samt förändringar i 
begreppsdefinitioner. Detaljerad information om kvaliteten 
hos enskilda variabler och problem vid jämförbarhet lämnas i 
respektive ämnespublikation (förvärvsarbetande, hushåll osv). 

Kontrollundersökningar 
Syftet med folk- och bostadsräkningarna är bl a att tillgodose 
samhällsplaneringens behov av statistisk information om be
folkning och bostäder på skilda regionala nivåer. Detta har 
lett till att FoB genomförs som en totalundersökning. De 
insamlings- och bearbetningsmetoder som därvid kan använ
das, bl a av tids- och resursmässiga skäl, medför att resultaten 
från en FoB, liksom för övrigt statistiska undersökningar i 
allmänhet, kan varabehäftade med vissa fel. Genom en rad 
kvalitetskontrollerande och kvalitetsförbättrande åtgärder så
som utbildning, granskning, komplettering, kontroll av 
kodningen, maskinell felsökning etc försöker man reducera 
felen, men det är inte praktiskt möjligt att helt eliminera dem. 

För både producenten och användare av statistik är det 
viktigt att få en uppfattning om felens storlek och effekt. 
Statistikproducenten är dessutom intresserad av att analysera 
hur felen uppkommer för att därigenom så långt som möjligt 
kunna undvika dem i en kommande räkning. I syfte att mäta 
och analysera felen har därför kontrollundersök-ningar, även 
kallade evalveringsundersökningar, genomförts i anslutning 
till alla folk- och bostadsräkningar sedan 1960.1 dessa insam
lades för ett urval av befolkningen vissa uppgifter motsvarande 
de som insamlats i FoB. Vid kontrollundersökningarna till
ämpades dock noggrannare mät- och bearbetningsmetoder än 
vad som är möjligt att använda i en FoB. Avvikelsen mellan 
kontrollundersökningens resultat och motsvarande FoB-resul-
tat användes sedan för att skatta felen i FoB. 

Evalveringsprogrammet i FoB 90 omfattar en sk 
innehållsstudie. Innehållsstudien syftar till att analysera storle
ken på felen och vilken effekt dessa har på undersöknings
resultaten. Studien utnyttjar novemberurvalet 1990 till 

Arbetskraftsundersökningen (AKU), som är ett slumpmässigt 
urval av personer i åldern 16-74 år. Urvalet omfattar ca 17 000 
personer. De variabler som ingår i evalveringsstudien är sys
selsättning, yrke, utbildning, antal boende i hushållet, 
hushållsställning, hustyp, bostadens upplåtelseform samt för 
enbostadshus byggnadsår och värmesystem. 

Brister i jämförbarhet mel lan olika folk- och bostadsräkningar 
som beror på kvalitetsskillnader kan bedömas genom ovan 
nämnda studier. Däremot ger inte studierna underlag för att 
utvärdera brister i jämförbarhet som har sin grund i definitions
ändringar, ändrade klassificeringsprinciper, undersöknings
metodik etc. 

indelningar 
Indelningsändnngar 
Jämförelser på regional nivå störs i vissa fall av ändringar i 
indelningen i administrativa områden. I Folk- och bostad
räkningen 1975, del 1:3 finns på sidorna 236-246 en jämförelse 
mellan "kommunblocksindelningen i FoB 70 jämförd med 
kommunblocksindelningen i FoB 65 och kommunindelningen 
i FoB 75". 1 samma publikation finns på sidorna 247-267 en 
jämförelse mellan "kommuner i FoB 60, 70 och 75 enligt 
regional indelning 1976-01-01". Ändringar i kommunindel
ningen mellan FoB 75 och FoB 80 finns i bilaga 4 i Folk- och 
bostadsräkningen 1980, del l. Förändringarna mellan FoB 80 
och FoB 85 finns i bilaga 3 i Folk-och bostadräkningen 1985, 
del 1. Mellan FoB 85 och FoB 90 finns däremot inga ändringar 
i den kommunala indelningen. 

Storstadsområden 
Indelningen i storstadsområden och områdesdelar inom 
storstadsområden är oförändrad. 

Tätortl glesbygd 
SCB har utfört en avgränsning av landets tätorter under 1990. 
Antalet tätorter uppgår till 1 843 st. Sedan de närmaste före
gående avgränsningen, som gjordes 1980, har 83 tätorter 
tillkommit medan 60 har upphört att vara tätorter. Av de som 
upphört har 14 vuxit samman med en annan tätort, medan 46 
har minskat har minskat invånarantalet till färre än 200 perso
ner. Befolkningsuppgifterna som avgör om en avgränsad ort 
ska räknas som tätort eller ej avser 31 december 1990. Uppgif
terna i FoB 90 avser 1 november 1990vilket innebär att enstaka 
tätorter enligt FoB har färre än 200 invånare. Definitionen av 
tätortsbegreppet har varit oförändrat sedan 1960. En fullstän
dig förteckning över 1990 års tätorter med koder finns i 
Meddelande i samordningsfrågor (MiS) 1991:5.1 bilagor till 
detta MiS redovisas bl a förändringarna i tätortsbeståndet 
jämfört med 1980. Meddelandet kan beställas från SCBs 
förlag, tel 019-17 68 00. 



25 

Folkmängd och boende 
Folkmängdsuppgifter 
Uppgifter om folkmängd är framställda på samma sätt som i 
FoB 85. De avser förhållandena i november 1990. Vid en 
jämförelse med FoB 80 bör beaktas att folkmängden avsåg 15 
september 1980. I FoB 90 har boendet anpassats till ett mer 
faktiskt förhållande än vad som kan återges i folkbokföringen. 
Personer som på sin blankett uppgett att de bor på t ex 
ålderdomshem eller liknande i samma kommun som man är 
kyrkobokförd, redovisas i statistiken som boende på ålder
domshemmet. Förutsättningen är dock att den faktiska "bo
staden" ligger i kyrkobokföringskommunen. 1 Stockholms län 
gäller att den faktiska "bostaden" och bostaden enligt folk
bokföringen båda finns i länet. 

Uppgifter om bostäder och hushåll 
Bostäder och hushåll 
I FoB 90 har uppgifter om fastigheter och hushåll samlats in på 
samma sätt som i FoB 75 och FoB 85. Bostadsuppgifter har 
lämnats på två blanketter. Fastighetsägarna har lämnat uppgifter 
om flerbostadshus och hyrda enbostadshus på fastghetsblan-
ketten medan ägare av ett enbostadshus har lämnat motsva
rande uppgifter på person blanketten. I FoB 80 samlades fastig
hetsuppgifter in genom en samordning med den allmänna 
fastighetstaxeringen 1981 (AFT 81). Detta medförde en för
sämring av kvaliteten på uppgifterna. Detta bör beaktas vid 
jämförelser över tiden. 

Hiss 
1 FoB 85 ställdes frågan om hur många lägenheter som kunde 
nås med hiss men inte vilka. I FoB 85 värdet därför inte möjligt 
att redovisa vilka hushåll som hade tillgång till hiss. 1 FoB 90 
ställdes frågan så att varje hushåll fick svara om det hade 
tillgång till hiss på samma våningsplan som bostaden. Uppgift 
om hiss är därför inte direkt jämförbara i de två räkningarna. 

Hushållstyp 
För att underlätta jämförelser mellan olika kategorier av hus
håll har en klassificering gjorts i sju olika hushållstyper som 
finns redovisade i bilaga 10 i denna publikation. Jämfört med 
FoB 85 har vissa ändringar gjorts i klassindelningarna i de olika 
typerna. I flera typer redovisas i FoB 90 även barn 16-17 år. 
Ändringarna är gjorda så att jämförbarhet finns genom att 
några klasser antingen slås ihop eller tas bort. 

Värmesystem 
I FoB 90 ställdes frågan om vilka värmesystem som finns i 
huset. I FoB 85 frågades även efter använda bränslen under 
året. Resultaten från FoB 85 visade relativt stora k valitetsbrister 
enligt evalveringsstudier varför man bör vara försiktig vid 
jämförelser mellan räkningarna. Erfarenheterna från FoB 85 
har legat till grund för utformningen av frågan i FoB 90. 

Ändringar av variabler i FoB 90 
Ny variabel i FoB 90: 
- Antal våningsplan i flerbostadshus 

Följande variabler fanns i FoB 85 men saknas i FoB 90: 
- WC 
- Använda brunslen i egen panna 
- Kvalitetsgrupp 

Familjer 
Familjestatistik 
FoB 90 redovisar liksom FoB 85 även familjestatistik. Till 
skillnad från hushåll så bygger familjebegreppet på släktband 
eller sammanboende mellan individerna. 

Sysselsättning och yrke 
Sysselsättning 
De ändrade formerna för insamling av sysselsättningsuppgiften, 
som infördes i samband med FoB 85 och som även tillämpas 
i FoB 90, innebär att förvärvsarbetande avgränsas på ett annat 
sätt jämfört med FoBar före 1985.1 FoB 90 hämtas uppgiften 
helt och hållet från SCBs sysselsättningsregister, som främst 
grundar sig på arbetsgivarnas kontrolluppgifter om arbetsta
garnas löneinkomst av anställning. Statistik från detta register 
publiceras även under beteckningen "Årlig Reg tonal 
SYSselsättningsstatistik(ÅRSYS)". 

Den första årgången av den registerbaserade sysselsätt-
ningsstatistiken hade vissa kvalitetsproblem främst till följd av 
brister i ÅRS YS källmaterial. Detta påverkade även kvaliteten 
vid redovisningen av FoB 85. Den evalveringsstudie (mätning 
och analys av innehållsfelen) som genomfördes av FoB 85 
visar att antalet förvärvsarbetande överskattades med ca 
56 000 (1,3 ± 0,6 %), medan antalet ej förvärvsarbetande 
underskattades med ca 76 000 (4,2 ± 1,9 %). Nettofelen var 
således relativt små. vilket betyder att felen i stort sett tog ut 
varandra på riksnivå. Bruttofelen, dvs antalet felaktigt klas
sificerade, var dock stora. Personer i de lägsta och högsta 
åldrarna blev i högre grad felaktigt klassade som förvärvsarbe
tande än de mellanliggande åldersklasserna, medan de om
vända gäller för klassen ej förvärvsarbetande. Orsaken är 
sannolikt att personer med svag anknytning till arbetsmarkna
den löper större risk att klassas på ett felaktigt sätt. De yngsta 
och de äldsta har en relativt stor andel med svag anknytning till 
arbetsmarknaden. Förvärvsarbetande män blev något säkrare 
klassificerade än kvinnor, medan det omvända förhållandet 
gäller för klassen ej förvärvsarbetande. Regionalt förelåg inte 
några större skillnader. 

Bättre kvalitet i källmaterialet tillsammans med förbättrade 
rutiner i SCBs kontaktarbete gentemot arbetsgivarna indikerar 
att ÅRSYS kvalitet sannolikt kunnat förbättrats i olika avseen
den efter 1985. Så har t ex andelen kontrolluppgifter som 
saknar tidsangivelse avsevärt minskat liksom antalet förvärvs
arbetande med okänt arbetsställe. Svårigheterna att placera de 
sysselsatta på rätt arbetsställe finns dock till viss del fortfarande 
kvar. Arbetsgivare med mer än ett arbetsställe ska ange ett 
arbetsställenummer på kontrolluppgiften. Om denna uppgift är 
ofullständig eller felaktig leder detta till problem både vid 
redovisningen av förvärvsarbetande efter arbetsplatsens belä
genhet och arbetspendling. Mera exakta mått på förbättringarnas 
effekt på sysselsättningsvariabeln kommer att kunna presente
ras när evalveringen av FoB 90 är klar. 

En annan konsekvens av de ändrade insamlingsformerna är 
att sysselsättningsuppgifterna i FoB 85 och FoB 90 inte utan 
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vidare kan jämföras med motsvarande uppgifter från tidigare 
folk- och bostadsräkningar. Detta beror delvis på de kvalitets
problem som redan nämnts, men även på att ÅRSYS ger en 
högre nivå på sysselsättningen än traditionella FoBar. 
Sysselsättningsnivån enligt ÅRS YS hamnar ungefär på samma 
nivå som arbetskraftsundersökningarna (AKU). En jämförelse 
mellan AKU (årsmedeltal 1980) och FoB 80 visar att AKU 
detta år låg ca fem procent över FoB-nivån. Om man antar att 
denna skillnad skulle ha kvarstått om man gjort en traditionell 
folk- och bostadsräkning 1985, så är slutsatsen den att FoB 85 
ligger på en sysselsättningsnivå som är i storleksordningen/em 
procent högre än vad som skulle ha varit fallet om sysselsätt
ningsuppgifter samlats in på samma sätt som i en traditionell 
FoB. Differensen kan dock variera i storlek mellan grupper av 
individer och regioner. 

De olika årgångarna av ÅRSYS ska i princip vara jämför
bara. En möjlig komplikation är dock den kvalitetshöjning som 
skett mellan årgångarna. Huruvida den påverkar den totala 
sysselsättningsnivån är svårt att uttala sig om. Däremot är det 
uppenbart att redovisningen av dagbefolkning, pendling och 
näringsgren påverkas. En annan komplikation av mindre bety
delse är att nivån i ÅRSYS 85 till en del påverkades av 
yrkesfrågan i FoB 85, såtillvida att personer som inte kunde 
avgöras vara sysselsatta i november vare sig via kontrollupp
gift eller yrkesfråga klassificerades i kategorien "uppgift sak
nas". I senare årgångar av ÅRSYS samt i FoB 90 har denna 
kategori eliminerats, varvid vissa av dessa personer klassats 
som sysselsatta. Slutligen har i FoB 90 oktober månad använts 
som mätperiod till skillnad mot ÅRSYS 1985-1989, som 
använt november månad. Det bedöms dock inte för troligt att 
detta förhållande kommer att påverka jämförbarheten i någon 
nämnvärd utsträckning. 

Förvärvsintensitet 
Definitionen av förvärvsintensitet, dvs andel förvärvsarbe
tande, är densamma i FoB 85 och FoB 80. Det innebär att 
antalet "uppgift om sysselsättning saknas" endast ingår i näm
naren då förvärvsintensiteten beräknas. Detta bör beaktas vid 
jämförelse av förvärvsintensitet mellan redovisningsgrupper 
med olika andel "uppgift saknas". I FoB 90 har kategorien 
"uppgift saknas" eliminerats, varvid vissa av dessa personer 
klassats som sysselsatta. 

Redovisningen av förvärvsintensiten påverkas av den nya 
sysselsättningsnivå, som blev följden av de ändrade former för 
insamling av sysselsättningsuppgifterna som infördes i sam
band med FoB 85. Med den nya sysselsättningsnivån blir 
förvärvsintensiteterna högre än om en traditionell FoB hade 
genomförts. 

Vid jämförelser mellan "totala" förvärvsintensiteten för 
olika regioner bör man tänka på att åldersfördelningen har stor 
betydelse för förvärvsintensiteten. Jämförelser kan lämpligen 
baseras på åldersgruppen 20-64 år, vilket torde ge en rättvisare 
bild än motsvarande mått i t ex FoB 80, som grundades på 
åldersgruppen 16 år och äldre. 
Förvärvsintensiteten häri FoB 85 och FoB 90angetts [procent 
till skillnad mot FoB 80, då den angavs i promille. 

Pendling 
Den definition som tillämpas i FoB 90 innebär att personer som 
dagligen färdas mellan bostad och arbetsplats räknas som 
pendlare, men även att veckopendlare och andra personer med 

arbete på långt avstånd från bostadsorten räknas hit. Vid 
redovisningen av antalet pendlare tas således inte hänsyn till 
pendlingens frekvens eller regelbundenhet utan endast till 
bostadens och arbetsplatsens belägenhet. 

I likhet med övriga sysselsättningsvariabler har pendlings
uppgifterna avsevärt påverkats av den ändrade uppgiftsinsam
lingen som infördes i samband med FoB 85. Det är viktigt att 
arbetsgivare med mer än ett arbetsställe anger på kontrollupp
giften vilket av företagets arbetsställen som respektive person 
arbetar på. Pendlingen kan bli över- eller underskattad om fel 
arbetsställe angivits. Personer som inte kunnat knytas till något 
specifikt arbetsställe betraktas inte som pendlare, vilket kanske 
inte alltid stämmer med verkligheten. På företag med endast ett 
arbetsställe har samtliga personer placerats på detta arbetsställe, 
dvs även sådana med växlande eller okänt arbetsställe (t ex 
försäljare). Detta kan innebära en viss överskattning av pend
lingen. 

Jämförbarheten mellan FoB 85 och FoB 90 påverkas av att 
antalet sysselsatta med okänt arbetsställe har minskat med 
nästan 100 000 sedan 1985. 

Näringsgren och arbetsplatsens belägenhet 
I FoB 85 och FoB 90 har uppgifterna om näringsgren och 
arbetsplatsens belägenhet hämtats från SCBs sysselsättnings
register. Ursprunget är en maskinell sambearbetning av SCBs 
kontrolluppgiftsregister (kompletterat med bl a företagarin-
komster) samt SCBs centrala företags- och arbetsställeregister 
(CFAR). 1 FoB 80 kodades uppgifterna lokalt av kommunernas 
granskningsorgan utifrån uppgiftslämnarens beskrivning av 
arbetsstället på FoB-blanketten. 

En förutsättning för att få kompletta uppgifter om näringsgren 
och arbetsplatsens belägenhet är en riktig arbetsplatsidenti
fikation. Statistikens kvalitet är till stor del beroende av hur 
arbetsgivarna redovisat arbetsställenummer på kontrollupp
giften. 

Vad gäller branschredovisningen så störs den av att ett 
antal personer inte kunnat placerats på rätt näringsgren utan 
tilldelats koderna 10, 90 och 0. 

Personer, som deklarerat inkomst av jordbruksfastighet och 
som inte återfinns i CFAR, har tilldelats näringsgrenskoden 10, 
som betyder "Jordbruk/ skogsbruk m m, detaljinformation 
saknas". Kommunanställda, som inte kunnat knytas till ett 
specifikt arbetsställe, har fått näringsgrenskoden 90, vilken 
betyder "Offentlig förvaltning m m, detaljinformation sak
nas". 

Näringsgren 0 ("Uppgift saknas") beror i huvudsak på att en 
del personer med företagarinkomst saknas i CFAR. Det rör sig 
i första hand om företag med liten omsättning och utan några 
anställda. I FoB 85 var t ex yrken inom varuförsäljning samt 
hygien och skönhetsvård överrepresenterade. 

I FoB 85 redovisades totalt drygt 270 000 personer (6,3 %) 
av de förvärvsarbetande på någon av ovannämnda tre närings
grenskoder. Sedan FoB 85 har dock kvaliteten förändrats i flera 
avseenden, vilket även påverkar jämförbarheten mellan de 
olika årgångarna. Så har t ex antalet förvärvsarbetande med 
näringsgren 10, 90 eller 0 blivit nästan 100 000 färre. Detta 
måste beaktas vid jämförelser bransch för bransch mellan olika 
år. Vid analys av näringsgrensutvecklingen mellan FoB 80 och 
senare FoBar måste även hänsyn tas till det under Sysselsätt
ning närmare beskrivna trendbrottet. 
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1 jämförelse med arbetskraftsundersökningarna (AKU) redo
visas genomgående lägre tal för alla näringsgrenar på en-
siffernivå. Det torde till stor del bero på att uppgift saknas för 
betydligt fler än i AKU. I FoB 85 redovisades ca 110 000 (2,6 
%) under SNI0 medan motsvarande tal i AKU var 900 (0 %). 

Liksom i FoB 85 redovisas näringsgren denna gång ända ner 
på femsiffernivå enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI). 
Lägsta nivå i FoB 75 och FoB 80 var en för ändamålet särskilt 
skapad fyrsiffernivå, som inte är fullt jämförbar med fyrsiffer-
nivån enligt SNI. En jämförelse mellan SNI-koder och FoB 75/ 
FoB 80s näringsgrenskoder återfinns i Folk- och bostads
räkningen 1980 del 6:1 (SOS), bilaga 8. 

När det gäller redovisningen efter arbetsplatsens belä
genhet, så har antalet sysselsatta med okänt arbetsställe kunnat 
minskas med i det närmaste 100 000 sedan 1985, då siffran var 
ca 232 000. Det är dock svårt att avgöra i vilken omfattning 
jämförbarheten påverkas av detta. En förutsättning för att 
kunna redovisa statistik på delområden av kommuner är kor
rekta s k nyckelkoder. Kvaliteten på dessa koder är mycket 
ojämn och varierar avsevärt mellan olika kommuner bl a 
beroende på hur mycket arbete som lagts ner av respektive 
kommun. 

Definitionen av förvärvsarbetande dagbefolkning, dvs re
dovisning efter arbetsställets belägenhet, ändrades i samband 
med FoB 85.1 den regionala redovisningen av dagbefolkningen 
i FoB 85 och FoB 90 ingår även sysselsatta som bor i regionen 
men vars arbetsplats är okänd eller växlande. Eftersom dessa 
inte ingick FoB 80s dagbefolkning, så är folkräkningarna 
heller inte av denna anledning helt jämförbara. 

Sektortillhörighet 
Uppgiften om arbetsställets sektortillhörighet härrör från SCBs 
centrala företags-och arbetsställeregister (CFAR). Indelningen 
är densamma som i FoB 85. Beträffande förändringar efter 
1985 kan nämnas att sjöfartsverket ombildats till ett affärsverk 
och att statens järnvägar (SJ) delats i en affärsdel, SJ, och en 
infrastrukturdel, Banverket. 

Arbetad tid 
Uppgiften om arbetad tid per vecka under oktober 1990 härrör 
från FoB-enkäten. Redovisning har endast skett i den mån 
personen klassats som förvärvsarbetande enligt sysselsätt
ningsregistret. 

Variabeln var senast med i FoB 80, då uppgifter inhämtades 
med hjälp av två frågor. Man frågade både efter antal arbetstim
mar under mätveckan och under den senaste normala arbets
veckan under året. Det högsta av dessa två värden redovisades. 
I FoB 90 har endast en fråga ställts avseende den 
överenskommna eller normala veckoarbetstiden under okto
ber. Om personen varit tillfälligt frånvarande kan dock uppgif
ten avse den senaste arbetade veckan under 1990. 

De skilda frågekonstruktionerna och inte minst det under 
Sysselsättning närmare beskrivna trendbrottet i sysselsätt
ningsnivån, manar till en viss försiktighet när det gäller att 
jämföra resultaten från dessa två folkräkningar. 

Färdsätt 
Uppgiften om färdsätt hämtas från FoB-enkäten. Uppgiften 
redovisas endast om uppgiftslämnaren klassats som förvärvs
arbetande enligt sysselsättningsregistret. 

Variabeln fanns senast med i FoB 75. Några definitions-
mässiga skillnader gentemot FoB 90 föreligger inte. Emeller
tid påverkas även denna variabel av de nya insamlingsformerna 
för sysselsättningsuppgiften som infördes 1985. En av svårig
heterna med den nu tillämpade uppläggningen är att få konsis
tens mellan olika statistikkällor. Detta kan bli extra tydligt i 
samband med redovisning av färdsätt tillsammans med pend
lingsuppgifter. Pendlingsrelationen erhålles ur registeruppgifter 
genom att jämföra bostadens och arbetsställets geografiska 
belägenhet. Det dagliga färdsättet erhålles som tidigare nämnts 
från FoB-blanketten. Redovisning av färdsätt avser således det 
dagliga färdsättet (t ex mellan övernattningsbostad och ar
betsplats) även för veckopendlare m fl. 

Socioekonomisk indelning (SEl) 
SEI är en yrkesbaserad indelning, i vilken yrkesbenämningar 
grupperats i olika klasser beroende på hur lång utbildning som 
normalt krävs för yrket. Den kan ses som en modern variant av 
den gamla socialgruppsindelningen från början av 1900-talet. 

Den socioekonomiska indelning som använts i FoB 90 
överensstämmer i princip med den som användes i FoB 80 och 
FoB 85. Även i FoB 60, FoB 65 och FoB 70 fördelades den 
förvärvsarbetande befolkningen på socioekonomiska grupper, 
vilka dock inte alls är jämförbara med den aktuella indel
ningen. 

Problemen med att koda SEI är likartade med dem som 
uppstår vid yrkeskodning. En del använda yrkesbeteckningar 
är tyvärr av mycket allmän karaktär, innehållande yrken på 
klart skilda kvalifikationsnivåer. I sådana fall har hellre en SEI-
kod motsvarande en låg nivå valts framför en högre. Även av 
andra skäl kan en risk för undervärdering föreligga. Den nu 
gällande standarden för SEI speglar de kvalifikationskrav som 
var aktuella när standarden utarbetades. Kraven för vissa yrken 
har dock höjts sedan dess. FoB-redovisningen speglar i dessa 
fall den kvalifikationsnivå som torde omfatta de flesta i 
yrkesgruppen. 

Yrke 
Yrkesuppgiften härrör från FoB-enkäten. För att underlätta för 
uppgiftslämnaren förtrycktes i förekommande fall befintlig 
yrkesuppgift från FoB 85. Detta kan eventuellt ha en konserve
rande effekt. Yrke redovisas endast förde som blivit klassade 
som förvärvsarbetande enligt sysselsättningsregistret. 

I FoB 90 har i första hand yrkesschemat från FoB 85 
använts. Det grundar sig i hög grad på Nordisk yrkesklassifi
cering (NYK) enligt 1983 års version. Denna standard skiljer 
sig avsevärt från den tidigare svenska utgåvan av år 1978, som 
var grunden till FoB 80s yrkesschema. Föra» kunna bibehålla 
jämförbarheten med FoB 80 har därför varje yrkesuppgift i 
FoB 90 kodats både enligt FoB 80s och FoB 85s yrkesschema. 
I redovisningssammanhang har dock FoB 80s yrkesschema 
endast använts för att belysa utvecklingen mellan olika FoBar. 

Det yrkesschema som använts i FoB 90 avviker på följande 
punkter från NYK: 
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NYK-kod FoB-kod Yrkesgrupp 

010 016 Kemister, lab. ingenjörer (kem lab) 
011 016 Fysiker, lab. ingenjörer (fysikal lab) 
99 97 Övrigt servicearbete 
991 971 Begravningsbyråpersonal 
999 979 Övriga med servicearbete 
XI 98 Militärt arbete 
XII 981 Yrkesofficerare 
X19 989 Övriga med militärt arbete 
X2 99 Personer med ej identifierbara yrken 

eller med ej angiven yrkestillhörighet 
X21 999 Personer med ej identifierbara yrken 
X22 999 Personer utan yrkestillhörighet 

1 FoB 90, liksom i de senaste folkräkningarna, har s k automa
tisk kodning använts. Med detta menas att beskrivningen av 
yrket på personblanketten först dataregistreras och att man 
därefter låter datorn sätta kodvärdet. I FoB 85 kodades drygt 
70% på detta sätt. Resterande yrkesbenämningar kodas manu
ellt med hjälp av ett alfabetiskt yrkesregister. Kodningsarbetet 
har varit inriktat på ändrade eller tillkommande yrkesbenäm
ningar (i förhållande till FoB 85). 

Yrkesvariabeln brukar vara den .sysselsättningsvariabel i 
FoB som är utsatt för mest bearbetningsfel. Kvalitetskontroll 
sker bl a genom att vissa delar av materialet listas och granskas 
av experter. Erfarenhetsmässigt kan det vid kodningsarbetet 
vara svårt att skilja mellan vissa yrkesgrupper på grund av 
brister i yrkesbeskrivningarna. Man bör även ha i minnet att 
användningen av vissa yrkesbenämningar är modebetonade 
liksom att yrken ständigt förändras genom att nya metoder och 
ny teknik tas i anspråk. Inte minst har utvecklingen av datatek
niken medfört betydande förändringar i arbetslivet. Arbetet i 
vissa traditionella yrken har idag fått ett så stort inslag av 
datateknik att arbetsinnehållet inte längre kan sägas vara det
samma som i det gamla yrket. Dessa förändringar återspeglas 
mera sällan i yrkesindelningen, eftersom yrkena är beskrivna 
och grupperade efter resultat oavsett skillnader i metoder för 
att åstadkomma detta resultat. 

Evalveringen av variabeln yrke i FoB 85 visade att antalet 
förvärvsarbetande underskattades för alla yrkesområden, trots 
att totala antalet förvärvsarbetande i FoB 85 överskattades. 
Orsaken är det stora antalet som saknade uppgift om yrke. 
Bortfallet utgjordes till största delen av personer som inte 
betraktat sig som förvärvsarbetande när de besvarat FoB-
blanketten och som därför heller inte brytt sig om att besvara 
frågan om yrke på blanketten. En stor del av felen beror på att 
många felaktigt blivit klassade som ej förvärvsarbetande. An
delen rätt klassificerade av de som hade yrke låg mellan 90 och 
97 procent om man bortser från yrkesområde 5, som dock var 
en liten grupp. 

Resultaten från evalvering av FoB 85 kan sägas åskådlig
göra de problem som är förknippade med att kombinera re
gisteruppgifter (sysselsättning) med enkätuppgifter (yrke). Om 
denna operation varit mer lyckosam i FoB 90. kommer att 
framgå av resultaten av evalveringen av yrke i FoB 90. Förut
sättningarna är dock denna gång delvis annorlunda såtillvida 
att yrkesfrågan har fått en annan utformning. Förhoppningsvis 
kan även eventuella effekter av att yrkesuppgiften förtryckts 
belysas. 

Utbildning 
Utbildning 
Utbildningsuppgiften härrör från FoB-enkäten. För att under
lätta för uppgiftslämnaren förtrycktes i förekommande fall 
befintlig utbildningsuppgift från SCBs register över befolk
ningens utbildning. Förtryckningen kan eventuellt ha en 
konserverande effekt. Uppgifterna i detta register hämtas från 
ett 20-tal olika register av varierande kvalitet. Frågan om 
utbildning i FoB-enkäten riktades endast till personer födda 
1926-1974. 

Uppgiften om utbildning har kodats enligt Svensk utbild
ningsnomenklatur (SUN) på den nivå som informationen med
givit. Kodningen har gjorts med både sk automatisk kodning 
och manuell kodning. Utländsk utbildning har översatts till 
motsvarande svensk. 

Uppgift om utbildning inhämtades senast i samband med 
FoB 70. Den evalveringsundersökning som då genomfördes 
underströk det faktum att utbildning aren svår variabel både att 
mäta och att koda. Utbildningsvariabeln ingår därför även i 
FoB 90s kontrollundersökning. 

Inkomst 
Inkomst 
I FoB 90 ingår inkomst. Inkomst har varit med i de senaste 
räkningarna med undantag av FoB 80. Fyra inkomstbegrepp 
redovisas: arbetsinkomst, disponibel inkomst, sammanräknad 
inkomst samt sammanräknad nettoinkomst. I tabeller/matriser 
som redovisar hushåll avser uppgifterna summan av alla hus
hållsmedlemmars inkomst. De klassvärden som redovisas i IF-
tabellerna/matriserna i denna publikation kommer att justeras 
så att den överensstämmer med redovisningen i INKOPAK 90. 

Annan statistik med FoB 90-variabler 
Folkmängd 
Uppgifterom folkmängdens storlek, sammansättning mm finns 
bl a i Folkmängd 31 dec 1990 (SOS) del 1-2 och 3 
DEMOPAK råtabellpaket 
Statistisk årsbok 
Uppgifter folkmängdens förändringar finns i bl a 
Befolkningsförändringar delarna 1, 2 och 3 

Sysselsättning, näringsgren och yrke 
Uppgifter finns bl a i 
AKU (SCBs arbetskraftsundersökningar) 
Arbetsmarknaden i siffror (SOS) 
Statistisk årsbok 
SYSSPAK Årlig regional sysselsättningsstatistik (ÅRSYS) 
Trender och prognoser (SOS) 

Bostäder och hushåll 
Uppgifterom bostadsbeståndets sammansättning och hushållens 
boendeförhållanden finns bl a i 
BHU (SCBs bostads- och hyresundersökningar) 
ULF (undersökningar om levnadsförhållanden) 
Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok (SOS) 
Statistisk årsbok 



Inkomst 
INKÖP AK och TAXOPAK (regionala paket med råtabeller) 
Årliga inkomst och förmögenhetsstatistiken publiceras i serien 
Statistiska meddelanden 
HINK urvalsbaserad inkomstfördelningsundersökning 
Statistisk årsbok 
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Utbildning 
Utbildningsuppgifter publiceras årligen i serienia Statistiska 
meddelanden (U) samt Bakgrundsmaterial om vuxenutbild
ning 
Utbildningsstatistisk årsbok (SOS) 
Statistisk årsbok 
Trender och prognoser (SOS) 
UPAK (regionalt paket med råtabeller) 
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Allmänna programmet 

Förteckning över tabeller på papper 

Sammanfattningstabeller (SAM) 
Lägsta regionala nivå: tätort 

Hela befolkningen och förvärvsarbetande 16- år efter 
bostadens belägenhet (nattbefolkning) 

SAM I Kön, ålder, sysselsättning, förvärvsintensitet, 
arbetad tid, sektor, arbetsplatsens belägenhet och 
näringsgren 

Förvärvsarbetande 16- år efter arbetsplatsens belägenhet 
(dagbefolkning) och pendling 

SAM 2 Kön, ålder, sektor, färdsätt, bostadens belägenhet, 
arbetad tid och näringsgren 

Bostadshushåll 

SAM 3 Hustyp, hushållsstorlek, antal boende, hushållstyp, 
upplåtelseform/ägarkategori, antal barn 0-15 år, 
trångboddhet, utrymmesstandard, boendetätheter, 
utländska medborgare och utrikes födda 

Bostadslägenheter 

SAM 4 Hustyp, lägenhetstyp, rumsenheter, värmesystem, 
antal boende, byggnadsperiod, tillgång till hiss, 
våningsplan, ägarkategori/utnyttjande 

Utbildning, socioekonomisk tillhörighet (SEI), yrke och 
inkomst 

SAM 5 Kön, ålder, socioekonomisk indelning (SEI), 
yrke, utbildningsnivå och hushållsinkomst 

Utvecklingstabeller (UTV) Variabler från FoB 75, 80, 85 
och 90 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Befolkning (BE) 

Tabell BE UTV I Hela befolkningen 
Tabell BE UTV 2 Boende i bostadshushåll 

Hushåll och lägenheter 

Tabell BO UTV I Bostadshushåll 
Tabell BO UTV 2 Bostadslägenheter 

General Programme 

List of tables on paper 

Summary tabulations (SAM-tables) 

Sex, âge, employaient, hours worked, sector of employment, 
district of place of work and industry 

Sex, age, sector of employment, means of conveyance, 
residential district, hours worked and industry 

Type of building, size of households,number of occupants, 
type of households, tenure status/type of ownership, number 
of children 0-15 years, overcrowding, standard of space, 
citizenship and country of birth 

Type of building, size of dwelling, number of rooms incl. 
kitchen, heating system, number of occupants, period of 
construction, lift/no lift, number of storeys, tenure status/ 
type of ownership 

Sex, age, socio-economic classification, educational level, 
occupation and income of household 

Tabulations of variables from the 1975, 1980, 1985 and 
1990censuses 

The whole population 
Member of households 

Households 
Dwellings 
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Förvärvsarbetande och pendling (AM) 

Tabell AM UTV 1 Förvärvsarbetande 16- år med bostad i 
regionen (nattbefolkning) 

Tabell AM UTV 2 Förvärvsarbetande 16- år med bostad i 
regionen (nattbefolkning) 

Tabell AM UTV 3 Förvärvsarbetande 16- år med arbetsplats 
i regionen (dagbefolkning) 

Tabell AM UTV 4 Förvärvsarbetande 16- år med arbetsplats 
i regionen (dagbefolkning) 

Tabell AM UTV 5 Förvärvsarbetande 16- år med bostad 
resp arbetsplats i regionen 

(natt- o dagbefolkning) 

Övriga tabeller 

Bostadslägenheter 

Tabell BO 1 Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod och 
lägenhetstyp i kombination med fastighets 
typ och utnyttjande 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Hela befolkningen 

Tabell AM 1 Kön och ålder i kombination med syssel
sättning, arbetad tid och förvärvsintensitet 
Lägsta regional nivå: kommun 

Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen 
(nattbefolkning) 

Tabell AM 2 Arbetsplatsens belägenhet i kombination 
med kön och arbetad tid 
Lägsta regionala nivå: tätort 

Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i 
regionen (dagbefolkning) 

Tabell AM 3 Bostadens belägenhet i kombination med 
kön och arbetad tid 
Lägsta regionala nivå: tätort 

Hela befolkningen 16-64 år (nattbefolkning) 

Tabell UT 1 Kön, sysselsättning och ålder i kombina
tion med utbildningsnivå 
Lägsta regional nivå: kommun 

Bostadshushåll 

Tabell IF 1 Hustyp och hushållstyp 1 i kombination 
med inkomst 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Förvärvsarbetande befolkning 16- år efter bostadens belä
genhet (nattbefolkning) 

Tabell IF 2 Arbetad tid, sektor och socioekonomisk 
indelning (SEI) i kombination med inkomst 
Lägsta regional nivå: kommun 

Tabell IF 3 Arbetad tid och näringsgren i kombination 
med inkomst 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Employed population by residential district 

Employed population by residential district 

Employed population by district of place of work 

Employed population by district of place of work 

Employed population by district of place of work 

Other tabulations 

Type of building, type of ownership, period of construction 
and size of dwellings by type of real estate and occupancy 
status 

Sex and age by employment, hours worked and relative 
share of employed population 

District of pace of work by sex and hours worked 

Residential district by sex and hours worked 

Sex, employment and age by level of éducation 

Type of building and type of household by income 

Hours worked, sector of employment and socio-economic 
classification by ncome 

Hours worked and industry by income 



32 

Allmänna programmet 

Förteckning över fasta tabeller i 
Regionalstatistiska databasen (RSDB) 

Befolkning (REF) 

Hela befolkningen 

BEF 301 Kön och ålder i kombination med hushålls-
tilhörighet och hushållsställning 
Lägsta regionala nivå: kommun 

BEF 302 Kön och ålder i kombination med hushållstill
hörighet och hushållsstorlek 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Boende i bostadshushåll 

BEF 303 Hustyp och hushållstyp 1 i kombination med upp
låtelse form 
Lägsta regionala nivå: tätort 

Utrikes födda 

BEF 304 Kön och ålder i kombination med invandringsår 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadshushåll och bostadslägenheter (BOF) 

Bostadshushåll 

BOF 301 Hustyp och hushållstyp 1 i kombination med upp
låtelseform 
Lägsta regionala nivå: tätort 

BOF 302 Hustyp och referenspersonens ålder i kombina
tion med hushållsstorlek 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadslägenheter 

BOF 303 Hustyp och byggnadsperiod i kombination med 
lägenhetstyp 
Lägsta regionala nivå: tätort 

Arbetsmarknad (AMF) 

Hela befolkningen med bostad i regionen (nattbefolkning) 

AMF 001 Kön och ålder i kombination med sysselsättning 
och arbetad tid 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AMF 002 Medborgarskap, kön och ålder i kombination 
med sysselsättning och arbetad tid 
Lägsta regionala nivå: kommun 

General Programme 

List of fixed tables in the database RSDB 

Sex and age by household status and relationship to référence 
member 

Sex and age by household status and size of household 

Type of building and type of household 1 by tenure status 

Sex and age by year of immigration 

Type of building and type of household by tenure status 

Type of building and age of référence member by size of 
household 

Type of building and period of construction by size of dwelling 

Sex and age by employment and hours worked 

Citizenship, sex and age by employment and hours worked 
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AMF 003 Födelseland, kön och ålder i kombination med 
sysselsättning och arbetad tid 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regio
nen (dagbefolkning) 

AMF 004 Kön och ålder i kombination med arbetad tid 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Inkomst (IFF) 

Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen 
(nattbefolkning) 

IFF 301 Kön och sammanräknad inkomst i kombination 
med ålder 
Lägsta regionala nivå: kommun 

IFF 302 Kön och arbetsinkomst i kombination med ålder 
Lägsta regionala nivå: kommun 

IFF 303 Kön och disponibel inkomst i kombination med 
ålder 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Country of birth, sex and age by employment and hours worked 

Sex and age by hours worked 

Sex and total income by age 

Sex and income from work by age 

Sex and total net income by age 



34 

Allmänna programmet 

Förteckning över matriser i Regionalstatistiska databasen 
(RSDB) 

Befolkning (BE) 

Hela befolkningen 

BE 311 Kön * ålder * civilstånd * sammanboende 
Lägsta regionala nivå: tätort 

B E 312 Kön * ålder * sammanboende * medborgarskapsland 
Lägsta regionala nivå: kommun 

BE 313 Kön * ålder * sammanboende * födelseland 
Lägsta regionala nivå: kommun 

BE 314 Kön* ålder *hushållsställning* hushållstillhörighet 
Lägsta regionala nivå: kommun 

BE 315 Kön * ålder * civilstånd * hushållstillhörighet 
* FoB år 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Boende i bostadshushåll 

BE 316 Kön * ålder * hushållsställning * hustyp 
* byggnadsperiod 
Lägsta regionala nivå: kommun 

BE 317 Ålder * hushållstyp 1 * hushållstyp 2 
Lägsta regionala nivå: kommun 

BE 318 Ålder * hustyp * byggnadsperiod * lägenhetstyp 
* upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

BE 319 Ålder * hustyp * ägarkategori * byggnadsperiod 
* lägenhetstyp 

Lägsta regionala nivå: kommun 

BE 320 Hushållsstorlek * antal barn 0-15 år * hustyp 
* lägenhetstyp * upplåtelseform 

Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadshushåll och bostadslägenheter (BO) 

Bostadshushåll 

BO 311 Hustyp * antal barn 16-17 år * antal barn 18-19 år 
* antal barn 20-24 år * referenspersonens ålder 
Lägsta regionala nivå: kommun 

BO 312 Hustyp * referenspersonens ålder * ägarkategori * 
byggnadsperiod * utrymmesnivå 
Lägsta regionala nivå: kommun 

BO 313 Hustyp * referenspersonens ålder * upplåtelseform 
* lägenhetstyp 
Lägsta regional nivå: kommun 

General Programme 

List of matrices in the database (RSDB) 

Sex * age * marital status * marriage/consensual union 

Sex * age * marriage/consensual union * citizenship 

Sex * age * marriage/consensual union * country of birth 

Sex * age * relationship to référence member * household 
status 

Sex * age * marital status * household status * census years 

Sex * age * relationship to référence member * type of building 
* period of construction 

Age * type of household 1 * type of household 2 

Age * type of building * period of construction * size of 
dwelling * tenure status 

Age * type of building * type of ownership * period of 
construction * size of dwelling 

Size of household * number of children aged 0-15 years * type 
of building * size of dwelling * tenure status 

Type of building * number of children aged 16-17 years 
* number of children aged 18-19 years * number of children 

aged 20-24 years * age of référence member 

Typeof building * age of référence member * type of ownership 
* period of construction * standard of space 

Type of building * age of référence member * tenure status 
* size of dwelline 
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BO 314 Hustyp * hushållstyp 1 * hushållstyp 2 
* lägenhetstyp * upplåtelseform 

Lägsta regionala nivå: kommun 

BO 315 Hustyp * hushållsstorlek * ägarkategori 
* byggnadsperiod * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

BO 316 Hustyp * hushållsstorlek * byggnadsperiod 
* lägenhetstyp * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

BO 317 Hushållstyp 1 * yngsta barnets ålder * antal barn 0-
15 år * antal barn 16-17 år * antal förvärvsarbe
tande i hushållet 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Samtliga bostadshushåll 

BO 318 Antal barn 0-6 år * antal barn 7-12 år * antal barn 
13-15 år * antal barn 16-17 år * referensperso
nens ålder 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadshushåll i småhus 

BO 319 Antal barn 0-6 år * antal barn 7-12 år * antal barn 
13-15 år * antal barn 16-17 år * referensperso
nens ålder 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadshushåll i övriga hus 

BO 320 Antal barn 0-6 år * antal barn 7-12 år * antal barn 
13-15 år * antal barn 16-17 år * referensperso
nens ålder. 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Samtliga bostadshushåll 

BO 321 Hushållsstorlek * antal barn 0-15 år * antal barn 16-
17 år * lägenhetstyp * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadshushåll i småhus 

BO 322 Hushållsstorlek * antal barn 0-15 år * antal barn 16-
17 år * lägenhetstyp * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadshushåll övriga hus 

BO 323 Hushållsstorlek * antal barn 0-15 år * antal barn 16-
17 år * lägenhetstyp * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Samtliga trångbodda hushåll enl norm 2 

BO 324 Hushållsstorlek * antal barn 0-15 år * antal barn 16-
17 år * lägenhetstyp * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Type of building * type of household 1 * type of household 2 
* size of dwelling * tenure status 

Type of building * size of household * type of ownership * 
period of construction * tenure status 

Type of building * size of household * period of construction 
* size of dwelling * tenure status 

Type of household 1 * age of youngest child * number of 
children 0-15 years *numberofchildren 16-17 years* number 
of employed persons in the household 

Number of children aged 0-6 years * number of children aged 
7-12 years * number of children aged 13-15 years * number 
of children aged 16-17 years * age of référence member 

Number of children aged 0-6 years * number of children aged 
7-12 years * number of children aged 13-15 years * number 
of children aged 16-17 years * age oï référence member 

Number of children aged 0-6 years * number of children aged 
7-12 years * number of children aged 13-15 years * number 
of children aged 16-17 years * age of référence member 

Size of household * number of children aged 0-15 years 
* number of children aged 16-17 years * size of dwelling * 
tenure status 

Size of household * number of children aged 0-15 years 
* number of children aged 16-17 years * size of dwelling 
* tenure status 

Size of household * number of children aged 0-15 years 
* number of children aged 16-17 years * size of dwelling 
* tenure status 

Size of household * number of children aged 0-15 years 
* number of children aged 16-17 years * size of dwelling 
* tenure status 
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Trångbodda hushåll enligt norm 2 i småhus 

BO 325 Hushållsstorlek * antal barn 0-15 år * antal barn 16-
17 år * lägenhetstyp * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Trångbodda hushåll enl norm 2 i övriga hus 

BO 326 Hushållsstorlek* antal barn 0-15 år* antal barn 16-
17 år * lägenhetstyp * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Samtliga bostadshushåll med hög utrymmesstandard 

BO 327 Hushållsstorlek* antal barn 0-15 år* antal barn 16-
17 år * lägenhetstyp * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadshushåll med hög utrymmesstandard i småhus 

BO 328 Hushållsstorlek* antal barn 0-15 år* antal barn 16-
17 år * lägenhetstyp * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadshushåll med hög utrymmesstandard i övriga hus 

BO 329 Hushållsstorlek* antal barn 0-15 år* antal barn 16-
17 år * lägenhetstyp * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Samtliga bostadshushåll 

BO 330 Antal barn 0-15 år * antal barn 16-17 år 
* byggnadsperiod * lägenhetstyp * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadshushåll i småhus 

BO 331 Antal barn 0-15 år * antal barn 16-17 år 
* byggnadsperiod * lägenhetstyp * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadshushåll i övriga hus 

BO 332 Antal barn 0-15 år * antal bam 16-17 år 
* byggnadsperiod * lägenhetstyp * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadshushåll med minst en person 60- år 

BO 333 Hustyp * hushållsstorlek * ålderssammansättning 
* lägenhetstyp * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadshushåll med minst en person 60- år i övriga hus 

BO 334 Hushållsstorlek * ålderssammansättning 
* byggnadsperiod * lägenhetstyp * hiss 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Size of household * number of children aged 0-15 years 
* number of children aged 16-17 years * size of dwelling 
* tenure status 

Size of household * number of children aged 0-15 years 
* number of childrenaged 16-17 years * size of dwelling 
* tenure status 

Size of household * number of children aged 0-15 years 
* number of childrenaged 16-17 years * size of dwelling 
* tenure status 

Size of household * number of children aged 0-15 years 
* number of childrenaged 16-17 years * size of dwelling 
* tenure status 

Size of household * number of children aged 0-15 years 
* number of childrenaged 16-17 years * size of dwelling 
* tenure status 

Number of children aged 0-15 years * number of children aged 
16-17 years * period of construction * size of dwelling 
* tenure status 

Number of children aged 0-15 years * number of children aged 
16-17 years * period of construction * size of dwelling 
* tenure status 

Number of children aged 0-15 years * number of children aged 
16-17 years * period of construction * size of dwelling 
* tenure status 

Type of building * size of household * âge composition * size 
of dwelling * tenure status 

Size of household * âge composition * period of construction 
* size of dwelling * lift/no lift 
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Bostadshushåll med minst en person 60- år 

BO 335 Hustyp * den äldstes ålder * den yngstes ålder 
* lägenhetstyp * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadshushåll med minst en person 16-24 år 

BO 336 Hustyp * hushållstyp 3 * referenspersonens ålder 
* lägenhetstyp * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

BO 337 Hustyp * hushållstyp 5 * ägarkategori 
* byggnadsperiod * utrymmesnivå 
Lägsta regionala nivå: kommun 

BO 338 Hustyp * hushållsstorlek * hushållstyp 5 
* ägarkategori * upplåtelseform 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadslägenheter 

BO 339 Hustyp * lägenhetstyp * ägarkategori * värme
system 
Lägsta regionala nivå: kommun 

BO 340 Hustyp * ägarkategori * byggnadsperiod * värme
system 
Lägsta regionala nivå: kommun 

BO 34) Hustyp * ägarkategori * byggnadsperiod 
* upplåtelseform/utnyttjande * FoB år 
Lägsta regionala nivå: kommun 

BO 342 Hustyp * byggnadsperiod * ägarkategori 
* lägenhetstyp * upplåtelseform/utnyttjande 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadslägenheter i småhus 

BO 343 Hustyp * byggnadsperiod * lägenhetstyp 
* upplåtelseform/utnyttjande 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadslägenheter i övriga hus 

BO 344 Ägarkategori * byggnadsperiod * hiss * vånings
plan 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Familjer 

BO 345 Familjetyp * antal barn 0-6 år * anta) barn 7-12 år 
* antal barn 13-15 år * antal barn 16-17 år 
Lägsta regionala nivå: kommun 

BO 346 Kvinnans ålder * mannens ålder * anta) barn 0-17 
år * sammanboende * civilstånd 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Type of building * age of the eldest person * age of the youngest 
person * size of dwelling * tenure status 

Type of building * type of household 3 * age of référence 
member * size of dwelling * tenure status 

Type of building * type of household 5 * period of construction 
* standard of space 

Type of building * size of household * type of household 5 
* type of ownership * tenure status 

Type of building * size of dwelling * type of ownership 
* heating system 

Type of building * type of ownership * period of construction 
* heating system 

Type of building * type of ownership * period of construction 
* tenure status/occupancy status * census years 

Type of building * type of ownership * period of construction 
* size of dwelling * tenure status/occupancy status 

Type of building * period of construction * size of dwelling 
* tenure status/occupancy status 

Type of ownership * period of construction * lift/no lift 
* number of storeys 

Type of familiy * number ofchildrenaged 0-6 years * number 
of children aged 7-12 years * number of children aged 13-15 
years * number of children aged 16-17 years 

Age of woman * age of husband * number of children aged 0-
17 years * marriage/consensual union * marital status 
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Arbetsmarknad (AM) 

Hela befolkningen 

AM 011 Kön * ålder * sysselsättning/arbetad tid * sam
manboende * sektor 
Lägsta regionala nivå: tätort 

AM 012 Kön * ålder * sysselsättning * sammanboende 
* FoB år 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Befolkningen 16- armed bostad i regionen (nattbefolkning) 

AM 013 Kön * ålder * medborgarskapsland * sysselsätt
ning/arbetad tid 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 014 Kön * ålder * födelseland * sysselsättning/arbetad 
tid 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen 
(nattbefolkning) 

AM 015 Kön * ålder * arbetad tid * näringsgren (begr nivå) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 016 Kön * ålder * arbetad tid * LP-bransch 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 017 Kön * arbetad tid * näringsgren (5-siffernivå) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 018 Kön * arbetad tid * yrke (3-siffernivå) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 019 Kön * ålder * yrke (3-siffernivå) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 020 Kön * medborgarskapsland * yrke (2-siffernivå) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 021 Kön * födelseland * yrke (2-siffernivå) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 022 Kön * näringsgren (begr nivå) * yrke (3-siffernivå) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 023 Kön * LP-bransch * yrke (3-siffernivå) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 024 Kön * yrke (3-siffernivå) * sektor 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 025 Kön * näringsgren (5-siffernivå) * sektor 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 026 Kön * ålder * arbetad tid * sektor * socioekonomisk 
indelning (SEI) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Sex * age * employment/hours worked * marriage/consensual 
union * sector of employment 

Sex * age * employment * marriage/consensual union * census 
years 

Sex * age * citizenship * employment/hours worked 

Sex * age * country of birth * employment/hours worked 

Sex * age * hours worked * industry (limited level) 

Sex * age * hours worked * classification by industry used in 
county planning 

Sex * age * industry (5-digit level) 

Sex * hours worked * occupation (3-digit level) 

Sex * age * occupation (3-digit level) 

Sex * citizenship * occupation (2-digit level) 

Sex * country of birth * occupation (2-digit level) 

Sex * industry (limited level) * occupation (3-digit level) 

Sex * classification by industry used in county planning 
* occupation (3-digitlevel) 

Sex * occupation (3-digit level) * sector of employment 

Sex * industry (5-digit level) * sector of employment 

Sex * age * hours worked * sector of employment * socio-
economic classification 
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AM 027 Kön * arbetad tid * näringsgren (begr nivå) 
* socioekonomisk indelning (SEJ) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 028 Kön * arbetad tid * LP-bransch * socioekonomisk 
indelning (SEI) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 029 Kön * ålder * födelseland * näringsgren (begr. 
nivå) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Barn och ungdomar 0-19 år boende i bostadshushåll 

AM 030 Antal barn * barnets ålder * referenspersonens 
ålder * referenspersonens sysselsättning/arbetad 
tid * referenspersonens sammanboende 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regio
nen (dagbefolkning) 

AM 031 Kön * ålder * arbetad tid * sammanboende * sektor 
Lägsta regionala nivå: tätort 

AM 032 Kön * ålder * medborgarskapsland * arbetad tid 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 033 Kön * ålder * födelseland * arbetad tid 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 034 Kön * ålder * arbetad tid * näringsgren (begr. nivå) 
Lägsta regionala nivå: tätort 

AM 035 Kön * ålder * arbetad tid * LP-bransch 
Lägsta regionala nivå: tätort 

AM 036 Kön * arbetad tid * näringsgren (5-siffernivå) 
Lägsta regionala nivå: tätort 

AM 037 Kön * arbetad tid * yrke (3-siffernivå) * sektor 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 038 Kön * ålder * yrke (2-siffernivå) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 039 Kön * medborgarskap * yrke (2-siffernivå) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 040 Kön * födelseland * yrke (2-siffernivå) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 041 Kön* näringsgren (begr. nivå)* yrke (2-siffernivå) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 042 Kön * LP-bransch * yrke (2-siffernivå) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 043 Kön * näringsgren (5-siffernivå) * sektor 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Sex * hours worked * industry (limited level) * socio-economic 
classification 

Sex * hours worked * classification by industry used in county 
planning * socio-economic classification 

Sex * age * country of birth * industry (limited level) 

Number of children * age of child * age of référence member 
* employment/hours worked by référence member * marriage/ 
consensual union of référence member 

Sex * age * hours worked * marriage/consensual union * sector 
of employment 

Sex * age * citizenship * hours worked 

Sex * age * country of birth * hours worked 

Sex * age * hours worked * industry (limited level) 

Sex * age * hours worked * classification by industry used in 
county planning 

Sex * hours worked * industry (5-digit level) 

Sex * hours worked * occupation (3-digit level) * sector of 
employment 

Sex * age * occupation (2-digit level) 

Sex * citizenship * occupation (2-digit level) 

Sex * country of birth * occupation (2-digit level) 

Sex * industry (limited level) * occupation (2-digit level) 

Sex * classification by industry used in county planning 

* occupation (2-digit level) 

Sex * industry (5-digit level) * sector of employment 



40 

AM 044 Kön * ålder * arbetad tid * sektor * socioekonomisk 
indelning (SEI) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 045 Kön * näringsgren (begr. nivå) * socioekonomisk 
indelning (SEI) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 046 Kön * LP-bransch * socioekonomisk indelning 
(SEI) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

AM 047 Kön * ålder * näringsgren (1-siffemivå) * sektor 
* FoB år 

Lägsta regionala nivå: kommun 

Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen 
(nattbefolkning) 

AM 048 Kön * ålder * arbetad tid * färdsätt * arbetsplatsens 
belägenhet 
Lägsta regionala nivå: tätort 

AM 049 Kön * näringsgren ( 1 -siffernivå) * färdsätt * arbets
platsens belägenhet 
Lägsta regionala nivå: tätort 

AM 050 Kön * LP-bransch * färdsätt * arbetsplatsens belä
genhet 
Lägsta regionala nivå: tätort 

AM 051 Kön * arbetad tid * sektor * färdsätt * arbetsplat
sens belägenhet 
Lägsta regionala nivå: tätort 

Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regio
nen (dagbefolkning) 

AM 052 Kön * näringsgren (1-siffernivå) * färdsätt * bo
stadens belägenhet 
Lägsta regionala nivå: tätort 

AM 053 Kön * LP-bransch * färdsätt * bostadens belägen
het 
Lägsta regionala nivå: tätort 

AM 054 Kön * ålder * arbetad tid * färdsätt * bostadens 
belägenhet 
Lägsta regionala nivå: tätort 

AM 055 Kön * arbetad tid * sektor * färdsätt * bostadens 
belägenhet 
Lägsta regionala nivå: tätort 

Utbildning (UT) 

Befolkning 16-64 år 

UT 311 Kön * ålder * utbildning (detaljerad nivå) * syssel
sättning 

Sex * age * hours worked * sector of employment * socio-
economic classification 

Sex * industry (limited level) * socio-economic classification 

Sex * classification by industry used in county planning * 
socio-economic 

Sex * age * industry (1-digit level) * sector of employment 
* census years 

Sex * age * hours worked * means of conveyance * district of 
place of work 

Sex * industry (1-digit level) * means of conveyance * district 
of place of work 

Sex * classification by industry used in county planning 
* means of conveyance * district of place of work 

Sex * hours worked * sector of employment * means of 
conveyance * districtof place of work 

Sex * industry ( 1 -digit level) * means of conveyance * residential 
district 

Sex * classification by industry used in county planning 
* means of conveyance * residential district 

Sex * age * hours worked * means of conveyance * residential 
district 

Sex * hours worked * sector of employment * means of 
conveyance * residential district 

Sex * age * éducation (detailed level) * employment 



41 

UT 312 Kön * ålder * utbildning (begr. nivå) sysselsätt
ning/arbetad tid * födelseland/medborgarskapsland 
Lägsta regionala nivå: tätort 

UT 313 Kön * ålder * utbildningsnivå * medborgarskapsland 
* sysselsättning/arbetad tid 
Lägsta regionala nivå: kommun 

UT 314 Kön * ålder * utbildningsnivå * födelseland 
* sysselsättng/arbetad tid 

Lägsta regionala nivå: kommun 

Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år med bostad i regionen 
(nattbefolkning) 

UT 315 Kön * utbildning (begr. nivå) * yrke (2-siffernivå) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

UT 316 Kön * ålder * utbildningsnivå * näringsgren (begr. 
nivå) 
Lägsta regionala nivå: kommun 

UT 317 Kön * ålder * utbildningsnivå * LP-bransch 
Lägsta regionala nivå: kommun 

UT 318 Kön * ålder * utbildningsnivå * sektor 
* sammanräknad inkomst 
Lägsta regionala nivå: kommun 

UT 319 Kön * ålder * utbildning (begr. nivå) * samman
räknad inkomst * födelseland/medborgarskap 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Inkomst (IF) 

Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen 
(nattbefolkning) 

IF 311 Kön * näringsgren (begr. nivå) * arbetad tid 
* arbetsinkomst 
Lägsta regionala nivå: kommun 

IF 312 Kön * sektor * socioekonomisk indelning (SE1) 
* sammanräknad inkomst 
Lägsta regionala nivå: kommun 

IF 313 Kön * yrke (2-siffernivå) * arbetad tid * arbetsin
komst 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Bostadshushåll 

IF 314 Hushållsstorlek * hustyp * lägenhetstyp 
* upplåtelseform * sammanräknad inkomst 
Lägsta regionala nivå: tätort 

IF 315 Hustyp * lägenhetstyp * ägarkategori * byggnads
period * sammanräknad inkomst 
Lägsta regionala nivå: kommun 

IF 316 Hustyp * lägenhetstyp * ägarkategori * byggnads
period * sammanräknad nettoinkomst 
Lägsta regionala nivå: kommun 

Sex * age * éducation (limited level) * employment/hours 
worked * country of birth/ citizenship 

Sex * age * éducation level * citizenship * employment/hours 
worked 

Sex * age * éducation level * country of birth * employment/ 
hours worked 

Sex * éducation (limited level) * occupation (2-digit level) 

Sex * age * éducation level * industry (limited level) 

Sex * age * éducation level * classification by industry used in 
county planning 

Sex * age * educational level * sector of employment * total 
income 

Sex * age * éducation (limited level) * total income * country 
of birth/citizenship 

Sex * age * industry (limited level) * hours worked * income 
from work 

Sex * sector of employment * socio-economic classification 
* total income 

Sex * occupation (2-digit level ) * hours worked * income from 
work 

Size of household * type of building * tenure status * total 
income 

Type of building * size of dwelling * type of ownership * period 
of construction * total income 

Type of building * size of dwelling * type of ownership * period 
of construction * disposable income 



TABELL SAM 1 POPULATION: Hela befolkningen och förvärvsarbetande 16- år 
efter bostadens belägenhet (nattbetolkning) 

REGION: Tätort/glesbygd, Komun, Län, Riket 

42 



TABELL SAM 2 POPULATION: Förvärvsarbetande 16- år efter arbetsplatsens 
belägenhet (dagbefolkning)och pendling 

REGION: Tätort/glesbygd, Kommun, Län, Riket 

43 



Tabell SAH 3 POPULATION: Bostadshushall 

REGION: Tätort/glesbygd, KOMMUN, Län, 
Storstadsområde (omrädesdelar), Riket 

44 



Tabell SAM 4 POPULATION: Bostadslägenheter 

REGION: Tätort/glesbygd, Kommun, Län, 
Storstadsområde (omrädesdelar), Riket 

45 



TABELL SAM S POPULATION: Befolkning, bostadshushall och förvärvsarbetande 
med bostad i regionen (nattbefolkning) 

REGION: Tätort/glesbygd, Kommun, Lan, Storstadsområde (onradesdelar), Riket 

46 



TABELL BE UTV 1 POPULATION: Hela befolkningen 1975, 1980, 1985 och 1990 
FORDELNING: Variabler som förekommer 1990 

REGION: Koanun, Län, Storstadsområde (onradesdelar), Riket 

47 



TABELL BE UTV 2 POPULATION: Boende i bostadshushäll 1975, 1980, 1965 och 1990 
FORDELNING: Variabler son förekonmer 1990 

REGION: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

48 



TABELL BE UTV 2 POPULATION: Boende i bostadshushall 1975, 1980, 1985 och 1990 
FÖRDELNING: Variabler som förekomner 1990 

REGION: Koanun, Lian, Storstadsområde (omrâdesdelar ), Riket 

49 



TABELL BO UTV 1 POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 1985 och 1990 
FÖRDELNING: Variabler son förekomer 1990 

REGION: Kcnun, Län, Storstadsområde (omradesdelar ), Riket 

50 



TABELL BO UTV 1 POPULATION: Bostadshushåll 1975, 1980, 198S och 1990 
FÖRDELNING: Variabler som föi-ekommer 1990 

REGION: Kommun, Län, Storstadsområde (omrädesdelar), Riket 

51 



TABELL BO UTV 1 POPULATION: Bostadshushåll 197S, 1980, 1985 och 1990 
FORDELNING: Variabler som förekommer 1990 

REGION: Kommun, Län, Storstadsområde (områdasdelar ), Riket 

52 



TABELL BO UTV 2 POPULATION: Bostadslägenheter 1975, 1980, 198S och 1990 
FÖRDELNING: Variabler som förekommer 1990 

REGION: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdeiar), Riket 

53 



TABELL BO UTV 2 POPULATION: Bostadslägenheter 1975, 1980, 1985 och 1990 
FORDELNING: Variabler son förekomner 1990 

REGION: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

54 



TABELL AM UTV 1 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 1975, 1980, 1985 och 1990 
FÖRDELNING: Kön, ålder, näringsgren (begränsad nivå), LP-branscn 

REGION: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

55 



TABELL AM UTV 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16- år ned bostad i regionen (nattbefolkning) 1975, 1980, 1985 och 1990 
FÖRDELNING: Yrke i kombination med kön 

REGION: Kommun, Län, Storstadsområde (oaradesdelar), Riket 

56 



TABELL AM UTV 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 1975, 1980, 1985 och 1990 
FÖRDELNING: Kön, ålder, näringsgren (begränsad nivå) LP-bransch 

REGION: Kommun, Län, Storstadsområde, Riket 

57 



TABELL AM UTV 4 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 1975, 1980, 1985 och 1990 
FORDELNING: Yrke i kombination med kön 

REGION: Konui, Län, Storstadsområde, Riket 

58 



TABELL AM UTV 5 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16- år (natt- o degbetolkning) 1975,, 1980 , 1985 och 1990 
FÖRDELNING: Kön, ålder, näringsgren (1-sifferniva), LP-bransch och sektor i kombination med bostadens 

och arbetsplatsens belägenhet 

REGION: Kommun, Län, Storstadsområde, Riket 

59 



TABELL BO 1 POPULATION: Bostadslägenheter och utrymda rivningslägenheter 
FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod och lägenhetstyp 

i kombination med fastignetstyp och utnyttjande 

REGION: Kommun» Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

W
) 



TABELL AM 1 POPULATION: Befolkningen 16- âr med bostad i regionen (nattbefolkning) 
FÖRDELNING: Förvärvsarbetande i kombination med kön, ålder och arbetad tid. 

REGION: Kommun, Län, Storstadsområde (omrädesdelar ) , Riket 

61 



TABELL AM 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 år ned bostad i regionen (nattbefolkning) 
FÖRDELNING: Arbetsplatsans belägenhet i konbination Med kön och arbetad tid 

REGION: Tätort/glasbygd, Kommun, Lan 

62 



TABELL AM 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
FÖRDELNING: Bostadens belägenhet i kombination med kön och arbetad t i d 

REGION; Tä tor t /g lesbygd, Kommun, Lan 

63 



TABELL UT 1 POPULATION: Hela befolkningen 16-64 år (nattbefolkning) 
FÖRDELNING: Utbildningsnivån i kombination med kon, sysselsättning och ålder 

REGION: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesedelar), Riket 

64 



TABELL IF 1 POPULATION: Bostadshushåll 
FÖRDELNING: Hustyp och hushållstyp 1 i kombination med sammanräknad inkomst och arbetsinkomst 

REGION: Kommun, Län, Storstadsområde (omradesdelar ) , Riket 

65 



TABELL IF 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
FÖRDELNING: Arbetad tid, sektor och socioekononisk indelning (SEI) i kombiination 

ned arbetsinkomst och sammanräknad inkomst 

REGION: Kommun, Län, Storstadsområde (omradesdelar) , Riket 

66 



TABELL IF 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
FORDELNING: Arbetad tid och näringsgren i kombination med arbetsinkomst och sammanräknad inkomst 

REGION: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

67 



68 

MATRIS BEF 301 Population: Hela befolkningen 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 



69 

MATRIS BEF 302 POPULATION: Hela befolkningen 
REGION: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 



70 

MATRIS BEF 303 Population: Boende i bostadshushåll 
Region: Tätort/glesbygd, Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 



71 

MATRIS BEF 304 Population: Utrikes födda 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 



72 

MATRIS BOF 301 Population: Bostadshushåll 
Region: Tätort/glesbygd, Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 



73 

MATRIS BOF 302 Population: Bostadshushåll 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 



74 

MATRIS BOF 303 Population: Bostadslägenheter (exkl rivningslägenheter) 
Region: Tätort/glesbygd, Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 



75 

Matris AMF 001 Population: Hela befolkningen med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 



76 

Matris AMF 002 Population: Hela befolkningen med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 



77 

Matris AMF 003 Population: Hela befolkningen med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 



78 

MATRIS AMF 004 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen 
(dagbefolkning) 

Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 



79 

MATRIS IFF 301 Population:Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen 
(nattbefolkning) 

Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 



80 

MATRIS IFF 302 Population.Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen 
(nattbefolkning) 

Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 



81 

MATRIS IFF 303 Population:Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen 
(nattbefolkning) 

Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 



Matris BE 311 Population: Hela befolkningen 
Region: Tätort/glesbygd, Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar),Riket 

82 



Matris BE 312 Population: Hela befolkningen 
Region: Kommun, Län. Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

83 



Matris BE 313 Population: Hela befolkningen 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

84 



Matris BE 314 Population: Hela befolkningen 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

85 



Matris BE 315 Population: Hela befolkningen 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

86 



Matris BE 316 Population: Boende i bostadshushåll 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

87 



Matris BE 317 Population: Boende i bostadshushåll 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

88 



Matris BE 318 Population: Boende i bostadshushåll 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

89 



Matris BE 319 Population: Boende i bostadshushåll 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

90 



Matris BE 320 Population: Boende i bostadshushåll 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

91 



Matris BO 311 Population: Bostadshushåll 
Region. Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

92 



Matris BO 312 Population: Bostadshushåll 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

93 



Matris BO 313 Population: Bostadshushåll 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

94 



Matris BO 314 Population: Bostadshushåll 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

95 



Matris BO 315 Population: Bostadshushåll 
Region. Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

96 



Matris BO 316 Population: Bostadshushåll 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

97 



Matris BO 317 Population: Bostadshushåll 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

98 



Matris BO 316 Population: Samtliga bostadshushåll 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

99 



Matris BO 319 Population: Bostadshushåll i småhus 
Region: Kommun. Län, Storstadsområde (omrädesdelar), Riket 

100 



Matris BO 320 Population: Bostadshushåli i övriga hus 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

101 



Matris BO 321 Population: Samtliga bostadshushåll 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

102 



Matris BO 322 Population: Bostadshushåll i småhus 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

103 



Matris BO 323 Population: Bostadshushåll i övriga hus 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

104 



Matris BO 324 Population: Samtliga trångbodda hushåll enl norm 2 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar). Riket 

10.5 



Matris BO 325 Population: Trångbodda hushåll enl norm 2 i småhus 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde {områdesdelar), Riket 

106 



Matris BO 326 Population: Trångbodda hushåll enl norm 2 i övriga hus 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

107 



Matris BO 327 Population: Samtliga bostadshushåll med hög utrymmesstandard 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

108 



Matris BO 328 Population: Bostadshushåll med hög utrymmesstandard i småhus 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

109 



Matris BO 329 Population: Bostadshushåll med hög utrymmesstandard i övriga hus 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

110 



Matris BO 330 Population: Samtliga bostadshushåll 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

111 



Matris BO 331 Population: Bostadshushåll i småhus 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

112 



Matris BO 332 Population: Bostadshushåll i övriga hus 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

113 



Matris BO 333 Population: Bostadshushåll med minst en person 60- år 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

114 



Matris BO 334 Population: Bostadshushåll med minst en person 60- år i övriga hus 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

115 



Matris BO 335 Population: Bostadshushåll med minst en person 60- år 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

1 16 



Matris BO 336 Population: Bostadshushåll med minst en person 16-24 år 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

117 



Matris BO 337 Population: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 
Region. Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

118 



Matris BO 338 Population: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

119 



Matris BO 339 Population: Bostadslägenheter (exkl rivningslägenheter) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

120 



Matris BO 340 Population: Bostadslägenheter (exkl rivningslägenheter) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar). Riket 

121 



Matris BO 341 Population: Bostadslägenheter 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

122 



Matris BO 342 Population: Bostadslägenheter 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

123 



Matris BO 343 Population: Bostadslägenheter i småhus 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

124 



Matris BO 344 Population: Bostadslägenheter i övriga hus (exkl rivningslägenheter) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

125 



Matris BO 345 Population: Familjer 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

126 



Matris BO 346 Population: Familjer 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

127 



Matris AM 011 Population: Hela befolkningen 
Region: Tätort/glesbygd, Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

I28 

Anm: Tätorter med mindre än 500 invånare redovisas 
som "övriga tätorter" i respektive kommun 



Matris AM 012 Population: Hela befolkningen 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

129 



Matris AM 013 Population: Befolkningen 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

130 



Matris AM 014 Population: Befolkningen 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

131 



Matris AM 015 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

132 



Matris AM 016 Population: Förvärvsarbetande befolkningl6- år med bostad i regionen (nattbetolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

133 



Matris AM 017 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

134 



Matris AM 018 Population; Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen {nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

135 



Matris AM 019 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

136 



Matris A M 020 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

137 



Matris AM 021 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

138 



Matris AM 022 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

139 



Matris AM 023 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkninn) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

140 



Matris AM 024 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

141 



Matris AM 025 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

142 



Matris AM 026 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

143 



Matris AM 027 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

144 



Matris AM 028 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

145 



Matris: AM 029 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbetolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

146 



Matris AM 030 Population: Barn och ungdom 0-19 år i bostadshushåll 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

147 



Matris AM 031 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Tätort/glesbygd, Kommun, Län, Storstadsområde 

148 

Anm: Tätorter med mindre än 5n0 invånare redovisas 
som "övriga tätorter" i respeKtive kommun 



Matris AM 032 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde 

149 



Matris AM 033 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde 

150 



Matris AM 034 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Tätort/glesbygd, Kommun, Län, Storstadsområde 

151 

Anm: Tätorter med mindre än 500 invånare redovisas 
som "övriga tätorter" i respektive kommun 



Matris AM 035 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Tätort/glesbygd, Kommun, Län, Storstadsområde 

152 

Anm: Tätorter med mindre än 500 invånare redovisas 
som "övriga tätorter" i respektive kommun 



Matris AM 036 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Tätort/glesbygd, Kommun, Län, Storstadsområde 

153 

Anm: Tätorter med mindre än 500 invånare redovisas 
som "övriga tätorter" i respektive kommun 



Matris AM 037 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde 

154 



Matris AM 038 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde 

155 



Matris AM 039 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbetolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde 

156 



Matris AM 040 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbetolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde 

157 



Matris AM 041 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde 

158 



Matris AM 042 Population: Förvärvsarbetande befolkning16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde 

159 



Matris AM 043 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde 

160 



Matris AM 044 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde 

161 



Matris AM 045 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde 

162 



Matris AM 046 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde 

163 



Matris AM 047 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde 

164 



Matris AM 048 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Tätort/glesbygd 

165 

Anm: Tätorter med mindre än 500 invånare redovisas 
som "övriga tätorter" i respektive kommun 



Matris AM 049 Population: Förvärvsarbetande befolkning16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Tätort/glesbygd 

166 

Anm: Tätorter med mindre än 500 invånare redovisas 
som "övriga tätorter i respektive kommun 



Matris AM 050 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Tätort/Glesbygd 

167 

Anm: Tätorter med mindre än 500 invånare redovisas 
som "övriga tätorter" i respektive kommun 



Matris AM 051 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Tätort/glesbygd 

168 

Anm: Tätorter med mindre än 500 invånare redovisas 
som "övriga tätorter" i respektive kommun 



Matris AM 052 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Tätort/glesbygd 

169 

Anm: Tätorter med mindre än 500 invånare redovisas 
som "övriga tätorter" i respektive kommun 



Matris AM 053 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Tätort/glesbygd 

170 

Anm: Tätorter med mindre än 500 invånare redovisas 
som "övriga tätorter" i respektive kommun 



Matris AM 054 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Region: Tätort/glesbygd 

171 

Anm: Tätorter med mindre än 500 invånare redovisas 
som "övriga tätorter" i respektive kommun 



Matris AM 055 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i regionen (dagbetolkning) 
Region: Tätort/glesbygd 

172 

Anm: Tätorter med mindre än 500 invånare redovisas 
som "övriga tätorter" i respektive kommun 



Matris UT 311 Population: Befolkningen 16 - 64 år 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

173 



Matris UT 312 Population: Befolkningen 16- 64 år 
Region: Tätort/glesbygd, Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

174 

Anm: Tätorter med mindre än 500 invånare redovisas 
som "övriga tätorter" i respektive kommun 



Matris UT 313 Population: Befolkningen 16 - 64 år 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

175 



Matris UT 314 Population: Befolkningen16 - 64 år 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

176 



Matris UT 315 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

177 



Matris UT 316 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadområde (områdesdelar). Riket 

178 



Matris UT 317 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadområde (områdesdelar), Riket 

179 



Matris UT 318 Population: Förvärvsarbetande 16-64 år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

180 

Anm: Inkomstklasserna justeras så att de överensstämmer 
med 1990 års inkomststatistik 



Matris UT 319 Population: Befolkningen 16-64 år 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

181 

Anm: Inkomstklasserna justeras så att de överensstämmer 
med 1990 års inkomststatistik 



Matris UT 319 Population: Befolkningen 16-64 år 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

182 



Matris IF 311 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

183 

Anm: Inkomstklasserna justeras så att de överensstämmer 
med 1990 års inkomststatistik 



Matris IF 312 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

184 

Anm: Inkomstklasserna justeras så att de överensstämmer 
med1990 års inkomststatistik 



Matris IF 313 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

185 

Anm: Inkomstklasserna justeras så att de överensstämmer 
med1990 års inkomststatistik 



Matris IF 314 Population: Bostadshushåll 
Region: Tätort/glesbygd, Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

186 

Anm: Inkomstklasserna justeras så att de överensstämmer 
med1990 års inkomststatistik 

Anm: Tätorter med mindre än 500 invånare redovisas 
som "övriga tätorter" i respektive kommun 



Matris IF 315 Population: Bostadshushåll 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

187 

Anm: Inkomstklasserna justeras så att de överensstämmer 
med1990 års inkomststatistik 



Matris IF 316 Population: Bostadshushåll 
Region: Kommun, Län, Storstadsområde (områdesdelar), Riket 

188 

Anm: Inkomstklasserna justeras så att de överensstämmer 
med1990 års inkomststatistik 
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Kommunernas program 
Förteckning över tabeller på papper 

Lägsta regionala nivå: delområde inom kommun 

Sammanfattningstabeller (SAM) 

SAM 51-55 överensstämmer med allmänna programmets 
SAM-tabeller 1-5 

Hela befolkningen och förvärvsarbetande 16- år efter bosta
dens belägenhet (nattbefolkning) 

SAM 51 Kön, ålder, sysselsätlning,förvärvsintensitet, 
arbetad tid, sektor, arbetsplatsens belägenhet 
och näringsgren 

Förvärvsarbetande 16- år efter arbetsplatsens belägenhet 
(dagbefolkning) och pendling 

SAM 52 Kön, ålder, sektor, färdsätt, bostadens belägen
het, arbetad tid och näringsgren 

Bostadshushåll 

SAM 53 Hustyp, hushållsstorlek, antal boende, hushålls 
typ, upplåtelseform/ägarkategori, antal barn 0-
15 år, trångboddhet, utrymmesstandard, bo-
endetätheter, utländska medborgare och utrikes 
födda 

Bostadslägenheter 

SAM 54 Hustyp, lägenhetstyp, rumsenheter, värmesys
tem, antal boende, byggnadsperiod, tillgång 
till hiss, våningsplan, ägarkategori/utnyttjande 

Utbildning, socioekonomisk tillhörighet (SEI), yrke och in
komst 

SAM 55 Kön, ålder, socioekonomisk indelning (SEI), 
yrke, utbildningsnivå och hushållsinkomst 

Övriga tabeller 

Barn 0-15 år i bostadshushåll 

Tabell BE 51 Barnens ålder i kombination med sam
manboende, kön, sysselsättning och ar
betad tid 

Bostadshushåll med personer 60- år 

Tabell BO 51 Hushållsstorlek och de boendes ålder i 
kombination med hustyp, hiss/ej hiss, 
lägenhetstyp, byggnadsperiod och upp
låtelseform/ägarkategori 

Special Programme 
List of tables on paper 

Summary tabulations (SAM-tabulations) 

The same tabulations as in the General Programme 

Sex, age, employment, hours worked, sector of employment, 
district of place of work, and industry 

Sex, age, sector of employment, means of conveyance, resi-
dential district, hours worked and industry 

Type of building, size of houscholds, number of occupants, 
type of households, tenure status/type of ownership, number of 
children 0-15 years, overcrowding, standard of space citizenship 
and country of birth 

Type of building, size of dwelling, number of rooms incl. 
kitchen, heating system, number of occupants, period of 
construction, lift/no lift, number of storeys, tenure status/type 
of ownership 

Sex, age, socio-economic classification, educalional le-
vel .occupation and income of household 

Other tables 

Age of child by marriage/consensual union, sex, employment 
and hours worked 

S ize of household and age of members of household by type of 
building, elevator/no elevator, size of dwelling, period of 
construction and tenure status/occupancy status 
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Kommunernas program 
Förteckning över fasta tabeller i Delområdesstatistiska 
databasen (DSDB) 

Lägsta regionala nivå: delområde inom kommun 

Befolkning (BEF) 

Hela befolkningen 

BEF 361 Kön och ålder i kombination med hushållstill
hörighet och hushallsställning 

Bostadshushåll och bostadslägenheter (BOF) 

Bostadshushåll 

BOF 361 Hustyp och hushållstyp 1 i kombination med 
upplåtelseform/ägarkategori 

Bostadslägenheter 

BOF 362 Hustyp och byggnadsperiod i kombination med 
lägenhetstyp 

BOF 363 Hustyp och värmesystem i kombination med 
upplåtelseform/ägarkategori 

Arbetsmarknad (AMF) 

Befolkningen 16- år med bostad i området (nattbefolkning) 

AMF 061 Kön och ålder i kombination med sysselsättning/ 
arbetad tid 

AMF 062 Kön och socioekonomisk indelning (SEI) i 
kombination med ålder 

Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad/arbetsplats i 
området (dag/nattbefolkning) 

AMF 063 Näringsgren (begr nivå) i kombination med 
bostadsområde, arbetsställeområde och kön 

AMF 064 Yrke (2-siffer nivå) i kombination med bostads
område, arbetsställeområde och kön 

Barn 0-15 år 

AMF 065 Den vuxnes sammanboende och barnets ålder i 
kombination med den vuxnes sysselsättning/ 
arbetad tid 

Special Programme 
List of fixed tables in the database (DSDB) 

Sex and age by household status and relationship to référence 
member 

Type of building and type of household 1 by tenure status/type 
of ownership 

Type of building and period of construction by size of dwelling 

Type of building and heating system by tenure status/type of 
ownership 

Sex and age by employment/hours worked 

Sex and socio-economic classification by age 

Industry (limited level) by residential district, district of place 
of work and sex 

Occupation (2-digit level) by residential district, district of 
place of work and sex 

Marriage/consenual union of adult and age of child 0-15 years 
by employment/hours worked by adult 
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Utbildning (UTF) 

Befolkning 16-64 år 

UTF 361 Kön och utbildningsnivå i kombination med Sex and education level by age 

ålder 

Inkomst (IFF) 

Befolkning 16- år 
IFF 361 Kön och sammanräknad inkomst i kombination Sex and total income by age 

med ålder 

Bostadshushåll 

IFF 362 Hushållstyp 1 i kombination med disponibel Type of household 1 by disposable income 
inkomst 
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Kommunernas program 
Förteckning över matriser i Delområdesstatistiska 
databasen (DSDB) 

Lägsta regionala nivå: delområde inom kommun 

Befolkning (BE) 

Hela befolkningen 

BE 371 Kön * ålder * hushållsställning * hushållstillhörighet 

BE 372 Kön* ålder* sammanboende* medborgarskapsland 

Boende i bostadshushåll 

BE 373 Ålder * hustyp * byggnadsperiod * lägcnheLstyp 
* upplåtelseform/ägarkatcgori 

BE 374 Hushållsstorlek * hushållstyp 1 * hustyp 
* lägenhetstyp * utrymmesnivå 

BE 376 Ålder * hustyp * byggnadsperiod * lägenhetslyp 

BE 377 Ålder * hushållstyp 1 

BE 378 Ålder *upplåtelseform/ägarkategori * hushålls
storlek 

BE 379 Ålder * hustyp * byggnadsperiod * upplåtelseform/ 
ägarkategori 

Svenska medborgare 

BE 375 Kön * ålder * sammanboende * födelseland 

Bostadshushåll och bostadslägenheter (BO) 

Bostadshushåll 

BO 371 Hustyp * hushållsstorlek * hushållstyp 1 * antal 
barn 0-15 år * lägenhetstyp 

BO 372 Hustyp * hushållsstorlek * hushållstyp 1 * antal 
barn 0-15 år * referenspersonens ålder 

BO 373 Hustyp * hushållsstorlek * hushållstyp 1 * lägen
hetstyp * upplåtelseform/ägarkategori 

BO 374 Hustyp * hushållsstorlek * hushållstyp 1 * lägen
hetstyp * byggnadsperiod 

Special Programme 
List of matrices in the database (DSDB) 

Sex * age * relationship to référence member * houschold 
status 

Sex * age * marriage/consensual union * citizenship 

Age * type of building * period of construction * size of 
dwelling * tenure status/type of owncrship 

Size of household * type of household 1 * type of building 
* size of dwelling * standard of space 

Age * type of building * period of construction * size of 
dwelling 

Age * type of houschold 1 

Age * tenure status/type of owncrship * size of houschold 

Age * type of building * period of construction * tenure status/ 
type of ownership 

Sex * age * marriage/consensual union *country of birth 

Type of building * size of household * type of houschold 1 
* number of children 0-15 år * size of dwelling 

Type of building * size of household * type of household 1 
* number of children aged 0-15 years * age of référence 

member 

Type of building * size of household * type of household 1 
* size of dwelling * tenure status/type of ownership 

Type of building * size of household * type of household 1 
* size of dwelling * period of construction 
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BO 375 Hustyp * hushållstyp 1 * byggnadsperiod * lägen
hetstyp * upplåtelseform 

BO 376 Hustyp * hushållstyp 1 * ägarkategori * lägenhetstyp 
* upplåtelseform 

BO 377 Hustyp * hushållstyp 1 * lägenhetstyp * upplåtelse-
form/ägarkategori * utrymmesnivå 

Bostadshushåll i övriga hus 

BO 378 Hushållstyp 1 * upplåtelseform/ägarkategori 

* byggnadsperiod * hiss 

Bostadshushåll med barn 0-15 år 

BO 379 Hustyp * antal barn/ålder * sammanboende/kön 
* lägenhetstyp * upplåtelseform/ägarkategori 

BO 380 Hustyp * antal barn/ålder * sammanboende/kön 

* lägenhetstyp * utrymmesnivå 

Bostadshushåll med minst en person 16-24 år 

BO 381 Hustyp * hushållstyp 3 * referenspersonens ålder 
* lägenhetstyp * utrymmesnivå 

BO 382 Hustyp * hushållsstorlek * hushållstyp 3 * referens
personens ålder lägenhetstyp 

Bostadshushåll med minst en person 60- år 

BO 383 Hustyp * hushållsstorlek * ålderssammansättning 
* referenspersonens ålder * lägenhetstyp 

BO 384 Hustyp * ålderssammansättning * referenspersonens 
ålder * lägenhetstyp * utrymmesnivå 

BO 385 Ålderssammansättning * byggnadsperiod * upp
låtelseform/ägarkategori * hiss 

BO 386 Hustyp * den äldstes ålder * den yngstes ålder 
* byggnadsperiod * lägenhetstyp 

Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 

BO 387 Hustyp * hushållsstorlek * hushållstyp 5 * referens 
personens ålder * lägenhetstyp 

BO 388 Hustyp * hushållsstorlek * hushållstyp 5 * referens
personens ålder * utrymmesnivå 

Bostadslägenheter 

BO 389 Hustyp * ägarkategori * byggnadsperiod * lägen
hetstyp * upplåtelseform/utnyttjande 

BO 390 Ägarkategori * byggnadsperiod * upplåtelseform/ 
utnyttjande * värmesystem 

Type of building * type of household 1 * period of construction 
* size of dwelling * tenure status 

Type of building * type of household 1 * type of ownership 

* size of dwelling * tenure status 

Type of building * type of household 1 * tenure status/type of 

ownership * standard of space 

Type of household 1 * tenure status/type of ownership* period 
of construction * lift/no lift 

Type of building * numberof children/age * marriage/consen-
sual union/sex * size of dwelling * tenure status/type of 
ownership 

Type of building* number of children/age * marriage/consen-
sual union /sex* size of dwelling * standard of space 

Type of building * type of household 3 * age of référence 
member * size of dwelling * standard of space 

Type of building * size of household * type of household 3 
* age of référence member * size of dwelling 

Type of building * size of household * age composition * age 
of référence member * size of dwelling 

Type of building * age composition * age of référence member 
* size of dwelling * standard of space 

Age composition * period of construction * tenure status/type 
of ownership * lift/no lift 

Type of building * age of the eldest * age of the youngest 
* period of construction * size of dwelling 

Type of building * size of household * type of household 5 
* age of reference member * size of dwelling 

Type of building * size of household * type of household 5 
* age of reference member * standard of space 

Type of building * type of ownership * period of construction 
* size of dwelling * tenure status/occupancy status 

Type of ownership * period of construction * tenure status/ 
occupancy status * heating system 
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Rumsenheter i bostadslägenheter 

BO 391 Hustyp * ägarkategori * byggnadsperiod * lägen
hetstyp * upplåtelseform/utnyttjande 

Bostadslägenheter i övriga hus 

BO 392 Ägarkategori * byggnadsperiod * upplåtelseform/ 
utnyttjande * hiss * våningsplan 

BO 393 Ägarkategori * byggnadsperiod * hiss * vånings
plan 

BO 394 Ägarkategori * byggnadsperiod * upplåtelseform/ 
utnyttjande * värmesystem 

Arbetsmarknad (AM) 

Befolkning 16- år med bostad i området (nattbefolkning) 

AM 071 Kön/sammanboende * ålder * sysselsättning/arbe
tad tid * medborgarskapsland * födelseland 

Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i området 
(nattbefolkning) 

AM 072 Kön * ålder * medborgarskapsland * födelseland * 
socioekonomisk indelning (SET) 

AM 073 Kön * ålder * arbetad tid * socioekonomisk indel
ning (SEI) * färdsätt 

AM 074 Kön * ålder * arbetad tid * sektor * färdsätt 

AM 075 Kön * ålder * arbetad tid * näringsgren (begr. nivå) 
* färdsätt 

AM 076 Kön * ålder * näringsgren (begr. nivå) * yrke (2-
siffemivå) * sektor 

AM 077 Kön * ålder * medborgarskapsland * födelseland 
* yrke (2-siffernivå) 

Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i området 
(dagbefolkning) 

AM 078 Kön * ålder * arbetad tid * näringsgren (begr. nivå) 
* färdsätt 

AM 079 Kön * ålder * näringsgren (begr. nivå) * yrke (2-
siffernivå) * sektor 

Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad/eller arbets
plats i området 

AM 080 Kön * ålder * arbetad tid * färdsätt * bostadsområde 
* arbetsställeområde 

Type of building * type of ownership * period of construction 
* size of dwelling * tenure status/occupancy status 

Type of ownership * period of construction * tenure status/ 
occupancy status * lift/no lift * number of storeys 

Type of ownership * period of construction * lift/no lift 
* number of storeys 

Type of ownership * period of construction * tenure status/ 
occupancy status * heating system 

Sex/marriage/consenual union * age * employment/hours 
worked * citizenship * country of birth 

Sex * age * citizenship * country of birth * socio-economic 
classification 

Sex * age * hours worked * socio-economic classification 
* means of conveyance 

Sex * age * hours worked * sector of empoymcnt * means of 
conveyance 

Sex * age * hours worked * industry (limited level) * means of 
conveyance 

Sex * age * industry (limited level) * occupation (2-digit level) 
sector of employment 

Sex * age * citizenship * country of birth * occupation (2-digit 
level) 

Sex * age * hours worked * industry (limited level) * means of 
conveyance 

Sex * age * industry (limited level) * occupation (2-digit level) 
* sector ofemployment 

Sex * age * hours worked * means of conveyance * residential 
district * district of place of work 
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AM 081 Kön * arbetad tid * näringsgren (begr. nivå) * sektor 
* bostadsområde * arbetsställeområde 

Barn 0-15 år boende i bostadshushåll 

AM 082 Barnets ålder * yngsta barnets ålder * referensper
sonens sammanboende/kön * referenspersonens 
sysselsättning/arbetad tid 

Barn och ungdomar 0-19 år boende i bostadshushåll 

AM 083 Antal barn 0-17 år * barnets ålder * kön/samman
boende * socioekonomisk indelning (SEI) 

Bostadshushåll 

AM 084 Hustyp * hushållstyp 1 * upplåtelseform/ ägarkate-
gori * lägenhetstyp * socioekonomisk indelning 
(SEI) 

AM 085 Hustyp * hushållstyp 1 * upplåtelseform/ägarkate-
gori * referenspersonens sysselsättning/arbetad tid 
* socioekonomisk indelning (SEI) 

AM 086 Hustyp * hushållstyp 1 * referenspersonens ålder 
sysselsättning/arbetad tid * socioekonomisk indel
ning (SEI) 

Utbildning (UT) 

Befolkning 16-64 år 

UT 371 Kön * ålder * utbildningsnivå * yrke (2-siffernivå) 
* socioekonomisk indelning (SEI) 

UT 372 Kön * ålder * utbildningsnivå * sysselsättning/ 
arbetad tid * sammanräknad inkomst 

UT 373 Kön * ålder * utbildningsnivå * sysselsättning/ 
arbetad tid * arbetsinkomst 

Inkomst (IF) 

Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen 
(nattbefolkning) 

IF 371 Kön * ålder * sysselsättning/arbetad tid * närings
gren (begr. nivå) * sammanräknad inkomst 

IF 372 Kön * ålder * sysselsättning/arbetad tid * sektor 
* sammanräknad inkomst 

IF 373 Kön * ålder * sysselsättning/arbetad tid * närings
gren (begr. nivå) arbetsinkomst 

IF 374 Kön * ålder * sysselsättning/arbetad tid * sektor * 
arbetsinkomst 

Sex * age * industry (limited level) * sector of employment 
* residential district * district of place of work 

Ageofchild* ageof youngestchild * sex/marriage/consensual 
union of référence member * employment/hours worked of 
référence member 

Number of children 0-17 years * age of child * marriage/ 
consenual union of référence member * socio-economic 
classification 

Type of building * type of household 1 * tenure status/type of 
ownership * sizeof dwelling * socio-economic classification 

Type of building * type of household 1 * tenure status/type of 
ownership * employment/hours worked by référence member 
* socio-economic classification 

Type of building * type of household 1 * employment/hours 
worked by référence member * socio-economic classification 

Sex * age * éducation level * occupation (2-digit level) * socio-
economic classification 

Sex * age * éducation level * employment/hours worked * total 
income 

Sex * age * éducation level * employment/hours worked 
* income from work 

Sex * age * employment/hours worked * industry (limited 
level) * total income 

Sex * age * employment/hours worked * sector of employment 
* total income 

Sex * age * employment/hours worked * industry (limited 
level) * income from work 

Sex * age * employment/hours worked * sector of employment 
* income from work 
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Bostadshushåll 

IF 375 Hushållsstorlek * hushållstyp 1 * antal förvärvsar
betande * sammanräknad inkomst * disponibel in
komst 

IF 376 Hushållsstorlek * referenspersonens ålder * antal 
förvärvsarbetande * sammanräknad inkomst * dis
ponibel inkomst 

IF 377 Hushållsstorlek * socioekonomisk indelning (SEI) 
* antal förvärvsarbetande * sammanräknad inkomst 
* disponibel inkomst 

IF 378 Hushållsstorlek * hustyp * antal förvärvsarbetande 
* sammanräknad inkomst * disponibel inkomst 

Sizeof household* type of household 1 * numberofemployed 
* total income * disposable income 

Size of household * age of référence member * number of 
employed * total income * disposable income 

Sizeof household * socio-economic classification * number of 
employed * total income * disposable income 

Size of household * type of building * number of employed * 
total income * disposable income 



TABELL SAM 51 POPULATION: Hela befolkningen och förvärvsarbetande 16- år 
_ efter bostadens belägenhet (nattbefolkning) 

KOMMUN: 
BOSTADSOMRÅDE : 

197 



TABELL SAM 52 POPULATION: Förvärvsarbetande 16- år efter arbetsplatsens 
belägenhet (dagbefolkning)och pendling 

KOMMUN: 
ARBETSSTÄLLEOMRÄDE: 

198 



Tabell SAM 53 POPULATION: Bostadshushall 

KOMMUN: 
BOSTADSOMRÅDE : 

199 

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



Tabell SAM 54 POPULATION: Bostadslägenheter 

KOMMUN: 
BOSTADSOMRÅDE : 

200 



TABELL SAM 55 POPULATION: Befolkning, bostadshushåll och förvärvsarbetande 
ned bostad i regionen (nattbefolkning) 

201 



Tabell BE 51 POPULATION: Barn 0-15 år i bostadshushall 
FÖRDELNING: Barnens ålder i kombination med sammanboende/ej sammanboendes kön sysselsättning och arbetad tid 

202 



Tabell BO 51 POPULATION: Bostadshushâll med personer 60- år 
FÖRDELNING: Ålderssammansättning i kombination med hustyp, hiss, lägenhetstyp, byggnadsperiod och upplatelseform/ägarkategori 

203 
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Matris BEF 361 Population: Hela befolkningen 
Fördelning: Kön och ålder i kombination med hushållstillhörighet och 

hushållsställning 



205 

Matris BOF 361 Population: Bostadshushåll 
Fördelning: Hustyp och hushållstyp 1 i kombination med 

upplåtelseform/ägarkategori 
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Matris BOF 362 Population: Bostadslägenheter 
Fördelning: Hustyp och byggnadsperiod i kombination med lägenhetstyp 



207 

Matris BOF 363 Population: Bostadslägenheter 
Fördelning: Hustyp och värmesystem i kombination med 

upplåtelsetorm/ägarkategori 



208 

Matris AMF 061 Population: Befolkningen 16- år med bostad i området (nattbefolkning) 
Fördelning: Kön och ålder i kombination med sysselsättning och 

arbetad tid 
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Matris AMF 062 Population: Befolkningen 16- år med bostad i området (nattbefolkning) 
Fördelning: Kön och socioekonomisk indelning (SEI) i kombination med 

ålder 
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Matris AMF 063 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år 
Fördelning: Näringsgren (begr nivå) i kombination med bostadsområde, 

arbetsställeområde och kön 
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Matris AMF 064 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år 
Fördelning: Yrke i kombination med bostadsområde, arbetsställeområde 

och kön 
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Matris AMF 065 Population: Barn 0-15 år 
Fördelning: Den vuxnes sammanboende och barnets ålder i kombination 

med den vuxnes sysselsättning/arbetad tid 



213 

Matris UTF 361 Population: Befolkningen 16- 64 år 
Fördelning: Kön och utbildningsnivå i kombination med ålder 



214 

Matris IFF 361 Population: Befolkningen 16- år 
Fördelning: Kön och sammanräknad inkomst i kombination med ålder 



215 

Matris IFF 362 Population: Bostadshushåll 
Fördelning: Hushållstyp 1 i kombination med disponibel inkomst 

Anm: Inkomstklasserna justeras så att de överensstämmer med 
1990 års inkomststatistik 



Matris BE 371 Population: Hela befolkningen 
Region: Delområde, kommun 

2
I6 



Matris BE 372 Population: Hela befolkningen 
Region: Delområde, kommun 

217 



Matris BE 373 Population: Boende i bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

218 



Matris BE 374 Population: Boende i bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

219 



Matris BE 375 Population: Svenska medborgare 
Region: Delområde, kommun 

220 



Matris BE 376 Population: Boende i bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

221 



Matris BE 377 Population: Boende i bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

222 



Matris BE 378 Population: Boende i bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

223 



Matris BE 379 Population: Boende i bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

224 



Matris BO 371 Population: Bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

225 



Matris BO 372 Population: Bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

226 



Matris BO 373 Population: Bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

227 



Matris BO 374 Population: Bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

228 



Matris BO 375 Population: Bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

229 



Matris BO 376 Population: Bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

230 



Matris BO 377 Population: Bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

231 



Matris BO 378 Population: Bostadshushåll i övriga hus 
Region: Delområde, kommun 

232 



Matris BO 379 Population: Bostadshushåll med barn 0-15 år 
Region: Delområde, kommun 

233 



Matris BO 380 Population: Bostadshushåll med barn 0-15 år 
Region: Delområde, kommun 

234 



Matris BO 381 Population: Bostadshushâll med minst en person 16-24 år 
Region: Delområde, kommun 

235 



Matris BO 382 Population: Bostadshushåll med minst en person 16-24 år 
Region: Delområde, kommun 

236 



Matris BO 383 Population: Bostadshushåll med minst en person 60- år 
Region: Delområde, kommun 

237 



Matris BO 384 Population: Bostadshushåll med minst en person 60- år 
Region: Delområde, kommun 

238 



Matris BO 385 Population: Bostadshushåll i Övriga hus med minst en person 60- år 
Region: Delområde, kommun 

239 



Matris BO 386 Population: Bostadshushåll med minst en person 60- år 
Region: Delområde, kommun 

240 



Matris BO 387 Population: Bostadshushåll med minst en person 16- år född utomlands 
Region: Delområde, kommun 

241 



Matris BO 388 Population: Bostadshushåll med minst en person 16-år lödd utomlands 
Region: Delområde, kommun 

242 



Matris BO 389 Population: Bostadslägenheter 
Region: Delområde, kommun 

243 



Matris BO 390 Population: Bostadslägenheter 
Region: Delområde, kommun 

244 



Matris BO 391 Population: Rumsenheter i bostadslägenheter 
Region: Delområde, kommun 

245 



Matris BO 392 Population: Bostadslägenheter i övriga hus 
Region: Delområde, kommun 

246 



Matris BO 393 Population: Bostadslägenheter i övriga hus 
Region: Delområde, kommun 

247 



Matris BO 394 Population: Bostadslägenheter i övriga hus 
Region: Delområde, kommun 

248 



Matris AM 071 Population: Befolkning 16- år med bostad i området (nattbefolkning) 
Region: Delområde, kommun 

249 



Matris AM 072 Population: Befolkning 16- år med bostad i området (nattbefolkning) 
Region: Delområde, kommun 

250 



Matris AM 073 Population: Befolkning 16- år med bostad i området (nattbefolkning) 
Region: Delområde, kommun 

251 



Matris AM 074 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i området (nattbefolkning) 
Region: Delområde, kommun 

252 



Matris AM 075 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i området (nattbefolkning) 
Region: Delområde, kommun 

253 



Matris AM 076 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i området (nattbetolkning) 
Region: Delområde, kommun 

254 



Matris AM 077 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i området (nattbefolkning) 
Region: Delområde, kommun 

255 



Matris AM 078 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med arbetsplats i området (dagbefolkning) 
Region: Delområde, kommun 

256 



Matris AM 079 Population: Förvärvsarbetande betolkning 16- år med arbetsplats i området (dagbefolkning) 
Region: Delområde, kommun 

257 



Matris AM 080 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad och/eller arbetsplats i området 
Region: Delområde, kommun 

258 



Matris AM 081 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad och/eller arbetsplats i området 
Region: Delområde, kommun 

259 



Matris AM 082 Population: Barn 0-15 år boende i bostadshushåll 
Region: Debmråde, kommun 

260 



Matris AM 083 Population: Barn och ungdomar 0-19 år boende i bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

261 



Matris AM 084 Population: Bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

262 



Matris AM 085 Population: Bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

263 



Matris AM 086 Population: Bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

264 



Matris UT 371 Population: Befolkningen 16-64 år 
Region: Delområde, kommun 

265 



Matris UT 372 Population: Befolkningen 16-64 år 
Region: Delområde, kommun 

266 



Matris UT 373 Population: Befolkningen 16-64 år 
Region: Delområde, kommun 

267 



Matris IF 371 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Delområde, kommun 

268 

Anm: Inkomstklasserna justeras så att de överensstämmer med 
1990 års inkomststatistik 



Matris IF 372 Population: Förvärvsarbetande befolkning16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Delområde, kommun 

269 

Anm: Inkomstklasserna justeras så att de överensstämmer med 
1990 års inkomststatistik 



Matris IF 373 Population: Förvärvsarbetande befolkning 16- år med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Region: Delområde, kommun ë 

Anm: Inkomstklasserna justeras så att de överensstämmer med 
1990 års inkomststatistik 



Matris IF 374 Population: Förvärvsarbetande befolkning16- år med bostad i regionen (nattbefokning) 
Region: Delområde, kommun 

271 

Anm: Inkomstklasserna justeras så att de överensstämmer med 
1990 års inkomststatistik 



Matris IF 375 Population: Bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

272 

Anm: Inkomstklasserna justeras så att de överensstämmer med 
1990 års inkomststatistik 



Matris IF 376 Population: Bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

273 

Anm: Inkomstklasserna justeras så att de överensstämmer med 
1990 års inkomststatistik 



Matris IF 377 Population: Bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

274 

Anm: Inkomstklasserna justeras sä att de överensstämmer med 
1990 års inkomststatistik 



Matris IF 378 Population: Bostadshushåll 
Region: Delområde, kommun 

275 

Anm: Inkomstklasserna justeras så att de överensstämmer med 
1990 års inkomststatistik 



276 Bilaga 1 

Variabelinnehåll I Folk- och bostadsräkningarna fr o m FoB 60 
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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) 5-ställigkod 
6) Ej redovisningsvariabel 
7) Inkl uppgift om anläggning för kontroll av dricksvatten 
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Kommunindelningen 1 januari 1991 

The administrative subdivision January 1, 1991 

01 STOCKHOLMS LÄN 

01 14 UPPLANDS-VÄSBY 
01 15 VALLENTUNA 
01 17 ÖSTERÅKER 
01 20 VÄRMDÖ 
01 23 JÄRFÄLLA 

01 25 EKERÖ 
01 26 HUDDINGE 
01 27 BOTKYRKA 
01 28 SALEM 
01 36 HANINGE 

01 38 TYRESÖ 
01 39 UPPLANDS-BRO 
01 60 TÄBY 
01 62 DANDERYD 
01 63 SOLLENTUNA 

01 80 STOCKHOLM 
01 81 SÖDERTÄLJE 
01 82 NACKA 
01 83 SUNDBYBERG 
01 84 SOLNA 

01 86 LIDINGÖ 
01 87 VAXHOLM 
01 88 NORRTÄLJE 
01 91 SIGTUNA 
01 92 NYNÄSHAMN 

03 UPPSALA LÄN 

03 05 HÅBO 
03 19 ÄLVKARLEBY 
03 60 TIERP 
03 80 UPPSALA 
03 81 ENKÖPING 
03 82 ÖSTHAMMAR 

04 SÖDERMANLANDS LÄN 

04 28 VINGÅKER 
04 80 NYKÖPING 
04 81 OXELÖSUND 
04 82 FLEN 
04 83 KATRINEHOLM 

04 84 ESKILSTUNA 
04 86 STRÄNGNÄS 

05 ÖSTERGÖTLANDS LÄN 

05 09 ÖDESHÖG 
05 12 YDRE 
05 13 KINDA 
05 60 BOXHOLM 
05 61 ÅTVIDABERG 

05 62 FINSPÅNG 
05 63 VALDEMARSVIK 
05 80 LINKÖPING 
05 81 NORRKÖPING 
05 82 SÖDERKÖPING 

05 83 MOTALA 
05 84 VADSTENA 
05 86 MJÖLBY 

06 JÖNKÖPINGS LÄN 

06 04 ANEBY 
06 17 GNOSJÖ 
06 62 GISLAVED 
06 65 VAGGERYD 
06 80 JÖNKÖPING 

06 82 NÄSSJÖ 
06 83 VÄRNAMO 
06 84 SÄVSJÖ 
06 85 VETLANDA 
06 86 EKSJÖ 
06 87 TRANÅS 

07 KRONOBERGS LÄN 

07 60 UPPVEDINGE 
07 61 LESSEBO 
07 63 TINGSRYD 
07 64 ALVESTA 
07 65 ÄLMHULT 

07 67 MARKARYD 
07 80 VÄXJÖ 
07 81 LJUNGBY 

08 KALMAR LÄN 

08 21 HÖGSBY 
08 34 TORSÅS 
08 40 MÖRBYLÅNGA 
08 60 HULTSFRED 
08 61 MÖNSTERÅS 

08 62 EMMABODA 
08 80 KALMAR 
08 81 NYBRO 
08 82 OSKARSHAMN 
08 83 VÄSTERVIK 

08 84 VIMMERBY 
08 85 BORGHOLM 

09 GOTLANDS LÄN 

09 80 GOTLAND 

10 BLEKINGE LÄN 

10 60 OLOFSTRÖM 
10 80 KARLSKRONA 
10 81 RONNEBY 
10 82 KARLSHAMN 
10 83 SÖLVESBORG 

11 KRISTIANSTADS LÄN 

11 21 ÖSTRA GÖINGE 
11 37 ÖRKELLJUNGA 
11 60 TOMELILLA 
11 62 BROMÖLLA 
11 63 OSBY 

11 65 PERSTORP 
11 66 KLIPPAN 
11 67 ÅSTORP 
11 68 BÅSTAD 
11 80 KRISTIANSTAD 
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11 81 SIMRISHAMN 
11 82 ÄNGELHOLM 
11 83 HÄSSLEHOLM 

12 MALMÖHUS LÄN 
12 14 SVALÖV 
12 30 STAFFANSTORP 
12 31 BURLÖV 
12 33 VELLINGE 
12 60 BJUV 

12 61 KÄVLINGE 
12 62 LOMMA 
12 63 SVEDALA 
12 64 SKURUP 
12 65 SJÖBO 

12 66 HÖRBY 
12 67 HÖÖR 
12 80 MALMÖ 
12 81 LUND 
12 82 LANDSKRONA 

12 83 HELSINGBORG 
12 84 HÖGANÄS 
12 85 ESLÖV 
12 86 YSTAD 
12 87 RELLEBORG 

13 HALLANDS LÄN 
13 15 HYLTE 
13 80 HALMSTAD 
13 8 1 LAHOLM 
13 82 FALKENBERG 
13 83 VARBERG 
13 84 KUNGSBACKA 

14 GÖTEBORGS O BOHUS LÄN 
14 01 HÄRRYDA 
14 02 PARTILLE 
14 07 ÖCKERÖ 
14 15 STENUNGSUND 
14 19 TJÖRN 

14 21 ORUST 
14 27 SOTENÄS 
14 30 MUNKEDAL 
14 35 TANUM 
14 80 GÖTEBORG 

14 81 MÖLNDAL 
14 82 KUNGÄLV 
14 84 LYSEKIL 
14 85 UDDEVALLA 
14 86 STRÖMSTAD 

15 ÄLVSBORGS LÄN 
15 04 DALS-ED 
15 07 FÄRGELAND A 
15 21 ALE 
15 24 LERUM 
15 27 VÅRGÅRD A 

15 52 TRANEMO 
15 60 BENGTSFORS 
15 61 MELLERUD 
15 62 LILLA EDET 
15 63 MARK 

15 65 SVENLJUNGA 
15 66 HERRLJUNGA 
15 80 VÄNERSBORG 
15 81 TROLLHÄTTAN 
15 82 ALINGSÅS 

15 83 BORÅS 
15 84 ULRICEHAMN 
15 85 ÅMÅL 

16 SKARABORGS LÄN 
16 02 GRÄSTORP 
16 03 ESSUNGA 
16 22 MULLSJÖ 
16 23 HABO 
16 37 KARLSBORG 

16 43 GULLSPÅNG 
16 60 VARA 
16 61 GÖTENE 
16 62 TIBRO 
16 63 TÖREBODA 

16 80 MARIESTAD 
16 81 LIDKÖPING 
16 82 SKARA 
16 83 SKÖVDE 
16 84 HJO 

16 85 TIDAHOLM 
16 86 FALKÖPING 

17 VÄRMLANDS LÄN 
17 15 KIL 
17 30 EDA 
17 37 TORSBY 
17 60 STORFORS 
17 61 HAMMARÖ 

17 62 MUNKFORS 
17 63 FORSHAGA 
17 64 GRUMS 
17 65 ÅRJÄNG 
17 66 SUNNE 

17 80 KARLSTAD 
17 81 KRISTINEHAMN 
17 82 FILIPSTAD 
17 83 HAGFORS 
17 84 ARVIKA 
17 85 SÄFFLE 

18 ÖREBRO LÄN 
18 60 LAXÅ 
18 61 HALLSBERG 
18 62 DEGERFORS 
18 63 HÄLLEFORS 
18 64 UUSNARSBERG 

18 80 ÖREBRO 
18 81 KUMLA 
18 82 ASKERSUND 
18 83 KARLSKOGA 
18 84 NORA 
18 85 LINDESBERG 
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19 VÄSTMANLANDS LÄN 
19 04 SKINNSKATTEBERG 
19 07 SURAHAMMAR 
19 17 HEBY 
19 60 KUNGSÖR 
19 61 HALLSTAHAMMAR 

19 62 NORBERG 

19 80 VÄSTERÅS 
19 81 SALA 
19 82 FAGERSTA 
19 83 KÖPING 
19 84 ARBOGA 

20 KOPPARBERGS LÄN 
20 21 VANSBRO 
20 23 MALUNG 
20 26 GAGNEF 
20 29 LEKSAND 
20 31 RÄTTVIK 

20 34 ORSA 
20 3 9 ÄLVDALEN 
20 61 SMEDJEBACKEN 
20 62 MORA 
20 80 FALUN 

20 81 BORLÄNGE 
20 82 SÄTER 
20 83 HEDEMORA 
20 84 AVESTA 
20 85 LUDVIKA 

21 GÄVLEBORGS LÄN 
21 01 OCKELBO 
21 04 HOFORS 
21 21 OVANÅKER 
21 32 NORDANSTIG 
21 61 LJUSDAL 

21 80 GÄVLE 
21 81 SANDVIKEN 
21 82 SÖDERHAMN 
21 83 BOLLNÄS 
21 84 HUDIKSVALL 

22 VÄSTERNORRLANDS LÄN 
22 60 ANGE 
22 62 TIMRÅ 
22 80 HÄRNÖSAND 
22 81 SUNDSVALL 
22 82 KRAMFORS 

22 83 SOLLEFTEÅ 
22 84 ÖRNSKÖLDSVIK 

23 JÄMTLANDS LÄN 
23 03 RAGUNDA 
23 05 BRÄCKE 
23 09 KROKOM 
23 13 STRÖMSUND 
23 21 ÅRE 

23 26 BERG 
23 61 HÄRJEDALEN 
23 80 ÖSTERSUND 

24 VÄSTERBOTTENS LÄN 
24 01 NORDMALING 
24 03 BJURHOLM 
24 04 VINDELN 
24 09 ROBERTSFORS 
24 17 NORSJÖ 

24 18 MALA 
24 21 STORUM AN 
24 22 SORSELE 
24 25 DOROTEA 
24 60 VÄNNÄS 

24 62 VILHELMINA 
24 63 ÅSELE 
24 80 UMEÅ 
24 81 LYCKSELE 
24 82 SKELLEFTEÅ 

25 NORRBOTTENS LÄN 
25 05 ARVIDSJAUR 
25 06 ARJEPLOG 
25 10 JOKKMOKK 
25 13 ö VERK ALIX 
25 14 KALIX 

25 18 ÖVERTORNEÅ 
25 21 PAJALA 
25 23 GÄLLIVARE 
25 60 ÄLVSBYN 
25 80 LULEÅ 

25 81 PITEÅ 
25 82 BODEN 
25 83 HAPARANDA 
25 84 KIRUNA 



Bilaga 3 281 

Omfattningen av storstadsområdena 1 januari 1991 och indelningen i områdesdelar 

I Stor-Stockholm Hela Stockholms län utom Norrtälje, 
Nynäshamn och Södertälje kommuner 

II Inre staden Adolf Fredriks, Engelbrekts, Essinge, 
Gustav Vasa, Hedvig Eleonora, 
Högalids, Johannes, Katarina, 
Kungsholms, Maria Magdalena, 
Matteus, Oscars, Sankt Görans och 
Sofia församlingar samt Sockholms 
domkyrkoförsamling. 

12 Söderort Brännkyrka, Enskede, Farsta, 
Hägerstens, Skarpnäcks, 
Skärholmens och Vantörs församlingar 
i Stockholms kommun 

13 Västerort Bromma, Hässelby, Kista, Spånga, 
Vällingby och Västerleds församlingar 
i Stockholms kommun 

14 Norra Danderyd, Ekerö, Järfälla, Lidingö, 
förorts- Sigtuna, Sollentuna, Solna, 
kommunerna Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, 

Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm 
och österåker 

15 Södra Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, 
förorts- Salem, Tyresö och Värmdö 
kommunerna 

2 Stor- Motsvarar Göteborgs A-region utom 
Göteborg Alingsås och Vårgårda kommuner 

21 Göteborg Göteborgs kommun 

23 Norra Kungälv, Stenungsund, Tjörn och 
Stor- öckerö, Göteborgs- och Bohus län 
Göteborg 

24 Nordöstra Aie och Lerum, Älvsborgs län 
Stor-Göteborg 

25 Sydöstra Härryda, Mölndal och Partilie, 
Stor-Göteborg Göteborgs o Bohus län 

26 Södra Kungsbacka, Hallands län 
Stor-Göteborg 

3 Stor- Motsvarar Malmö/Lund/Trelleborgs 
Malmö A-region och tillhör i sin helhet 

Malmöhus län 

31 Malmö Malmö kommun 

32 Lund Lunds kommun 

33 Trelleborgs Trelleborgs kommun 

34 övriga Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffans 
kommuner torp, Svedala och Vellinge 
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Näringsgrensschema, 5-siffernivå 

I JORDBRUK, SKOGSBRUK, TRÄDGÅRDS

SKÖTSEL, JAKT OCH FISKE 

II Jordbruk, trädgårdsskötsel och jakt 

III 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 Insjöfiske, 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 

Industrial classification, 5-digit level 

1 AGRICULTURE. HUNTING, FORESTRY 

ANDFISHING 

11 Agriculture and hunting 

111 Agricultural and livestock production 

11101 Growing of fieldcrops and animal husbandry 

11102 Horticulture 

11103 Reindeer husbandry 

11104 Breeding of fur-bearing animais 

11105 Other animal husbandry 

112 Agricultural services 

11200 Agricultural services 

113 Hunting, trapping and game propagation 

11300 Hunting, trapping and game propagation 

12 Forestry and logging 

121 Forestry, charcoalburning 

12101 Forestry, includingthinning, planting, spraying, 

draining and other measures to conserve forests 

and promote reforestation of forest lands 

12102 Charcoal burning, gatheringof uncultivated 

forest plants 

122 Logging and timberfloating 

12201 Logging, timberscaling 

12202 Timberfloating 

13 Fishing 

13010 Ocean and coastal fishing 

13020 Fishing not elsewhere classified, primarily fresh 

water fishing and fish hatching and other activities 

to préserve and promote fishing and catching 

10 Agriculture etc, knowledge of everv détail missing 

2 MINING AND QUARRYING 

21 Coalmining 

22 Crude petroleum and natural gas production 

23 Métal ore mining 

23010 Iron ore mining 

23020 Non-ferrous ore mining 

29 Other mining 

29010 Stone quarrying, clay and sand pits 
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Näringsgrensschema, 5-siffernivå 

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 fläsk varutillverkning 

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 Livsmedclstillverkning forts 

3121 Övrig livsmedelstillverkning 

31211 Stärkelsetillverkning 

31212 Kafferostning 

31219 Tillverkning av andra livsmedel 

31220 Tillverkning av beredda fodermedel 

313 Dryckesvarutillverkning 

3131 .Spritdryckstill verkning 

31311 Tillverkning av råsprit ur jordbruksvaror 

Industrial classification, 5-digit level 

29020 Chemical and fertilizer mineral mining 

29030 Salt mining 

29090 Mining and quarrying not elsewhere classified 

3 MANUFACTURING 

31 Manufacture of food, beverages and tobacco 

311 Foodmanufacturing 

3111 Slaughtering, preparing and preserving meat 

31111 Slaughtering 

31112 Preparing and preserving meat and meat products 

3112 Manufacture of dairy products 

31121 Milkprocessing 

31122 Ice cream manufacturing 

31130 Canning and preserving of fruits and vegetables 

31140 Canning, preserving and processing of fish, 

crustacea and similar foods 

3115 Manufacture of vegetable and animal oils and fats 

31151 Margarine manufacturing 

31159 Manufacture of other vegetable and animal oils 

and fats 

31160 Grain mill products 

3117 Manufacture of bakery products 

31171 Crispbread manufacturing 

31179 Manufacture of other bakery products 

31180 Sugar factories and refineries 

31190 Manufacture of cocoa, chocolaté and sugar 

confectionery 

312 Foodmanufacturing 

3121 Manufacture of food products not elsewhere 

classified 

31211 Starch manufacturing 

31212 Coffee roasting 

31219 Manufacture of other food products 

31220 Manufacture of prepared animal feeds 

313 Beverage industries 

3131 Distilling, rectifyingandblendingspirits 

31311 Manufacture of ethyl alcohol from potatoes and 

other agricultural products 
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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 Garntillverkning 

32112 Vävnadstillverkning (utom trikåväv) 

32113 Blekning, färgningoch 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 

Industrial classification, 5-digit level 

31312 Rectification and blending of alcoholic liquors 

31320 Wine industries 

31330 Malt liquors and malt 

31340 Soft drinks and carbonated waters industries 

314 Tobacco manufactures 

31400 Tobacco manufactures 

32 Textile, wearing apparel and leather industries 

321 Manufacture of textiles 

3211 Spinning, weaving and finishing textiles 

32111 Spinning 

32112 Weaving 

32113 Bleaching, dyeing and other textile finishing 

except on knitted fabrics 

32120 Manufacture of made-up textile goods except 

wearing apparel 

32130 Knitting milis 

32140 Manufacture of carpets and rugs 

32150 Cordage, rope and twine industries 

32190 Manufacture of textiles not elsewhere classified 

322 Manufacture of wearing apparel, except footwear 

32201 Hat and millinery manufacturing 

32202 Leather clothing manufacturing (hats and caps 

not included) 

32203 Fur apparel manufacturing (hats and caps not 

included) 

32204 Textile outerwear manufacturing 

32205 Shirt and underwear manufacturing 

32206 Contract sewing of products included in the 

definitions of major groups 321 and 322 

32209 Manufacture of wearing apparel not elsewhere 

classified 

323 Manufacture of leather and products of leather, 

leather substitutes and fur, except footwear and 

wearing apparel 

32310 Tanneries and leather finishing 

32320 Fur dressing and dyeing industries 
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32330 Tillverkning av reseeffekter, handväskor 

324 Skotillverkning 

32400 Skotillverkning 

33 Trävarutillverkning 

331 Trävarutillverkning (utom möbler) 

331 1 Trämaterial-och byggnadssnickerilillverkning 

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 papptillvcrkning 

34113 Tillverkning av träfiberplattor 

3412 Tillverkning av papper-och pappförpackningar 

34121 Tillverkning av wellpapp 

Industrial classification, 5-digit level 

32330 Manufacture of products of leather and leather 

substitutes, except footwear and wearing apparel 

324 Manufacture of footwear, except vulcanized or 

moulded rubber or plastic footwear 

32400 Manufacture of footwear, except vulcanized or 

moulded rubber or plastic footwear 

33 Manufacture of wood and wood products, in-

cluding furniture 

331 Manufacture of wood and wood and cork 

products, except furniture 

3311 Sawmills.planing and other wood milis 

33111 Sawing, planing and préservation of wood 

33112 Manufacture of prefabricated wooden buildings 

and building joinery 

33119 Manufacture of wooden materials not elsewhere 

classified 

33120 Manufacture of wooden and cane containers and 

small cane ware 

33190 Manufacture of wood and cork products not else

where classified 

332 Manufacture of furniture and fixtures, except 

primarilyof metal 

33201 Manufacture of upholstered wooden furniture 

33202 Manufacture of non-upholstered wooden furniture 

33209 Manufacture of other wooden furniture goods, 

mattresses 

34 Manufacture of pulp, paper and paper products; 

printing and publishing 

341 Manufacture of pulp, paper and paper products 

3411 Manufacture of pulp, paper and paperboard 

34111 Pulp manufacturing 

34112 Paper and paperboard manufacturing 

34113 Fibreboard manufacturing 

3412 Manufacture of containers and boxes of paper 

and paperboard 

34121 Manufacture of corrugated board and containers 

thereof 
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Näringsgrensschema, 5-siffernivå 

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 Pctroleumraffinering 

Industrial classification, 5-digit level 

34129 Manufacture of other paper and paperboard 

containers 

34190 Manufacture of pulp, paper and paperboard 

artides not elsewhere classified 

342 Printing, publishing and allicd industries 

34201 Printing, incl printing and publishing of news-

papers 

34202 Préparation of clichés, other printing plates and 

blocks 

34203 Bookbinding 

34204 Publishing 

35 Manufacture ofchemicals and of chemical, 

petroleum, coal, rubber and plastic products 

351 Manufacture of industrial chemicals 

3511 Manufacture of basic industrial chemicals, 

exceptfertilizers 

35111 Manufacture of basic inorganic chemicals 

35112 Manufacture of basic organic chemicals 

35113 Production of oxygen and other industrial gases 

3512 Manufacture of fertilizers and pesticides 

35121 Fertilizermanufacturing 

35122 Pesticide manufaeturing 

3513 Manufacture of syntheticresins, plastic materials 

and man-made fibres except glass 

35131 Manufacture of synthetic resins and man-made 

fibres except glass 

35132 Manufacture of plastic materials 

352 Manufacture of other chemical products 

35210 Manufacture of paints, varnishes and lacquers 

35220 Manufacture of drugs and medicines 

35230 Manufacture of soap and cleaning préparations, 

perfumes, cosmetics and other toilet préparations 

35290 Manufacture of chemical products not elsewhere 

classified 

353 Petroleum refineries 

35300 Petroleum refineries 
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354 Tillverkning av smörjmedel, asfalt-och 

kolprodukter 

35401 Smörjmedelsframställning 

35409 Annan tillverkning av petroleum- och kolprodukter 

355 Gummivarutillverkning 

3551 Däck-och slangtillverkning, gummireparation 

35511 Tillverkning av däck och slangar 

35512 Regummering, gummireparation 

35590 Övrig gummi varutillverkning 

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 

Industrial classification, 5-digit level 

354 Manufacture of miscellaneous produets of petro

leum and coal 

35401 Manufacture of lubricating oils and greases 

35409 Manufacture of petroleum and coal produets not 

elsewhere classified 

355 Manufacture of rubber produets 

3551 Tyre and tube industries 

35511 Tyre and tube manufacturing 

35512 Tyre and tube rebuilding and repairing 

35590 Manufacture of rubber produets not elsewhere 

classified 

356 Manufacture of plastic produets not elsewhere 

classified 

35601 Manufacture of plastic containers 

35609 Manufacture of other plastic produets 

36 Manufacture of non-metallic mineral produets, 

except produets of petroleum and coal 

361 Manufacture of pottery, china and earthenware 

36100 Manufacture of pottery, china and earthenware 

362 Manufacture of glass and glass produets 

36201 Flat glass manufacturing 

36202 Manufacture of glass containers 

36203 Manufacture of domestic and ornamental glassware 

36209 Manufacture of other glass produets 

369 Manufacture of other non-metallic mineral 

produets 

3691 Manufacture of structural clay produets 

36911 Manufacture of ordinary red earthenware 

36919 Manufacture of other clay produets 

3692 Manufacture of cement, lime and plaster 

36921 Hydraulic cement manufacturing 

36922 Lime and plaster manufacturing 

3699 Manufacture of non-metallic mineral produets 

not elsewhere classified 

36991 Stoneworking 

36992 Manufacture of concrète and concrète produets 

36999 Manufacture of other non-metallic mineral 

produets 
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37 Metallframställning 

371 Järn-, stal- och ferrolegeringsframställning 

37101 Järn-och stålframställning 

37102 Ferrolegeringsframställning 

37103 Gjutning av järn och stål 

372 Framställning av ickejärnmctaller 

37201 Framställning av ickejärnmetallerurmalm 

37202 Framställning av ickejärnmctaller ur skrot 

37203 Halvfabrikattillverkning av ickejärnmetall 

37204 Gjutgodstillverkningav ickejärnmetall 

38 Verkstadsvarutillverkning 

381 Metallvarutillverkning 

38110 Tillverkning av verktyg, redskap 

38120 Tillverkning av metallmöbler o persienner 

38130 Tillverkning av metallkonstruktioner 

3819 Övrig metallvarutillverkning 

38191 Metallförpackningstill verkning 

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

38193 Tillverkning av spik, skruvar, bultar 

38194 Tillverkning av andra byggnadsmetallvaror 

38195 Tillverkning av hushållsmctallvaror 

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 

Industrial classification, 5-digit level 

37 Basic métal industries 

371 Iron andsteel basic industries 

37101 Iron andsteelmanufacturing 

37102 Ferro-alloys manufacturing 

37103 Iron and steel casting 

372 Non-ferrous metal basic industries 

37201 Manufacture of non-ferrous metals, from ore 

37202 Manufacture of non-ferrous metals, from metal 

scrap 

37203 Manufacture of rolled and dravvn semi-finished 

non-ferrous metal products 

37204 Non-ferrous metal casting 

38 Manufacture of fabricated metal products, 

machinery and equipment 

381 Manufacture of fabricated metal products, except 

machinery and equipment 

38110 Manufacture of cutlery, hand tools and general 

hardware 

38120 Manufacture of furniture and fixtures primarily 

of metal 

38130 Manufacture of structural metal products 

3819 Manufacture of fabricated metal products, except 

machinery and equipment, not elsewhere classified 

38191 Manufacture of metal containers 

38192 Wire cloth, wire and cable manufacturing 

38193 Nail, bolt and nut manufacturing 

38194 Manufacture of other metal products for 

construction purposes 

38195 Household metal ware manufacturing 

38199 Manufacture of othcr metal products 

382 Manufacture of machinery except electrical 

38210 Manufacture of engines and turbines 

38220 Manufacture of agricultural machinery and 

equipment 

3823 Manufacture of metal and wood working 

machinery 

38231 Metal-working machinery manufacturing 

38232 Wood-working machinery manufacturing 
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3824 Tillverkning av övriga varubearbetnings-

maskiner, byggnadsmaskincr 

3X241 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 

383 Kl Tillverkning av elmotorer, generatorer samt 

elapparatur för maskiner 

38320 Tillverkning av telcprodukter 

38330 Tillverkning av elektriska hushållsapparater 

3839 Övrig tillverkning av elektriska produkter, 

elreparation 

38391 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 

38392 Batteri- och ackumulatortillverkning 

38393 Glödlamps- och lysrörstillverkning 

38394 Reparation av elektriska produkter (ej hushålls-) 

38399 Tillverkning av andra elektriska produkter 

Industrial classification, 5-digit level 

3824 Manufacture of special industrial machinery and 

equipment except metal- and wood-working 

machinery 

38241 Pulp and paper mill machinery manufacturing 

38242 Construction and mining machinery manufacturing 

38249 Manufacture of industrial machinery not else-

where classified 

3825 Manufacture of office, Computing and 

accounting machinery 

38251 Manufacture of Computing equipment 

38259 Manufacture ofother office and accounting 

machinery 

3829 Machinery and equipment except electrical not 

elsewhere classified, and machinery repairs 

38291 Manufacture of household appliances, except 

purely electrical 

38292 Repair of machinery and equipment, except 

household appliances 

38299 Other manufacture of machinery and equipment 

383 Manufacture of electrical machinery, apparatus, 

appliances and supplies 

38310 Manufacture of electrical industrial machinery 

and apparatus 

38320 Manufacture of radio, television and communi

cation equipment and apparatus 

38330 Manufacture of electrical appliances and house-

wares 

3839 Manufacture of electrical apparatus and supplies 

not elsewhere classified, and electrical repairs 

38391 Manufacture of insulated wires and cables 

38392 Storage battery and accumulator manufacturing 

38393 Light bulb and fluorescent lamp manufacturing 

38394 Repair of electrical machinery and apparatus, 

except household appliances 

38399 Manufacture ofother electrical equipment 
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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 

Industrial classification, 5-digit level 

384 Manufacture of transport equipment 

3841 Ship and boat building repairing 

38411 Ship building and repairing 

38412 Boat building and repairing 

38413 Marine engine manufacturing 

38414 Breaking-upofshipsandboats 

3842 Manufacture and repair of railroad equipment 

38421 Railroad equipment manufacturing 

38422 Railroad equipment repairing 

3843 Manufacture of motor vehicles and parts and 

accessories 

38431 Motor vehicle and chassi manufacturing 

38432 Manufacture of motor vehicle engines, parts and 

trailers 

38440 Manufacture of motorcycles and bicycles 

3845 Manufacture and repair of aircraft 

38451 Aircraft and aircraft engine manufacturing 

38452 Aircraft repairing 

38490 Manufacture of transport equipment not else-

where classified 

385 Manufacture of professional and scientific, and 

measuring and controlling equipment not else-

where classified, and of photographie and optical 

goods 

38510 Manufacture of professional and scientific, and 

measuring and controlling equipment, not else-

where classified 

38520 Manufacture of photographie and optical goods 

38530 Manufacture of whatches and clocks 

39 Other manufacturing industries 

39010 Manufacture of jewellery and related artides 

39020 Manufacture of musical instruments 

39030 Manufacture of sporting and athletic goods 

39090 Manufacturing industries not elsewhere classified 

4 ELECTRICITY, GAS AND WÄTER 

41 Electricity, gas and steam 



Bilaga 4 291 

Näringsgrensschema, 5-siffernivå 

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 

Industrial classification, 5-digit level 

41010 Electric light and power 

41020 Gas manufacture and distribution 

41030 Steam and hot water supply 

42 Water works and supply 

42000 Water works and supply 

5 CONSTRUCTION 

501 Building and engineering, excavating 

50110 Excavating and other foundation work 

5012 Building and engineering 

50121 Construction of buildings 

50122 Engineering (heavy construction) 

502 Building crafts work 

50201 Building sheet métal work 

50202 Plumbing, heating and ventilating work 

50203 Electric installation work 

50204 Building glazing 

50205 Building-paintingandpaperhanging 

50209 Building crafts work not elsewhere classified 

6 WHOLESALE AND RETAIL TRADE AND 

RESTAURANTS AND HOTELS 

61 Wholesale trade 

611 Merchant wholesaling of goods mainly for 

production purposes, except fuels and transport 

equipment 

6111 Wholesaling of raw-materials, semi-manufactured 

goods and industrial supplies 

61111 Wholesaling of animais, fertilizers, and grain 

61112 Wholesaling of hides, leatherand textile fibres 

61113 Wholesaling of timber.pulp and paperboard 

61114 Wholesaling of chemicais, paints, plastic materials 

and rubber 

61115 Wholesaling of ores, metals and semi-finished 

métal products 

61116 Wholesaling of building materials 

61117 Junkshop 

61119 Wholesaling of raw-materials and semi-finished 

products not elsewhere classified 
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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 

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-

ochlädervaror 

61423 Handelsförmedling av hemutrustningsvaror 

Industrial classification, 5-digit level 

61120 Wholesalingof machinery, toolsandappliances 

612 Merchant wholesalingof goodsmainly for final 

consumption 

61210 Wholesaling of food, be verages and tobacco 

61220 Wholesaling of textiles, wearingappareland 

leather products 

61230 Wholesalingof house fumishinggoods 

61290 Wholesalingof goods for final consumption not 

elsewhere classificd 

613 Merchant wholesaling of transport équipaient, 

motor fuels and fuel oils 

61310 Wholesalingof transport ecjuipment 

61320 Wholesaling of motor fuels and fuel oils 

614 Agent wholesaling 

6141 Agent wholesaling of goods mainly for production 

purposes, except fuels and transport equipment 

61411 Wholesaling by agents of animais, fertilizersand 

grain 

61412 Wholesaling by agents of hides, lether and textile-

fibres 

61413 Wholesaling by agents of timber, pu!p and paper-

board 

61414 Wholesaling by agents of chemicals, paints, 

plastic materials and rubbcr 

61415 Wholesaling by agents of öres, metals and semi-

finished metal products 

61416 Wholesaling by agents of building materials 

61417 Wholesaling by agents of raw-materials and semi-

finished products not elsewhere classified 

61418 Wholesaling by agents of machinery, tools and 

appliances 

6142 Agent wholesaling of goods for final consumption 

61421 Wholesaling by agents of food, beverages, tobacco 

andflowcrs 

61422 Wholesaling by agents of textiles, wearing apparel 

and leather products 

61423 Wholesaling by agents ofhouse fumishinggoods 
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61429 Handclsförmcdling av övriga konsumtionsvaror 

6143 Varuförmedling av transportmedel, bränsle 

och drivmedel 

61431 Handelsförmedling av transportmedel 

61432 Handelsförmedling av bränsle, driv-

oeh smörjmedel 

62 Detaljhandel 

621 Varuhushandel 

622 Dagligvaruhandel 

62210 Detaljhandel med livsmedel 

6222 Färg- och parfymdetaljhandel 

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 Hernutrustningsdetaljhandel 

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 

62331 Ur-, optik-och guldsmedsvaruhandel 

Industrial classification, 5-digit level 

61429 Wholesaling by agents of goods for final 

consumption not elsewhere classified 

6143 Agent wholesaling of transport equipment, motor 

fuels and fuel oils 

61431 Wholesaling by agents of transport equipment 

61432 Wholesaling by agents of motor fuels and fuel oils 

62 Retail trade 

621 Department store retailing 

622 Retailing of everyday commodities (except in 

department stores) 

62210 Food retailing 

6222 Retailing of paints and cosmetics 

62221 Paint and wallpaper retailing 

62222 Retailing of cosmetics and sanitary artides 

6223 Tobacco, book and stationery retailing 

62231 Tobacco and newspaper retailing 

62232 Book and stationery retailing 

62240 Flower retailing 

623 Retailing of infrequently bought commodities 

(except in department stores) 

6231 Retailing of wearing apparel 

62311 Retailing of ready-to-wear clothing and outfitting 

artides 

62312 Footwear retailing 

62319 Retailing of clothing artides not elsewhere classified 

6232 Retailing of house furnishing goods 

62321 Furniture retailing 

62322 Hardware retailing 

62323 Radio and TV set retailing 

62324 Retailing of household appliances and lighting 

equipment 

62329 Retailing of house furnishing goods not elsewhere 

classified 

6233 Retailing of jewellery,optical and photographie 

goods and sport artides 

62331 Retailing of j ewellery, watches and docks and 

optical goods 
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62332 Fotohandel 

62333 Cykel-och sporthandel 

62334 Musik- och leksakshandel, hobbyartiklar 

62335 Detaljhandel med optiska artiklar 

62336 Urdetaljhandel 

62337 Guldsmeds- och juvelerardetaljhandel 

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 

71150 Transport i rörsystem 

7116 Stödtjänster inom landtransport 

71161 Bilparkeringsverksamhet 

Industrial classification, 5-digit level 

62332 Retailing of photographie goods 

62333 Bicycle and sportsware retailing 

Retail sale of bicycles and sportsware, including 

motorcycles, boats and accessories 

62334 Retailing of musical instruments and toys 

62335 Retailing of optical goods 

62336 Retailing of watches and clocks 

62337 Retailing of jewellery 

62390 Retailing of infrequently boughtcommodities 

not elsewhere classificd 

624 Motor car and fuel retailing 

62410 Motor car retailing 

62420 Fuel retailing 

625 Retailing of pharmaceutical préparations and Iiquor 

62510 Retailing of pharmaceutical préparations 

62520 Liquor retailing 

63 Restaurants and hôtels 

631 Restaurants, cafés and other eating and drinking 

places 

632 Hotels, rooming houses, camps and other lodging 

places 

63201 Hotels and rooming houses 

63202 Camps and other lodging places 

7 TRANSPORT, STORAGE AND 

COMMUNICATION 

71 Transport and storage 

711 Land transport 

71110 Railway transport 

71120 Urban, suburban and interurban highway 

passenger transport 

71130 Other passenger land transport 

71140 Freight transport by road 

71150 Pipeline transport 

7116 Supporting services to land transport 

71161 Furnishing of parking facilities and services 
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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 Flygplatstjänster och stödtjänster 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 KyUagringsverksamhet 

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 

Industrial classification, 5-digit level 

71169 Furnishing of other supporting services to land 

transport 

712 Water transport 

71210 Ocean and coastal water transport 

71220 Inland water transport 

7123 Supporting services to water transport 

71231 Furnishing of navigation services 

71232 Stevedoring 

71239 Furnishing of port services and other supporting 

services to water transport not elsewhere classified 

713 Air transport 

71310 Air transport carriers 

71320 Supporting services to air transport 

719 Services allied to transport 

7191 Services incidental to transport 

71911 Travel agency activities 

71912 Forwardingof freight; ship brokerage 

71919 Furnishing of other services incidental to transport 

7192 Storageandwarehousing 

71921 Coldstorage 

71929 Other storage and warehousing 

72 Communication 

72001 Postal services 

72002 Télécommunications 

8 FIN ANCING, INSU R ANCE, REAL ESTATE 

AND BUSINESS SERVICES 

81 Financial institutions 

81010 Monetary institutions 

81020 Other financial institutions 

81030 Financial services 

82 Insurance 

82001 Insurance carriers 

82002 Insurance agencies 

83 Real estate and business services 

831 Real estate 
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83100 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 

Industrial classification, 5-digit level 

83100 Realestate 

83101 Owner-management of housing real estate 

83102 Owner-management of other real estate 

83103 Agent-management and brokerage of real estate 

832 Business services except machinery and 

equipment rentals and leasing 

83210 Legal services 

83220 Accounting, auditing and bookkeeping services 

83230 Data processing and tabulatingservices 

8324 Engineering, architectural and technical services 

83241 Engineering and architectural consulting work 

83249 Other technical consulting work 

83250 Advertising services 

8329 Business services, except machinery and 

equipment rental and leasing, not elsewhere 

classified 

83291 Furnishing of typing, duplicating and photo-

copying services 

83292 Furnishing of business management and 

consulting services 

83293 Furnishing of détective and protective services 

83299 Furnishing of other business services 

833 Machinery and equipment rental and leasing 

83300 Machinery and equipment rental and leasing 

9 COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL 

SERVICES 

91 Public administration and défense 

91001 Public administration 

91002 National défense 

91003 Police 

91004 Fire prévention and extinguishing 

92 Sanitary and similar services 

92001 Sewage disposai and purification 

92002 Garbage disposai 
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92003 Skorstensfejarverksamhet 

92004 Städningsverksamhet för företag o dyl 

92005 Desinfektionsverksamhet 

92009 Annan rengöringsverksamhet 

93 Undervisning, forskning, sjukvård m m 

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 Nykterhetsvärd (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 

Industrial classification, 5-digit level 

92003 Chimneysweeping 

92004 Char and similar cleaning work 

92005 Disinfection and extermination 

92009 Furnishing of other sanitary services 

93 Social and related community services 

931 Education services 

93101 Primarycompulsory éducation 

93102 Secondary éducation 

93103 Post-secondary éducation 

93109 Other éducation 

932 Research and expérimental development institutes 

93201 Natural science research 

93202 Engineering research and development work 

93203 Médical research and development work 

93204 Social sciences research 

93209 Other research and development work 

933 Médical, dental, other health and veterinary 

services 

93310 Médical, dental and other health services 

93320 Veterinary services 

934 Welfare institutions 

93401 Infant, child and youthcare 

93402 Careoftheaged 

93403 Care of alcoholics; tempérance work 

93409 Furnishing of other social welfare and charitable 

services 

935 Business, professional and labour associations 

93501 Technical and économie industrial and trade 

organizations 

93502 Employers' and employées'organizations, 

labour unions 

939 Other social and related community services 

93910 Religious organizations 

9399 Social and related community services not else-

where classified 

93991 Political organizations 

93999 Other social and eultural organizations 
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94 Rekreationsverksamhet, kulturell 

serviceverksamhet 

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

94110 Filminspelning 

9412 Filmdistribution och filmvisning 

9412! 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 galoppbaneverksamhet 

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 hushållsvaror och fordon 

95110 Reparation av skor, lädervaror 

9512 Reparation av elektriska hushållsvaror 

Industrial classification, 5-digit level 

94 Recreational and eultural services 

941 Motion picture and other entertainment services 

94110 Motion picture production 

9412 Motion picture distribution and projection 

94121 Motion picture distribution 

94122 Motion picture projection 

94130 Radio and television broadcasting 

94141 Production of théâtre and opera performances 

94142 Production of concerts 

94143 Production of other "live" entertainments 

94144 Phonograph and tape recording and distribution 

9415 Authors, music composers and other independent 

artists not elscwhere classified 

94151 Self-employed authors and free-lance journalists 

94152 Self-employed painters, sculptors and composers; 

concert and opera artists 

94159 Other self-employed artists 

942 Libraries, museums, botanical and zoological 

gardens, and other eultural services not elsewhere 

classified 

94201 Services offered by libraries and information centres 

94202 Museums, artgalleries, botanical and zoological 

gardens etc 

949 Amusement and recreational services not else

where classified 

94901 Sports promotion, operation of sports and 

exercising facilities 

94902 Horseracing 

94903 Operation of amusement parks, animal parks 

94904 Lottery operating 

94909 Operation of dance and other entertainment 

halls and clubs 

95 Personal and household services 

951 Repair services not elsewhere classified 

95110 Repair of footwear and other leather goods 

9512 Electrical repair shops 
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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 oeh hushållsvaror 

95191 Moped-oeh cykelreparation 

95199 Reparation av andra hushållsvaror 

952 Tvätteriverksamhet 

95200 Tvätteriverksamhet 

953 Hushållsarbete 

95300 Hushållsarbete 

959 Annan personlig serviceverksamhet 

9591 Hår- och skönhetsvärd 

95911 Herrfrisering 

95912 Damfrisering 

95913 Skönhetsvård 

95920 Fotografverksamhet, fotoservice m m 

9599 Övrig personlig serviceverksamhet 

95991 Drift av varmbadhus, hygienbehandling m m 

95992 Begravningsbyräverksamhet 

95999 Annan serviceverksamhet 

96 Verksamhet vid internationella organisationer, 

utländska ambassader o <lvl 

90 Offentlig förvaltning m ni, detaljinformation 

saknas 

0 EJ SPECIFICERAD VERKSAMHET 

Industrial classification, 5-digit level 

95121 Repair of radio and television sets and equipment 

95129 Repair of other electrical household goods 

95130 Repairofmotorvehicles 

95140 Watch.clock and jewellery repair 

9519 Other repair shops not elsewhere classified 

95191 Repair of bicycles and autocycles 

95199 Repair of other household goods 

952 Laundries, laundry services and cleaning and 

dyeing plants 

95200 Laundries, laundry services and cleaning and 

dyeing plants 

953 Domestic services 

95300 Domestic services 

959 Miscellaneous personal services 

9591 Barber and beauty shops 

95911 Barbering 

95912 Hairdressing 

95913 Furnishing of other beauty services 

95920 Photographie studios, including commercial 

photography 

9599 Personal services not elsewhere classified 

95991 Turkish baths, massage institutes and other 

health services 

95992 Furnishing of funeral services 

95999 Furnishing of other personal services 

96 International and other extra-territorial bodies 

90 Public administration, knowledge of every détail 

missing 

0 NONSPECIFIEDACTIVITIES 
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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 tobakstill 
verkning 

32 Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaru
tillverkning 

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 minerallska ämnen 
(utom metaller) 

37 Metallframställning 

381 Metall varutillverkning 

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 
HOTELL VERKSAMHET 

61 Partihandel och varuhandelsförmediing 

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 rengörings 
verksamhet 

931-932 Undervisning; forskning- 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 Tvätterivcrksamhet 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 livsmedelsindustri 3113,3114,3115, 
3119,3121,3122 

6 textil- och beklädnadsindustri 32 

7 trävaruindustri 33 

8 massa-, pappers-och pappers- 341 
varuindustri 

9 grafisk industri 342 

10 kemisk industri, petroleumindustri 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 385, 39 
tillverkningsindustri 

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

BYGGNADSVERKSAMHET 

21 byggnadsverksamhet 5 

LP-BRANSCH SNI 

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 935,939 
intresseorganisationer 

32 rekreation och kulturell service 94 

33 fastighetsförvaltning, renhållning 831,92003, 
92004,92005, 
92006 

34 personlig service 952, 953, 959 

OFFENTLIGA TJÄNSTER 2) 

35 offentlig förvaltning 91001,91003, 
polis-och brandväsen 91004,96 

36 försvarsverksamhet 91002 

37 undervisning och forskning 931,932 

38 hälso- och sjukvård, 933 
veterinärverksamhet 

39 barnomsorg 93401 

40 äldreomsorg 93402 

41 övrig social service 93403,93409 

EJ SPECIFICERAD VERKSAMHET 

1) I summan ingår även näringsgren 10 
2) I summan ingår även näringsgren 90 
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0 TEKNISKT. NATURVETFNSKAPI . IGT. 

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 Ingenjörer och tekniker med elektroniskt och 
teletekniskt arbete 

004 Ingenjörer och tekniker med mekaniskttekniskt 
arbete 

005 Ingenjörer 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 sjukvärdslab) 

013 Laboratorieassistenter (sjukvärdslab) 

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 

Uccupational classification, 3-digit level 

0 PROFESSIONA1.. TECHNICAI. AND 

R E L A T E D W O R K 

00 I echnical work 

001 Architects, civil engineers and civil 
engineering technicians 

002 Electrical engineers and technicians 

003 Electronics and teletechnical communications 
engineers and technicians 

004 Mechanical engineers and technicians 

005 Chemical engineers and technicians 

006 Metallurgists, mining and petroleum engineers 
and technicians 

007 Engineers and engineering technicians n e c 

008 Surveyors and cartographical engineers and 
technicians 

009 Technical workers n e c 

01 Chemical and physical science work, laboratory 
work 

(112 Laboratory technicians and assistants (not 

médical lab) 

013 Laboratory assistants (médical lab) 

014 Geologists 

015 Meteorologists, hydrologists 

016 Chemists, physicists, laboratory engineers 

019 Chemical and physical science workers n e c 

02 Biological work 

021 Biologists 

022 Agricultural advisors 

023 Forestry advisors 

029 Biological work n e c 

03 Kducational work 

030 Principals, headmasters 

031 University and higher éducation teachers 

032 Secondary éducation teachers (theoretical 
subjects) 

033 Primary éducation teachers 
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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 juridiskt arbete 

06 Litterärt och journalistiskt arbete m m 

061 Journalister, författare m fl 

062 Informationsmän 

063 Programtjänstemän (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, inspicienter m 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 sjukvårdsarbete 

101 Läkare 

Occupational classification, 3-digit level 

034 Secondary éducation teachers (aesthetical -
practicalsubjects) 

035 Technical éducation teachers 

036 Pre-primary éducation teachers, 
recreationactivities organizers 

037 Educational methods advisors 

039 Educational workers n e c 

04 Religious work 

041 Ministers of religion 

049 Religiousworkersnec 

05 Law work 

051 Judges and lawyers in courts of justice 

052 Prosecutors, police commissioners 

053 Other jurists (private practice) 

054 Legal advisers (in enterprises or other 

organizations) 

059 Law workers n e c 

06 Literary and journalistic work 

061 Journalists, authors 

062 Public relations and publicity officers 

063 Programme editors (radio, TV) 

069 Literary and journalistic workers n e c 

07 Artistic work 

071 Sculptors, painters and commercial artists 

072 Display artists 

073 Designers 

074 Photographers 

075 Performing artists 

076 Composers and musicians 

077 Producers, directors, stage managers (film, 
théâtre) 

079 Artist icworkersnec 

09 Other professional, technical and related work 

091 Librarians 

092 Archivists and museum curators 

099 Professional, technical and related workers n e c 

1 HEALTH AND NURSING WORK. 

SOCIAL WORK 

10 Health and nursing work 

101 Physicians and surgeons 



304 Bilaga 7 

Yrkesschema, 3-siffernivå 

102 Sjukvårdsföreståndare m fl 

103 Sjuksköterskor 

104 Barnmorskor 

105 Medicinsk-tekniska assistenter 

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, kuratorermfl 

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

153 Barnskötare m fl 

154 Vårdbiträden, hemvårdare m fl 

155 Föreståndare, vårdarem fl 
(för psykiskt utvecklingsstörda) 

159 Övriga med socialt arbete 

16 Miljö- och hälsoskyddsarbete 

161 Yrkesinspektörer, hälsovårdsinspektörer 

162 Skyddsingenjörer, ergonomer m 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 sjukvårdsarbete, 
socialt arbete m m 

Occupational classification, 3-digit level 

102 Nursing administratörs 

103 Registered nurses 

104 Midvvives 

105 Médical technicians 

106 Attendants in psychiatrie care 

107 Assistant nurses and hospital aids 

109 Health and nursing workers n e c 

11 Phsysiotherapy and occupational therapy work 

111 Physiotherapists 

112 Occupational therapists 

119 Physiotherapy and occupational therapy 
workers n ec 

12 Dental work 

121 Dentists 

122 Dental hygienists 

123 Dental assistants 

129 Dental worke r snec 

13 Pharmaceutical work 

131 Pharmacists 

139 Pharmaceutical workers n e c 

14 Veterinary work 

141 Veterinarians 

149 Veterinary workersnec 

15 Social work 

151 Social and social welfare workers 

152 Managers of social welfare institutions 

153 Childrens nurses 

154 Home helpers 

155 Managers and assistans (fore the mentally 
retarded) 

159 Social workersn ec 

16 Environment and health protection work 

161 Occupational, safety and public health inspectors 

162 Safety engineers, ergonomists 

169 Environment and health protection workers n e c 

19 Others health, nursing and social work 

191 Psychologists 

192 Dietitiansandnutritionists 

199 Health, nursing and social workers n e c 
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2 ADMINISTRATIVT, KAMERALT OCH 

KONTORSTEKNISKT ARBETE 

20 Samhallsadministrativt 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 Arbetsförmedlingstjänstemän 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-arbetem 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 

Occupational classification, 3-digit level 

2 ADMINISTRATIVE, MANAGERIAL AND 

CLERICAL WORK 

20 Government législative and administrative work 

201 Leigislators and administratörs (central 
government) 

202 Legislators and administratörs (county council 
administration) 

203 Legislators and administratörs (local government) 

209 Government legislators and administratörs n e c 

21 Business administrative work 

211 Business administratörs 

212 Organisation administratörs 

219 Business administrative workersnec 

22 Personnel work 

221 Personnel officers 

222 Employment exchange officiais 

229 Personnel workersn e c 

23 Accounting work 

231 Auditors 

232 Financial managers, accountants 

239 Accountingworkersnec 

24 Clérical and related work 

241 Secretaries.stenographers 

242 Typists 

249 Clérical and related workers n e c 

25 Computer processing work (ADP) 

251 Systems analysts, programmers 

252 Computer operators 

259 Computer processing workers (ADP) n e c 

26 Economies and statistics work 

261 Economists 

262 Statisticians 

269 Economies and statistics workers n e c 

29 Other administrative, managerial and clérical 
work 

291 Cost computing and cstimating clerks 

292 Bank tcllers and finance clerks 

293 Insurance clerks 

294 National insurance clerks 
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295 Turist- och resebyråtjänstemän m fl 

296 Speditörer, transportplanerare m fl 

297 Egendomsförvaltare 

299 Övriga med administrativt, kameralt och 
kontorstekniskt arbete 

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 Inköpare m fl 

33 Varuförsäljning 

331 Parti- och detalj handlare m fl 

332 Säljare (partihandel) 

333 Försäljare (detaljhandel) 

339 Övriga inom varuförsäljning 

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 

Occupational classification, 3-digit level 

295 Tourist- and travel agency clerks 

296 Forwarders, transport planners 

297 Property managers 

299 Administrative, managcrial and clérical 
workers n e c 

3 SALES WORK 

31 Sales work (business services and assets) 

311 Advertisingsalesmen 

312 Real estate and securities brokers 

313 Business services salesmen 

319 Sales workers (business services and assets) n c c 

32 Purchasingwork 

321 Buyers 

33 Sales work (goods) 

331 Working proprietors, wholesale and retail trade 

332 Salesmen (wholesale) 

333 Shop assistants 

339 Sales workers (goods) n e c 

39 Other sales work 

399 Sales workersnec 

4 AGRICULTURAL,FORESTRYAND 

FISHING WORK 

40 Agriculture, horticulture and forestry management 

400 Working proprietors in agriculture and forestry 

401 Horticultural farmers 

402 Farm managers and supervisors 

403 Horticultural managers and supervisors 

404 Forestry managers and supervisors 

405 Reindeer farmers 

406 Breeders of fur-bearing animais 

409 Agriculture, horticulture and forestry 
managers n e c 

41 Agricultural, horticultural and livestock work 

411 Agricultural workers 

412 Livestock, dairy and poultry farm workers 

413 Horticultural workers 

414 Fur-bcaring animal farm workers and reindeer 
herdsmen 

419 Agricultural, horticultural and livestock 
workers n e c 
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42 Viltvård och jakt 

421 Jaktvårdare, jägare 

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 

PETROLEUM UTVINNINGSARBETE M M 

50 Gruv- och stenbrytningsarbete m m 

501 Gruvbrytare, bergsprängare m fl 

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 

b 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 tlygarbete 

63 Lok- och motorvagnsförararbete 

631 Lok- och motorvagnsförarc 

Occupational classification, 3-digit level 

42 Wildlife protection work and hunting 

421 Game-keepersandhunters 

43 Fishing 

431 Fishermen 

432 Fishfarmers 

439 Fishing workersnec 

44 Forestry work 

441 Loggers 

449 Forestry workersnec 

5 MINING, OUARRYING AND 

PETROLEUM EXTRACTION WORK 

50 Mining and quarrying work 

501 Miners, quarrymen 

509 Miningandquarryingworkersnec 

51 Well drilling and diamond drilling work 

511 Well and diamond drillers 

52 Ore dressing work 

521 Ore dressers 

53 Petroleum extraction work 

531 Petroleum extraction workers 

59 Other mining, quarrying and petroleum 
extraction work 

599 Mining and quarrying workers n e c 

6 TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 

WORK 

60 Ships' officers work 

601 Ships' deck officers 

602 Ship pilots 

603 Ships' engineers 

609 Ships'officersnec 

61 Ships' deck and engine-room work 

611 Ships' deck ratings 

612 Engine-room ratings 

619 Ships' deck- and engine-room ratings n e c 

62 Aircraft officers work 

621 Aircraft pilots, navigatörs and flight engineers 

629 Aircraft officers n e c 

63 Railway engine drivers work 

631 Railway engine drivers 
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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 

651 Flygtrafikassistenter 

652 Järnvägspersonal i konduktörs- och stationstjänst 

653 Vägtrafikassistenter m fl 

659 Övriga med konduktörsarbete, trafik- och 
fraktassistentarbete 

66 Trafikledning och trafikarbetsledning 

661 Hamntrafikbefäl m fl 

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 Spinnarem fl 

703 Vävare, stickare m fl 

705 Textilmaskinställare 

Occupational classification, 3-digit level 

64 Motor vehicle drivers and delivery work 

640 Bus and taxi drivers 

641 Lorry and pickup drivers 

642 Tram and underground drivers 

643 Delivery men 

649 Motor vehicle drivers and delivery workers n e c 

65 Transport conduetor and transport assistant work 

651 Air träffic controllers 

652 Raihvay eonduetors and yardmen 

653 Road transport assistants 

659 Transport eonduetors and transport assistants n c c 

66 Transport supervision 

661 Harbour masters 

662 Air-control officers, flight dispatchers 

663 Railway station masters, train dispatchers 

664 Road transport supervisors 

669 Transport supervisors n e c 

67 Postal service and télécommunications work 

671 Postmasters, post office clerks 

673 Télécommunications clerks 

674 Téléphone operators 

675 Telegraphers, radio communication operators 

679 Postal service and télécommunications 
workers n e c 

68 Mail distribution and messenger work 

681 Mail sorting clerks and postmen 

682 Mcsscngers 

689 Mail distribution clerks and messengers n e c 

69 Other transport and communications work 

691 Lighthouse and lock operators and harbour 
service assistants 

699 Transport and communications workers n e c 

7/8 PRODUCTION WORK 

70 Textile work 

701 Fibre processors 

702 Spinners 

703 Weavers, knitters 

705 Weaving and knitting machine setters 
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809 Övriga med grafiskt arbete 

81 Glas-, keramik-och tegelarbete 

811 Glashyttarbetare m fl 

812 Formare (keramik) 

813 Ugnsskötarc (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 11 

827 Mejerister, mejeriarbetare 

828 Tobaksarbetare 

829 Övriga med livsmedels- och tobaksarbete 

83 Kemiskt processarbete, gummi- och 
plastvaruarbete 

831 Processoperatörer (kem processer) 

832 Kokarc, ugnsskötare (kem processer) 

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

834 Gummi varuarbet are 

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 Stenhuggcriarbetare 

859 Övriga med tillverkningsarbete 

86 Driftmaskinistarbete (energi- och 
vattenförsörjning m m) 

861 Driftmaskinister m fl 

Occupational classification, 3-digit level 

809 Print ingworkersnec 

81 Glass, pottery and tile work 

811 Glassformers and cutters 

812 Potters 

813 Glass and ceramicskilnmen 

814 Glass and ceramics painters and decorators 

819 Glass, pottery and tile workers n e c 

82 Food processing and tobacco production work 

821 Grain mill and oil press workers 

822 Bakers and pastrycooks 

823 Chocolaté and confectionary makers 

824 Brewers and other beverage makcrs 

825 Canning workers 

826 Butchersand meat preparers 

827 Dairy workers 

828 Tobacco workers 

829 Food processing and tobacco workers n e c 

83 Chemical processing work, rubber- and 
plastic production work 

831 Chemical process workers 

832 Cookers and furnacemen (chemical process) 

833 Crushers, grinders and calender operators 
(chemical produets) 

834 Rubber produets makers 

835 Plastic produets makers 

839 Chemical processing workers n e c 

84 Pulp and paper making work 

841 Paper pulp preparers 

842 Paper makers 

843 Paper produets makers 

849 Pulp and paper makers n e c 

85 Other production and related work 

851 Cast concrète product makers 

852 Tanners and fur dressers 

853 Musical instrument makers and tuners 

854 Stone cutters and carvers 

859 Other production and related workers n e c 

86 Stationery engine operation work (energy and 
watersupply) 

861 Stationery engine and related equipment operators 
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Yrkesschema, 3-siffernivå 

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 

89 Diversearbete 

891 Diversearbetare 

90-97 SERVICEARBETE M M 

90 Civilt bevaknings- och skyddsarbete 

901 Brandpersonal 

902 Skorstensfejare 

903 Polispersonal 

904 Tullbevakningspersonal 

905 Vårdare m 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, hotellreceptionister m fl 

916 Pursers, trafikvärdinnor m fl 

919 Övriga med hotell-, restaurang- och 
storhushållsarbete 

92 Husligt arbete 

921 Hushållsföreståndare, 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 

Occupational classification, 3-digit level 

869 Stationery engine and related equipment 
operatorsnec 

87 Material handling and related work 

871 Craneand hoist operators 

872 Earth-moving and related machinery operators 

873 Truck and conveyor operators 

879 Material handling and related equipment 
operatorsnec 

88 Packing and storage work 

881 Packers 

882 Store and warehouse workers 

889 Packing and storage workers n e c 

89 Lnskilled manuel work 

891 Unskilled manuel workers 

90-97 SERVICE WORK 

90 Civilian protective service work 

901 Firefighters 

902 Chimney sweeps 

903 Policemen 

904 Customs officiais 

905 Prison and reformatory officiais 

906 Watchmen 

909 Civilian protective service workers n e c 

91 Lodging and catering service work 

911 Catering supervisors 

912 Cooks 

913 Kitchcn assistants, restaurants workers 

914 Waiters 

915 Hotel managers, hotel reccptionists 

916 Pursers, stewards, stewardesses 

919 Lodging and catering service workers ncc 

92 Private household work 

921 Housekeepers, domestic helps 

929 Private household workers n e c 

93 Caretaking and cleaning work 

931 Building caretakers 

932 Cleaners 

939 Caretakers and cleaners ne c 
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Yrkesschema, 3-siffernivå 

94 Hygien och skönhetsvård 

941 Frisörer, skönhetsvårdare m fl 

942 Badpersona) 

949 Övriga inom hygien och skönhetsvård 

95 Tvätt- och pressarbete 

951 Tvättare 

952 Pressare,strykare 

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 

Occupational classification, 3-digit levet 

94 Hygiène and personal care work 

941 Hairdressers,beauticians 

942 Bath attendants 

949 Hygiène and personal care workers n e c 

95 Laundering, dry-cleaning and related work 

951 Launderersanddry-cleaners 

952 Pressers 

959 Launderers, dry-cleaners and related workers n e c 

96 Sports and physical training work 

961 Coaches,horsetrainers 

97 Other service work 

971 Undertakers 

979 Service workers n e c 

98 Military work 

981 Officers 

989 Membersofthe armed forces nec 

99 Workers reporting occupations unidentifiable 
or inadequately described 

999 Workers reporting occupations unidentifiable 
or inadequately described 
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Sektortillhörighet 1) 

OFFENTLIG SEKTOR 

Statlig sektor 

Statlig förvaltning 
- Departement, statliga myndigheter, verk och institutioner. 
Affârsdrivandeverk ingår inte. (11) 

Statliga affärsdrivande verk 
Statens Järnvägar, Postverket, Tele

verket, Statens vattenfallsverk. Affärs
verket FFV, Luftfartsverket, Domän
verket, Sjöfartsverket (29) 

Kommunal sektor 
Borgerlig primärkommunal förvaltning 2) 
- Kommunal förvaltning och kommunal förbund. 
Kommunala bolag och stiftelser ingår inte. (12) 

Kyrklig kommunal förvaltning 2) 
- 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 m m 
som drivs av landstingen. (19) 

Övrig offentlig sektor 
Socialförsäkring 
- Allmänna pensionsfonder, allmänna försäkringskassor och 
erkända arbetslöshetskassor. (14) 

Övriga offentliga institutioner 
- Kommunalförbund, landstingsförbundet, vissa akademier 
m fl. (15) 

ÖVRIGA SEKTORER 

Icke finansiell företagssektor 
- Aktiebolag (även statliga och kommunala) och handels
bolag. Institutioner, organisationer och andra föreningar, 
som betjänar företags-sektorn och ej helt eller huvud
sakligen finansieras eller kontrolleras av den offentliga 
sektorn, förs också hit, t ex OK, konsumentföreningar, HSB, 
Riksbyggen, lantmannaföreningar, flottningsföreningar och 
havsfiskeföreningar. Vidare räknas samhällsföretag samt 
dotterbolag till utländska företag och deras verksamhet i 
Sverige hit. (20) 

Institutional sector 

PUBLIC SECTOR 

Government sector 

Central government 
- Ministries and central government agencies. Public utilities 
are not included. 

Public utilities 
- Swedish State Railways, Sweden Post, The Swedish 
Télécommunications Administration, Swedish State Power 
Board, FFV, The Swedish Civil Aviation Administration, 
The National Forest Enterprise of Sweden, The National 
Swedish Administration of Shipping and Navigation. 

Local government sector 
Local civil government 
- Local government services and local federations. 
Municipal corporations and foundations are not included. 

Local church administration 
- Parishes and ecclesiastical associations in thc Church of 
Sweden. Other parishes and religious associations are not 
included. 

County council administration 
- County council administration and hospitals schools etc 
operated by county councils. 

Public sector n e c 
Social security funds 
- National pension funds, the national social insurancc 
service and recognized unemployment benefit societies. 

Other government institutions 
- The Swedish Association of Local Authorities, the 
Association of Swedish County Councils, some académies 
and societies. 

OTHER SECTORS 

Non-financial entcrprises 
- Limited companies (including public government 
companies) and trading partnerships. Institutions, 
organizations and associations serving entcrprises and which 
are not completely or mainly financed or controlled by 
government institutions e.g. the National Swedish Oil 
Consumer's Union, consumer 's, cooperauve societies the 
Natioanl Association of Tenant 's Savings and Building 
Socieues, the Co-operative Building Organization of the 
Swedish Trade Unions, farmer's unions, timber floating 
socieues etc. State-owned enterprises and the activeties of 
foreign enterprises in Sweden are included as well. 
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Finansiell företagssektor 
- Riksbanken, affärsbanker, sparbanker och föreningar 
tillhörande jordbrukskasserörelsen, hypoteksföreningar, 
hypoteksbanker samt försäkringsbolag. (30) 

Hushållssektorn (inkl personliga företag) 
- Personliga företag, fysiska personer och dödsbon som i 
eget namn eller som delägare i enkelt bolag eller motsva
rande driver rörelse. Vidare förs anställda i privata hushåll 
hit. (40) 

Ideella föreningar, stiftelser etc 
- Ideella föreningar, stiftelser etc för vilka finansiering av 
verksamhet sker genom medlemsavgifter, bidrag och gåvor 
samt kapitalinkomster förs hit, t ex studieförbund, hyresgäst
föreningar, fackförbund, politiska partier, frikyrkor och 
kristna föreningar. Svenska kyrkan förs till kod 13. (50) 

Utlandet 
- 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 respektive företags 
sektor. (60) 

Uppgift saknas (99) 

1) Systematisk sektonillhörighetkod 
anges inom parentes. 

2) I tabellerna redovisas kyrklig kommunal 
förvaltning sammanslagen med borgerlig 
primmärkommunal förvaltning. 

Financial institutions 
- The Central Bank of Sweden, commercial banks, savings 
banks and rural crédit societies, mortgage banks and 
insurance companies. The national social insurance service 
is included in item 14. 

Households (including private unincorporated enterprises) 
- Private unincorporated enterprises, natural persons and 
estates which in own name or as associâtes in a partnership 
etc carry on a business. Also, employées in private house
holds. 

Non-profit organizations 
- Non-profit organizations, foundations etc whose activities 
are financed by means of membership dues, contributions, 
gifts and income from capital, e g educational associations, 
tenants associations, trade unions, political parties, free 
churches and religions associations. The Church of Sweden 
is included in item 13. 

Rest of the world 
- Foreign embassies and chambers of commerce in Sweden. 
Persons employed by foreign companies or households 
abroad. Note. Persons employed by Swedish companies 
abroad are included in the relevant enterprise sector 

Data missing 
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SOCIOEKONOMISK INDELNING (SEI) AV FÖRVÄRVSARBETANDE I FOB 90 

Socioekonomiska grupper D 

ARBETARE 

Ej facklärda, varuproducerande (11) 

Ej facklärda, tjänsteproducerande (12 

Facklärda, varuproducerande (21) 

Facklärda, tjänsteproducerande (22) 

TJÄNSTEMÄN 

Lägre, tjänstemän I (33) 

Lägre, tjänstemän II (36) 

Tjänstemän på mellannivå (46) 

Högre tjänstemän/Ledande 
befattningar (56/57) 

FÖRETAGARE 3) 

Fria yrkesutövare med 
akademikeryrken (60) 4) 

Företagare exkl lantbrukare (79) 

Lantbrukare (89) 

ÖVRIGA 

Oklassificerbara anställda 

Uppgift saknas 

Normalt utbildningskrav efter grundskola 

Mindre än två år 

Mindre än två år 

Minst två år 

Minst två år 

Mindre än två år 

Två men ej tre år 

Tre men ej sex år 

Minst sex år 

Minst sex år 

1) Inom parentes anges gruppens beteckning enligt Meddelande i samordningsfrågor 1982:4 Socioekonomisk indelning (SEI). 

2) Kraven på utbildning avser för individernas yrke normala utbildningskrav. Klassificeringen bygger således inte på några 
uppgifter om individens utbildning. 

3) Vid uppdelningen av de förvärvsarbetande på företagare och anställda utnyttjas bl a registret över kontrolluppgifter. 
Företagare som bildat aktiebolag och som formellt är anställda i egna företag redovisas i FoB 90 normalt som anställda. 

4) Som exempel på yrken i denna grupp kan nämnas advokat, arkitekt, läkare och revisor. Anställda med motsvarande 
yrken förs i redovisningen till högre tjänstemän (56). 
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HUSHÅLLSTYPER 

I FoB 90 klassas bostadshushåll i sju olika hushâllstyper. 
Typindelningen innebär att hela enheten hushåll klassas och 
att alla individer i hushållet därmed får samma typkod. 

Beskrivning 

HU+SHÅLLSTYP 1 

Ensamboende man 
Ensamboende kvinna 
Ensamstående man med barn 0-15 år 
Ensamstående man med endast barn 16-17 år 
Ensamstående kvinna med barn 0-15 år 
Ensamstående kvinna med endast barn 16-17 år 
Ett eller flera sammanboende par alla utan barn 0-17 år 
Minst ett sammanboende par med barn 0-15 år 
Minst ett sammanboende par med endast barn 16-17 år 
övriga hushåll utan barn 0-17 år 
övriga hushåll med barn 0-15 år 
övriga hushåll med endast barn 16-17 år 

HUSHÅLLSTYP 2 

Ungdomshushåll (referensperson 16-24 år) 
Yngre medelåldershushåll (referensperson 25-44 år) 
Äldre medelåldershushåll (referensperson 45-64 år) 
Äldrehushåll (referensperson 65-79 år) 
Äldrehushåll (referensperson 80- år) 

HUSHÅLLSTYP 3 

I denna hushållstyp ingår alla hushåll där minst en person är 
16-24 år 

Minst en person 16-24 år med hushållsställning (Barn) 
Enbart personer 16-24 år 
övriga hushåll med minst en person 16-24 år 

HUSHÅLLSTYP 4 

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 5 

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 
Ensamstående född utomlands med endast barn 16-17 år 
Ett sammanboende par, båda födda utomlands, utan barn 
0-17 år 

Ett sammanboende par med en född i Sverige och en 
utomlands.utan barn 0-17 år 
Ett sammanboende par, båda födda utomlands, med barn 
0-15 år 
Ett sammanboende par båda födda utomlands, med endast 
barn 16-17 år 
Ett sammanboende par med en född i Sverige och en 
utomlands med barn 0-15 år 
Ett sammanboende par med en född i Sverige och en 
utomlands med endast barn 
16-17 år 
övriga hushåll, alla födda utomlands utan barn 0-17 år 
övriga hushåll, alla födda utomlands med barn 0-15 år 
övriga hushåll alla födda utomlands med endast barn 16-17 
år 
övriga hushåll med minst en född i Sverige och minst en 
född utomlands utan barn 
0-17 år 
Övriga hushåll med minst en född i Sverige och minst en 
född utomlands med barn 
0-15 år 
Övriga hushåll med minst en född i Sverige och minst en 
född utomlands med endast barn 16-17 år 

HUSHÅLLSTYP 6 
(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 sammanboende par alla utan barn 0-17 år 
Minst ett sammanboende par med barn 0-17 år 
övriga hushåll utan barn 0-17 år 
övriga hushåll med barn 0- 17 år 

HUSHÅLLSTYP 7 
(ingår ej i redovisningsprogrammet) 

Typindelndelning enligt bostads- och hyresundersökningen 
(BHU) 

Enpersonshushåll BF -64 år 
Enpersonshushåll BF -65 år 
Endast makar B F -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 BF -65 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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UTBILDNINGSSCHEMA, DETALJERAD NIVÅ 
Classification of education, detailed level 

ALLMÄN GRUNDUTBILDNING 

Förgymnasial utbildningkortare än 9 år 

011 Folkskoleutbildning 

Förgymnasial utbildning 9 (10) år eller motsvarande 

020 Grundskolutbildning 

021 Folkskolutbildning, högre 
022 Enhetsskolutbildning 
023 Realskolutbildning 
024 Folkhögskolutbildning, högst 2-årig 
029 Ospecificerad förgymnasial utbildning (025,028-029) 

Gymnasial utbildning högst 2 år. 

030 Social 2-årig linje i gymnasie- och fackskola 
031 Normalskolkompetens (flickskoleutbildning) 
034 Folkhögskolutbildning (2-årig gymn.kompctens) 
035 KOMVUX, avgångsbetyg 2 
039 Övrig hithörande utbildning (038-039) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år. 

0400 Humanistisk linje, 3-årig i gymnasieskolan 
0401 Samhällsvetenskaplig linje, 3-årig i gymnasieskolan 
0402 Naturvetenskaplig linje, 3-årig i gymnasieskolan 
0405 Studentexamen (0403-0405) 
0409 övrig hithörande utbildning (0408-0409) 
044 Folkhögskolutbildning (universitetsbehörighet) 
045 KOMVUX, avg.bet. 3 från hum-sam eller natv. sektor 
049 övrig hithörande utbildning (048-049) 

UTBILDNING FÖR ESTETISK, HUMANISTISK OCH 
RELIGIÖS VERKSAMHET 

Gymnasial utbildning högst 2 år. 

131 Scenisk utbildning (Ep-linje i gymn.) 
132 Bild-/formkonstnärlig utbildning 
133 Musikutbildning (Mu-linje i gymn.) 
134 Religiös utbildning (lekm. eller pred.utb.) 
139 Övrig hithörande utbildning (138-139) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år. 

141 Scenisk utbildning 
142 Bild-/formkonstnärlig utbildning 
143 Musikutbildning 
144 Pastor/predikantutbildning 
149 Annan hithörande utbildning (148-149) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år. 

150 Humanistisk, teol/soc tvärutb. (t.ex diakonissutb) 
151 Scenisk och bildmediekonstnärlig utbildning 
152 Bild- och formkonstnärlig utbildning 

153 Musikutbildning 
155 Tolk-, teckenspråkstolk- och översätiarutbildning 

159 övrig hithörande utbildning (154,156,158-159) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre. 

161 Scenisk/bildmediakonstnärlig utbildning 

162 Bild-/formkonstnärlig utbildning 
163 Musikutbildning vid högskola 
164 Bibliotekarieutbildning 
165 Teologisk- religionsvetenskaplig utbildning 
166 Fil kand, humanistisk inriktning 
167 Fil mag, humanistisk inriktning 
169 övrig hithörande utbildning (168-169) 

Forskarutbildning. 

171 Tonsättar- och dirigentutbildning 
174 Humanistisk fakultet (172-174) 
177 Teologisk fakultet (175-177) 
179 övrig hithörande utbildning (178-179) 

PEDAGOGISK UTBILDNING 

Gymnasial utbildning högst 2 år. 

231 Trafikskoleinstruktörer, trafiklärarutbildning 

233 Gymnastik- och idrottsinstruktörsutbildning 
234 Waldorfpedagogisk utbildning 
239 Övrig hithörande utbildning (238-239) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år. 

241 Trafiklärare 
243 Ridinstruktörsutbildning 
249 Övrig hithörande utbildning (248-249) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år. 

250 Teckningslärarutbildning 
2510 Slöjdlärarutbildning, trä/metall 
2519 Övrigslöjd,textil/vävlärarutbildning(2513,2518-2519) 
252 Musikpedagogisk utbildning 
253 Gymnastik och idrottslärarutbildning 
2541 Förskollärarutbildning 
2547 Hemspråkslärarutbildning (2545-2547) 
2549 Fritids- och ungdomsledarutbildning (2542-2544,2548-

2549) 
256 Utbildning för undervisning i merkantila ämnen 
257 Utbildning för undervisning i tekniska ämnen 
258 Utbildning för undervisning i yrkesämnen 
259 övrig hithörande utbildning 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre. 

260 Lågstadiclärare 
261 Mellanstadielärare 
26200 Musiklärarlinjen 
2629 övrig musikpedagogisk utbildning 
263 Utbildning för specialundervisning 
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2640 Teknisk magister 
2641 Barnavårdslärarutbildning 
2643 Hushållslärarutbildning (2642-2643) 
2644 Bildlärarutbildning 
2646 Textil- och slöjdlärarutbildning tvåämnes (2645-2646) 
2647 Idrottslärarutbildning (tvåämnesutbildning) 
2649 övrig hithörande utbildning (2648-2649) 
265 Vidareutbildning till ämneslärarutbildning 
266 Adjunktsutbildning 
26729 Ämneslärarutbildning, historia-samhällskunskap 

(26701-26729) 
26749 Ämneslärarutbildning, matematisk-naturvetenskaplig 

(26730-26749) 
26784 Ämneslärarutbildning, språkvetenskaplig (26750-

26784) 
26799 Ämneslärarutbildning, ämne okänt (26785-26799) 
2680 Vårdlärarutbildning 
2683 Studie- och yrkesvägledarutbildning 
2684 Vuxenpedagogisk utbildning 
2686 Lärarlinjen för jord-, skogsbruk och trädgård 
269 övrig hithörande utbildning (2681-2682,2685,2688-

2699,269) 

UTBILDNING FÖR FÖRVALTNING, HANDEL OCH KON
TOR S AMTEKONOMISK, SAMHÄLLSVETENSKAPLIG 
OCH BETEENDEVETENSKAPLIG UTBILDNING 

Gymnasial utbildning högst 2 År. 

330 Handel och kontorsutbildning (Dk-linje i gymn.) 
331 Språk- o skrivinriktad utbildning, sckr.utb 
332 Utbildning för inköps- o försäljningsarbete 
333 Utbildning för databearbetning 
334 Utbildning för bokför/redov/kassaarbete 
335 Detaljhandelsutbildn.(inkl. partihandel och lagerarb.) 
336 Förvaltningsutbildning 
337 Ekonomisk linje, 2-årig vid gymnasie- och fackskola 
339 övrig hithörande utbildning (338-339) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år. 

341 Språk och skrivinriktad utbildning 
342 Utbildning för inköps- och försäljningsarbete 
343 Utbildning i informationsbehandling 
344 Utbildning för bokf/redov/kassaarbete 
345 Parti- och detaljhandelsutbildning 
346 Förvaltningsutbildning 
347 Handelsgymn, 3-årig ekon. linje vid gymn. el. motsv 
349 övrig hithörande utbildning (348-349) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år. 

350 Journalistutbildning 
351 Sekreterarutb. baserad på gymn. (ej civilskr) 
352 Kommersiellt inriktad utbildning 
353 Utbildning i informationsbehandling/ADB 
355 Förvaltningsutbildning 
356 Samhälls- och betéendeinriktdad utbildning 
357 Företagsekonomisk inriktad utbildning 
359 övrig hithörande utbildning (354,358-359) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre. 

360 Journalistutbildning (akademisk) 
361 Akademisk sekr.utbildning (civilsekr) 
362 Ekonomutbildning, civilekonom el. motsv. 
3633 Betéendevetenskaplig utbildning 
3634 Psykologutbildning (378,3634) 
3635 Systemvetenskaplig utbildning 
3637 Förvaltningsutbildning (3631,3636-3637) 
3639 Socionomutbildning, social (3630,3632,3638-3639) 
364 Juristutbildning 
365 Pol mag utbildning 
366 Fil kand, samhällsvetenskaplig inriktning 
367 Fil mag utbildning 
36861 Utb. i studie- och yrkesorientering (SYO) 
369 övrig hithörande utbildning (36801 -36860,36862-

36899,3680,369) 

Forskarutbildning 

372 Juridisk fakultet (370-372) 
377 Samhällsvetenskaplig fakultet, inkl. handelshögsk. 

(373-377) 
379 Övrig hithörande utbildning 

UTBILDNING FÖR INDUSTRI OCH HANTVERK SAMT 
TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING 

Gymnasial utbildning högst 2 år. 

430 KOMVUX, avgångsbetyg 2 från teknisk sektor 
431 Industrieli civil verksutbildning 
432 Naturvel. civil verksutbildning 
433 Teknisk civil verksutbildning 
4340 Verkstadsteknisk utbild. (Ve och Fo-linjc i gymn.) 
4341 El- och teleteknisk utbildning (Et-linje i gymn.) 
4342 Träteknisk utbildning (Tr-linje i gymn.) 
4343 Bygg- och anläggn.tekn. utb. (Ba-linje i gymn.) 
4344 Processteknisk utbildning (Pr linje i gymn.) 
4345 Grafiskt tekniskt arbete 
4346 Beklädnadsteknisk utbildning (Be-linje i gymn.) 
4347 Livsmedelsteknisk utbildning (Li Lm i gymn.) 
4349 övrig hithörande utbildning (4348-4349) 
4351 Arbetsledarutbildning (4350-4351) 
4352 Textilteknisk utbildning 
4353 Teknisk biträdesutbildning 
4354 Laboratoriebiträdesutbildning (ej vård) 
4355 Driftsmaskinistutb. (Du-linje i gymn.) 
4359 övrig hithörande utbildning (4358-4359) 
436 Utbildning vid teknisk skola/institut 
437 Teknisk linje (2-årig Te-linje i gymn el fackskola) 
439 övrig hithörande utbildning (438-439) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år. 

440 KOMVUX, avgångsbetyg 3 från teknisk sektor 
441 Industriell civil verksutbildning 
442 Naturvetenskaplig civil verksutbildning 
443 Teknisk civil verksutbildning 
4440 Metallarbete 
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4441 El- och teletekniskt arbete 
4442 Trätekniskt arbete (ej bygg) 
4443 Bygg- och anläggningstekniskt arbete 
4444 Processtekniskt arbete 
4445 Grafiskt tekn. arb. inkl. bokbinderi 
4446 Beklädnadstekniskt arbete 
4447 Livsmedelsarbete 
4449 övrig hithörande utbildning (4448-4449) 
4451 Arbetsledarutbildning (4450-4451) 
4452 Textilteknisk utbildning 
4453 Tandteknikerutbildning 
4454 Laboratorieutbildning (ej vård) 
4455 Drifttekniker 
4456 Teknisk biträdesutbildning 
4459 övrig hithörande utbildning (4458-4459) 
446 Ingenjörsutbildning vid teknisk skola/institut 
4470 Maskinteknisk utbildning, gymn. 
4471 El- och teleteknisk utbildning, gymn. 
4472 Byggteknisk utbildnding, gymn. 
4473 Gruv- och järnbruksteknisk utbildning (bergsskolan) 
4474 Kemiteknisk utbildning, gymn. 
4479 övrig hithörande utbildning (4475,4478-4479) 
449 övrig hithörande utbildning (448-449) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år. 

450 KOM VUX, avgångsbetyg 4 
451 Driftteknisk utbildning 
453 Civil teknisk/naturvetenskaplig verksutbildning (452-

453) 
454 Yrkesteknisk högskoleutbildning 
455 Praktisk/teknisk utbildning 
457 4-årig teknisk linje i gymnasieskolan 
459 övrig hithörande utbildning (456,458-459) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre. 

461 Högre teknisk-industriell utbildning 
462 Linjeutb. med naturvetenskaplig inriktning (462,46405) 
463 Teknisk civil verksutbildning 
4640 Civ ing, tekn fys, tekn fys o elektron, elektrotekn o 

datate (46400-46404,46408-46409) 
4642 Civ ing, elektroteknik, enligt äldre studieordning 
4645 Civ ing, kemitekn, materialtekn, geoteknologi 

(4644,4545) 
4646 Civ ing, arkitektlinjen 
4647 Civ ing, väg o vatten, samhällsbygg, lantmäteri 

(4643,4647) 
4648 Civ ing, maskinteknik, farkostteknik, skeppbyggnads 

teknik, industriell arbetsmiljö linje (4641,4648) 
4649 Civ ing, ospecificerad inriktning 
466 Fil kand, naturvetenskaplig inriktning 
467 Fil mag utbildning 
469 övrig hithörande utbildning (465,468-469) 

Forskarutbildning 

475 Teknisk fakultet (471 -472,475) 
476 Matematisk-naturvetenskaplig fakultet (473-474,476) 
479 övrig hithörande utbildning (477,478-479) 

UTBILDNING FöR TRANSPORT OCH KOMMUNIKA
TION 

Gymnasial utbildning högst 2 år. 

530 Fo-linje, transportteknisk gren i gymn. 
531 Utbildning för sjöfart (Du-linje fartygsteknisk i gymn.) 
532 Utbildning för luftfart 
533 Utbildning för järnvägstrafik 
534 Utbildning för vägtrafik 
535 Utbildning för postbefordran 
536 Utbildning för telekommunikation 
539 övrig hithörande utbildning (538-539) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år. 

541 Utbildning för sjöfart 
542 Utbildning för luftfart 
543 Utbildning för järnvägstrafik 
544 Utbildning för vägtrafik 
545 Utbildning för postbefordran 
546 Utbildning för telekommunikation 
549 övrig hithörande utbildning (548-549) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år. 

552 Utbildning för luftfart 
553 Utbildning för järnvägstrafik 
554 Utbildning för vägtrafik 
555 Utbildning för postbefordran 
556 Utbildning för telekommunikation 
559 övrig hithörande utbildning (558-559) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre. 

561 Sjöbefälssutbildning (551,561) 
562 Flygledarutbildning 
565 Utbildning för postbefodrad 

569 övrig hithörande utbildning (568-569) 

UTBILDNING FöR VÅRDYRKEN 

Gymnasial utbildning högst 2 år. 

6301 Sjukvårdsbiträdesutbildning 
6302 Hjälppersonal inom vård, utbildning av 
6304 Personal i social- och familjevård, utbildning av 
6305 Utb. försocial service i gymn. Ss-linje eller KOM VUX 
6309 övrig hithörande utbildning (6308-6309) 
631 Undersköterskeutbildning (Vd H v i gymn.) 
632 Apotekstekniker, laboratorietekn. inom läkcm.ind. 
633 Skötare inom psyk. vård, utbildn. av (Vd Ps i gymn) 
634 Utbildning inom barn-/ungdomsvård 
635 Tandsköterskeutbildning 
636 Fotvårdsspecialistutbildning 
639 övrig hithörande utbildning (638-639) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år. 

641 Kompletteringsutb.för skötare i psykiatrisk vård 
642 Utbildning försocial service 
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643 1 :eskötare/överskölarutbildning 
644 Specialinriktadutb.tex gipsteknik,allergi hos barn mm 
645 Vidareutbildnig av tandsköterskor 
646 Ambulanssjukvård .utbildning för 
649 övrig hithörande utbildning (648-649) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år. 

650 Sjuksköterskeutbildning(grundutbildning) 
651 Vidareutbildning sjuksköt./hälso o.sjukvårdslinjen 
652 Utbildningförsocial service 
653 Sjukgymnastutbildning 
654 Arbetsterapeututbildning 
655 Receptarieutbildning(663,655) 
65611 Tandhygienistutbildning 
65699 Medkand/odontkand/vet med kand (65600-

65610,65612-65699) 
6575 Laboratorieassistent- och medicinsk lab.ass.utbildn 

(6573,6575) 
6579 Medass, med teknass, utb för operation oögonsjukvård 

(6571-6572,6574,6578-6579) 
658 Ortopedteknisk utbildning 
659 övrig hithörande utbildning 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre. 

661 Läkarutbildning (660-661) 
662 Tandläkarutbildning 
664 Apotekarutbildning 
665 Psykoterapiutbildning 
6660 Logopedutbildning 
6661 Påbyggnadsutbildning till hälso- och sjukv.linjen 
6662 Vidareutb. till rehabiliteringslinjen 
667 Veterinärutbildning 
669 övrig hithörande utbildning (668-669) 

Forskarutbildning. 

675 Medicinsk fakultet (670,675) 
676 Odontologisk fakultet (671,676) 
677 Farmaceutisk fakultet (672-673,677) 
678 Veterinärmedicinsk fakultet (674,678) 
679 övrig hithörande utbildning 

UTBILDNING FÖR LANTBRUK, TRÄDGÅRD, SKOGS
BRUK OCH FISKE 

Gymnasial utbildning högst 2 år 

731 Utbildning för lantbruk (Jo-linje i gymn.) 
732 Utbildning för trädgård (Td-linje i gymn.) 
733 Utbildning för skogsbruk (Sb-linje i gymn.) 
734 Jakt- och djurvårdsutbildning 
735 Utbildning i fiske och fiskeodling 
739 övrig hithörande utbildning (738-739) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år. 

741 Lantbruksutbildning 
742 Trädgårdsutbildning 
743 Skogsbruksutbildning 

744 Jaktvårdsutbildning 
745 Vattenvård, fiskodling med vattenvård 
749 övrig hithörande utbildning (748-749) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år. 

751 Lantmästarutbildning 
752 Trädgårdsteknikerutbildning 
753 Skogsmästarutbildning 
754 Skogsteknikerutbildning 
755 Fiskevårdsutbildning 
759 övrig hithörande utbildning (756,758-759) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre. 

761 Agronomutbildning 
762 Hortonomutbildning/landskapsarkitekt 
763 Jägmästarutbildning 
769 övrig hithörande utbildning (768-769) 

Forskarutbildning. 

775 Lantbruksvetenskaplig fakultet (771 -772,775) 
776 Skogsvetenskaplig fakultet (773-774,776) 
779 övrig hithörande utbildning (778-779) 

UTBILDNING FÖR SERVICEYRKEN SAMT UTBILD
NING FÖR CIVIL BEVAKNING OCH MILITÄR TJÄNST 

Gymnasial utbildning högst 2 år. 

830 Brandförsvarsutbildning 
831 Skorstensfejarutbildning 
832 Utbildning för vakt/tull 
833 Hemteknisk/lanthushållsutb. (Ko Kg, Ko Tx i gymn.) 
834 Utb. för storhushåll/restaurangkök (Ko Nä, Li St i 

gymn.) 
835 Utb. hotell/restaurang ej kökspers. (Li St Se i gymn.) 
836 Utbildning för hygien o skönhetsvård 
837 Kläd- och lokalvårdsutbildning 
839 övrig hithörande utbildning (838-839) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år. 

840 Brandförsvarsutbildning 
841 Polisassistentutbildning (se kod 851) 
842 Tulltjänstemannautbildning 
843 Plutonsofficersutbildning (ej tekn) 
844 Plutonofficersutbildning, teknisk 
845 Föreståndarutbildn. storhushåll/hotell o restaurang 
846 Hushållsteknikerutbildning 
847 Utbildning för hygien och skönhetsvård 
849 övrig hithörande utbildning (848-849) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år. 

850 Brandingenjörsutbildning 
851 Polisutbildning 
852 Tulltaxerar-Aullkammarskrivarutbildning 
853 Kompaniofficersutbildning (ej tekn) 
854 Kompaniofficersutbildning (teknisk) 
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856 Vidareutbildning för kompaniofficerare 
858 Utb. i kost- och näringsekonomi, storhushåll (857-858) 
859 övrig hithörande utbildning (855-859) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre. 

860 Polischefsutbildning 
861 Regementsofficersutbildning 
862 Militär fackutbildning 
863 Högre vidareutbildning för regementsoff. 
865 Utbildning i kost- och näringsekonomi 
866 Utbildning av yrkesoff. samt reservofficerare 
869 övrig hithörande utbildning (864,867-869) 

Forskarutbildning 

871 Yrkesoff .utb efter militärhögskolan (870-871 ) 
879 övrig hithörande utbildning (878-879) 

UTBILDNING SAKNAS SAMT UTBILDNING EJ HAN-
FÖRLIG TILL SPECIFIK HUVUDGRUPP 

Gymnasial utbildning kortare än 2 år. 

93 Ospec. gymn. utb. högst 2 år (Kv-linje i gymn.) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år. 

94 Ospecificerad gymnasial utbildning längre än 2 år 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år. 

951 Verksutbildning 

958 övrig hithörande utbildning (956,958) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre. 

961 Verksutbildning 
966 Fil kandutbildning 
967 Fil magutbildning 

968 övrig hithörande utbildning 

Forskarutbildning 

978 Ospecificerad forskarutbildning (973-975,978) 
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UTBILDNINGSSCHEMA BEGRÄNSAD NIVÅ 
Classification of education, limited level 

ALLMÄN GRUNDUTBILDNING (0) 

01 Folkskoleutbildning (01) 
02 Grundskolutbildning eller motsv (02) 
03 Allmän gymnasial utb. högst 2 år (03) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år (04) 

04 3-årig human, samhällsv. och naturv. linje i gymnasie 
skolan och studentexamen (0400,0401,0402,0403-
0405) 

05 övrigt inom SUN 04, t ex folkhögskola (044-045,049) 

UTBILDNING FÖR ESTETISK, HUMANISTISK OCH 
RELIGIÖS VERKSAMHET (1) 

06 Gymnasial utbildning inom estetisk, humanistisk och 
religiös verksamhet (13,14) 

07 Eftergymnasial utbildning < 3 år inom estetisk, huma
nistisk och religiös verksamhet (15) 

08 Eftergymnasial utbildning => 3 år inom estetisk, hu
manistisk och religiös verksamhet (16) 

09 Forskarutbildning inom humanistisk och teologisk fa
kultet samt tonsättar- och dirigentutbildning (17) 

PEDAGOGISK UTBILDNING (2) 

10 Gymnasial pedagogisk utbildning (23,24) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år (25) 

11 Slöjd- och teckningslärarutbildning (251,250) 

12 Gymnastik- och idrottslärarutbildning (253) 
13 Förskollärarutbildning (2541 ) 
14 Hemspråkslärarutbildning (2545-2547) 
15 Fritids-och ungdomsledarutbildning (2542-2544,2548-

2549) 
16 övrig eftergymnasial pedagogisk utbildning < 3 år 

inom SUN 25 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (26) 

17 Låg-och mellanstadielärare (260-261) 
18 Bild- och musiklärarutbildning (2644,2620) 
19 Barnavårds- och hushållslärarutbildning (2641,2643) 
20 Ämneslärarutbildning (265-267) 
21 övrig eftergymnasial pedagogisk utbildning => 3 år 

inom SUN 26 

UTBILDNINGFÖRFÖRVALTNING, HANDELOCHKON-
TOR SAMT EKONOMISK, SAMHÄLLSVETENSKAPLIG 
OCH BETEENDEVETENSKAPLIG UTBILDNING 

22 Gymnasial utbildning inom förvaltning, handel, kon
tor ochekonomi (33,34) 

23 Eftergymnasial ubildning < 3 år inom förvaltning, 
handel och kontor (35) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (36) 

24 Civilekonomer eller motsvarande (362) 
25 Juristutbildning (364) 
26 Psykologutbildade (3634,378) 
27 Pol mag, fil mag och fil kand med samhällsvetenskap

lig inriktning (365,367,366) 
28 övrig eftergymnasial utbildning => 3 år inom för

valtning, handel och kontor, SUN 36 

Forskarutbildning (37) 

29 Forskarutbildning inom juridisk och samhällsveten
skaplig fakultet (37) 

UTBILDNING FÖR INDUSTRI OCH HANTVERK SAMT 
TEKNISK OCH NATURVETENSKAPLIG UTBILDNING 
(4) 

30 2-åriga linjer inom gymnasieskolan, gymnasieskolans 
specialkurser och motsvarande (43) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år (44) 

31 Utbildning för industri och hantverk, gymnasieskolans 
påbyggnadsutbildningar och motsvarande (444-445) 

32 Gymnasieskola och gymnasium, teknisk linje. Tek
niskt läroverk teknisk fackskola samt motsvarande 
utbildningar (447) (4-årig teknisk linje vid gymnasie 
skolan har SUN-kod 457, se nedan) 

33 övrig gymnasial utbildning inom SUN 44 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år (45) 

34 4-årig teknisk linje i gymnasieskolan (457) 

35 Övrig hithörande utbildning inom SUN 45 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (46) 

36 Civilingenjörsutbildning (464) 

37 Fil kand, fil mag med naturvetenskaplig inriktning 
(466-467) 

38 övrig eftergymnasial utbildning => 3 år inom SUN 46 

Forskarutbildning (47) 

39 Forskarutbildning inom teknisk och matematisk-na 
turvetenskaplig fakultet (475-476) 

UTBILDNING FÖR TRANSPORT OCH KOMMUNIKA
TION (5) 

40 Gymnasial utbildning inom transport och kommunika
tion (53,54) 

41 Eftergymnasial utbildning < 3 år inom transport och 
kommunikation (55) 

42 Sjöbefälsutbildning (551,561) 
43 Flygledarutbildning (562) 
44 övrig eftergymnasial utbildning => 3 år inom trans

port och kommunikation (56) 
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UTBILDNING FÖR VÅRDYRKEN (6) 

Gymnasial utbildning högst 2 år (63) 

45 Vårdbiträdesutbildning (630) 
46 Undersköterskeutbildning (631) 

47 övrig hithörande utbildning inom SUN 63 

Gymnasial utbildning längre än 2 år (64) 

48 Gymnasial vårdutbildning längre än 2 år (64) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år (65) 

49 Sjuksköterskeutbildning (650-651) 

50 Sjukgymnast- och arbetsterapeututbildning (653-654) 
51 Tandhygienistutbildning (65611) 
52 Receptarieutbildning (655,663) 
53 övrig eftergymnasial utbildning < 3 år inom vård, 

SUN 65 
Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (66) 

54 Läkarutbildning (660-661) 
55 Tandläkarutbildning (662) 
56 Veterinärutbildning (667) 
57 övrig eftergymnasial utbildning => 3 år inom vård, 

SUN 66 

Forskarutbildning (67) 

58 Forskarutbildade inom medicinsk, odontologisk, far-
maceutisk och veterinärmedicinsk fakultet (67) 

UTBILDNING FÖR LANTBRUK, TRÄDGÅRD, SKOGS
BRUK OCH FISKE (7) 

59 Gymnasial utbildning inom lantbruk, trädgård och 
fiske (73,74) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år (75) 

60 Skogsmästar- och skogsteknikerutbildning (753-754) 
61 Övrig eftergymnasial utbildning < 3 år inom lantbruk, 

trädgård, skogsbruk och fiske, SUN 75 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (76) 

62 Agronomutbildning (761) 
63 övrig eftergymnasial utbildning => 3 år inom naturbruk, 

SUN 76 

Forskarutbildning (77) 

64 Forskarutbildning inom lantbruks- och skogsbruks 
vetenskaplig fakultet (77) 

UTBILDNING FÖR SERVICEYRKEN SAMT UTBILD
NING FÖR CIVIL BEVAKNING OCH MILIT ÄR TJ 
ÄNST (8) 

Gymnasial utbildning (83,84) 

65 Brandförsvarsutbildning (830,840) 

66 övrig gymnasial utbildning inom SUN 83 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år (85) 

67 Polisutbildning (851,841 ) 

68 övrig hithörande utbildning (855-859) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (86) 

69 Polischefsutbildning (860) 

70 övrig eftergymnasial utbildning => 3 år inom SUN 86 

Forskarutbildning (87) 

71 Utbildning på forskarnivå inom SUN 87 

UTBILDNING SAKNAS SAMT UTBILDNING EJ HAN-
FÖRLIG TILL SPECIFIK HUVUDGRUPP (9) 
72 Ospecificerad gymnasial utbildning (93,94) 
73 Ospecificerad eftergymnasial utbildning < 3 år (95) 
74 Ospecificerad eftergymnasial utbildning => 3 år (96) 
75 Ospecificerad forskarutbildning (97) 
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UTBILDNINGSNIVÅER 
Classification of education levels 

1-2 Förgymnasial utbildning 
1 kortare än 9 år (ex folkskola) 
2 9 (10) år (ex grundskola) 

3-4 Gymnasial utbildning 
3 högst 2 årig 
4 längre än 2 år 

5-7 Eftergymnasial utbildning 
5 kortare än 3 år 

6 3 år eller längre 

7 Forskarutbildning 

0 Utbildning saknas 
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Personblankett för 

Folk- och bostadsräkningen 1990 
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Personblankett för 

Folk- och bostadsrakningen 1990 
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Folk- och bostadsräkningen 1990 

Uppgifterna är skyddade enligt lagen om 1990 års folk- och bostads
räkning (SFS 1989:329, 908) sekretesslagen och datalagen 

Statistiska centralbyrån (SCB) gör på riksdagens uppdrag en folk-
och bostadsräkning vart femte år. Den som genomförs i höst kallas 
FoB 90 . 

Riksdagen har stiftat en särskild lag om FoB 90. Enligt den är alla 
som äger ett hus med en eller flera bostadslägenheter skyldiga att 
lämna fastighetsuppgifter. 

Fastighetsblankett ska lämnas av den som är ägare till 
• flerbostadshus 
• småhus som är uthyrt 
- fritidshus som är uthyrt till någon som stadigvarande bor där 
- lokalhus (t ex kontorshus, affärshus) med en eller flera bostäder 

För bostadshus som ingår i arrendeupplåtelse ska arrendatorn 
lämna fastighetsuppgifter. 

Den som äger och bor i ett enbostadshus ska lämna fastighetssupp-
gifterna på FoB 90s personblankett. 

Senöver du fler fastighetsblanketter kontakta kommunens FoB-kontor. 

Avdelning 1 Fastigheten 

FASTIGHETSBLANKETT 

Sänd in blanketten senast 13 n o v e m b e r 1 9 9 0 till: 

Folk- och bostadsräkningen 1 990 
Kommunkontoret 

Blanketten har fastställts efter samråd med Datainspektionen, 
Företagens Uppgiftslämnardelegation, Svenska Kommunförbundet 
och Landstingsförbundet. 

Uppgifterna ska avse förhållandena den 
1 november 1990. 
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Avdelning 2 Husen 

Förklaringar 

Tag upp alla hus med en eller flera bostadslägenheter. Om det 
finns fler än 12 hus på fastigheten, anteckna de övriga på annan 
fastighetsblankett. 

Om Nå eller fler hus ligger på olika registerfastigheter eller 
separata fastighetsdelar ska de redovisas på var sin fastighets
blankett. 

(jj Om det inte finns någon gatuadress, skriv namn eller annan 
beteckning på huset. 

( J j ) Ange antalet bostadslägenheter i huset. Räkna även med 
obebodda lägenheter. Räkna inte med lägenheter som uteslu
tande används till kontor, hotell, butik, verkstad eller liknande. 

Som bostadslägenhet räknas: 
- bostad med eget kök eller egen kokvrå 
- annan bostad med egen ingång från farstu, trapphus eller 

liknande. 

Två lägenheter som står i direkt förbindelse med varandra och 
bebos av ett hushåll räknas som en enda bostadslägenhet. Om 
samma hushåll bor i båda lägenheterna i ett tvåbostadshus räknas 
dessa som en enda bostadslägenhet. Finns kök i båda lägenheter
na, räknas det ena köket som rum. 

(_9) Markplanet räknas som våningsplan 1. 

(10) Om det exakta årtalet är okänt, ange med nedanstående 
sifferkod inom vilken tidsperiod huset ursprungl igen blev 
färdigt för inflyttning. (Obs ej ombyggnadsår.) 

Mg) Med hjälp av sifferkoden nedan anges vilket/vilka värme
system som finns för uppvärmning av bostäderna. När det 
finns fler än ett värmesystem ska samt l iga anges. 

(13) Sammanbyggda enbostadshus räknas som rad-/parhus. Som 
kedjehus räknas enbostadshus som är sammanbyggda med 
t ex mellanliggande garage eller förråd. 

(14) I husets yta (våningsyta) inräknas inte källare eller oinredd 
vind. Yta som används till annat än bostäder kan vara t ex 
hotell, kontor, butik m m. 

Våningsyta motsvaras i svensk standard närmast av bruttoarea 
(BTA) exklusive källare och oinredd vind. 

H u s e n Frågorna 7-14 ska besvaras för al la hus på fastigheten. 
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Avdelning 3 Bostadslägenheterna Denna avdelning kan ersättas med datalista med motsvarande innehåll. 
Förklaringar 

Tag med alla bostadslägenheter på fastigheten, såväl bebodda 
som obebodda. Tag inta med lägenheter som uteslutande används 
till annat än bostad^ t ex kontor, hotell, butik eller verkstad. 

(16) Vilka utrymmen som ska räknas som en bostadslägenhet fram
går av förklaringar till fråga 8. Om avdelning 3 ersätts med 
datalista kan numreringen utgöras av internt lägenhetsnummer. 

U7) Här anges namn på den/de som har kontrakt eller liknande 
på lägenheten den 1 november 1990. 

(18) Uppgift om köksutrymme lämnas enligt följande sifferkod. 

1 = Kök (även kokvrå med matvrå) 
2 = Kokvrå (utan matvrå) 
3 = Saknar kök och kokvrå 

Kokskåp anges som "saknar kök och kokvrå". 

(19) Rum med minst 6 kvadratmeters yta och med direkt dagsljus 
från fönster räknas med. Som rum räknas inte skafferi, 
klädkammare, badrum, tvättstuga eller rum i källare. I slutt
ningshus räknas dock bostadsrum i källare som rum om någon 
yttervägg ligger helt ovan mark. 

(20) För varje lägenhet utan boende lämnas uppgift om orsaken till 
detta enligt Följande sifferkod. 

7 = Under reparation eller ombyggnad 
8 » Till uthyrning ledig 
9 = Disponeras av fastighetsägaren för annat ändamål 

10 - Utrymd på grund av förestående rivning 
1 1 = Annat 

Lägenheter Besvara frågorna 15-20 för alla lägenheter i de hus som finns med i fråga 6. 
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Avdelning 3 (forts) 
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