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Förord 

Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed del 5 av Folk- och 
bostadsräkningen ] 990 (FoB 90). Den innehåller uppgifter om denförvärvs-
arbetande befolkningen och yrke. 

Publikationen innehåller uppgifter från FoB 90 för riket, län, storstadsområden och 
kommuner. Redovisningen avser förhållandena den 1 november 1990 och den regionala 
indelningen har aktualiteten 1 januari 1991. 

Boken motsvarar närmast del 5, del 6 och del 7 från FoB 85. En sammanställning av övriga 
publikationer från FoB 90 finns på omslagets baksida. 

Denna publikation har redigerats av Beatrice Kalnins. För tabellarbetet har Christer Holm
sten och Sven-Axel Öckerman svarat. 

Statistiska centralbyrån i oktober 1992 

GÖSTA GUTELAND 

Åke Bruhn 
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Svensk-engelsk ordlista 

List of terms 

A 
absolut (antal) numbers 
affärsdrivande verk government-owned company 
akademiska yrken professional occupations 
alla all 
andel proportion 
annan other 
annat other 
anställda employees 
antal (ant) number (of) 
arbetad tid hours worked 
arbetare manual workers 
arbetar i hemkommunen both residence and place of 

work in the same munici
pality 

arbetsplats place of work 
arbetsplats i regionen place of work in the district 
arbetsplatsens belägenhet location of the place of work 
arbetsplatsomrâde district of place of work 
av of 
avser refers to 

B 
befolkning population 
begränsad nivå aggregates of major groups 

(limited level) 
belägenhet location 
bil private car 
bland among 
bostad dwelling 
bostad i området dwelling in the district 
bostad i regionen dwelling in the region 
bostadens belägenhet location of the dwelling 
båda förvärvsarbetar both are employed 
båda könen both sexes 

C 
cykel bicycle 

D 
dagbefolkning, dagbef employed by place of work 

(day-time population) 
delområde small area within a munici

pality 
därav of which 

E 
efter by 
ej not 
ej förvärvsarbetande non-employed population 
eller or 
en one 
enbart only 
endast only 
enligt according to 
ett one 
exkl excluding 

F 
facklärda skilled 
finns exists 
flera more than one 
FoB Population and Housing 

Census 
fria yrkesutövare self-employed professionals 
från from 
färdsätt means of conveyance 
född i Sverige born in Sweden 
född utomlands born abroad 
födelseland country of birth 
tor for 
fördelning distribution 
före before 
företagare employer(s) 
företagssektor sector of enterprises 
förvärvsarbetande employed population 
förvärvsarbete employment 
förvärvsintensitet relative share of employed 

population 
förändring change 

H 
hela befolkningen total population 
hemkommun home municipality 
högre tjänstemän higher non-manual employees 
högst at most 
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I 
i in 
i anknytning till bostaden associated to the dwelling or 

eller till tots by foot 
i kombination med in combination with 
i utlandet eller på havet abroad or at sea 
ingen no one 
ingår included 
ingår ej i not included in 
inkl including 
inpendlare ingoing commuter 
inpendling ingoing commuting 
inpendlingsregion region for ingoing commuting 

J 
jämförelse mellan comparison between 

K 
kollektivt collectively 
kombination combination 
kommun (er) municipality(ies), local 

authority(ies) 
kommunal local government, municipal 
kvinna, kvinnor (kv) woman, women 
kön sex 

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

county planning 
lägre tjänstemän assistant non-manual 

employees 
län county (ies) 
längre longer 

M 
m m etc. 
man, män (m) man, men 
med with 
med minst with at least 
medborgarskapsland country of citizenship 
mellan between 
mellannivå intermediate level 
mer än more than 

N 
nattbefolkning resident population, night

time population 
nettopendling net commuting 
nivåer levels 
norm standard 
näringsgren industry 

O 
och and 
offentlig sektor public sector 
oklassificerbara non-classifiable 
okänd unknown 
om ej annat anges unless otherwise specified 
omfattar comprises 
område region 
områdesdel part of region 
ospecificerat och växlande non-specified and varying 
oräknat uncounted 

P 
passagerare passenger 
pendling commuting 
pendlingsregion region of commuting 
personer persons 
personer vars arbetsställe är persons, whose place of 

okänt, växlande eller be- work is unknown, varying 
läget i utlandet eller på or located abroad or at sea 
havet 

population population 
positiv nettopendling ingoing commuting exceeds 

outgoing commuting 
primärkommunal primary local authority 
privat(a) private 
procent percentage 
procentuell fördelning percentage distribution 

R 
region region 
respektive respectively 
riket the whole country 

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

(public/private) 
siffernivå digit level 
SNI Swedish standard industrial 

classification of all eco
nomic activities (SNI) 

socioekonomisk indelning socio-economic classifica-
(SEI) tion 

som as 
som förare as driver 
som passagerare as passenger 
specificerad specified 
stat the state 
statlig government 
storlek size 
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storstadsområde metropolitian area (the 
Stockholm, Gothenburg 
or Malmö region) 

summa total 
svenska medborgare Swedish citizens 
sysselsättning employment 

T 
tabell table 
till to 
till fots walking 
tillhörande belonging to 
tillsammans med together with, combined with 
timmar (tim) hours 
tjänstemän non-manual employees 
tjänsteproduktion service production 
totalt total 
tätort locality (densely populated 

area) urban area 

U 
uppgift om sysselsättning information as to type of 

saknas activity not available 
uppgift saknas unknownt 
utan without 
utlandet foreign countries 
utländska medborgare foreign citizens 
utomlands abroad 
utpendlare outgoing commuter 

utpendling outgoing commuting 
utpendlingsregion region for outgoing com

muting 
utrikes födda foreign-born persons 
utrustning equipment 
utveckling development 

V 
vanligaste most frequent 
varuproduktion goods production 
verksamhet activity 
vissa certain 
växlande varying 

Y 
yrke occupation 
yrkesschema occupational classification 

scheme 

Å 
ålder age 

• • 

O 
övriga, övr others 
övriga kommuner the rest of the municipalities 
övriga sektorer other sectors 
övrig offentlig sektor 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 recent decades, 
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 these fields the 
census constitute the only source that provides information 
based on complete enumerations. Since 1960 the Swedish 
population and housing censuses have 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 reference date in 
1980 was September 15. 

The questionnaire for individuals was mailed to all persons 
registered ( de jure population ) in Sweden of the age of 16 or 
older. On the questionnaire some particulars, as occupation 
from 1985 and education from the SCB register on education, 
were pre-printed. Due to new printing technics the questions 
on occupation and education were differently phrased de
pending on the information available. The completed question
naire was then mailed by the respondent to the local exami
nation 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 all answers on both 
questionnaires on terminals connected to the central main 
frame at Statistics Sweden. All in all more than 500 terminals 
were bought by the municipalities for the census work. The 
machines used as terminals 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: 

- demographic data (marital status, citizenship, country of 
birth and year of latest immigration) together with informa
tion on children under the age 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 seven reports in the series Official 
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 part l. The information is provided 
either as part of the General Programme or as part of the 
Municipality Programme. Information from the General 
Programme, 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. These tables 
and matrices are paid for by commissioners and can only be 
obtained from them. 

In previous censuses a large amount of unedited tables have 
been produced and distributed to main users. This time the 
number of tables on paper have been reduced to a minimum. 
The greater part of the census tabulations 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 specific 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 
different database called DSDB. 
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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. 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 graphic 
possibilities. 

Commissions 
Statistics Sweden can undertake tailor-made processing for 
customers who need further data i.e. on other regional 
subdivisions 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 have 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 have to be kept as uniform as possible, 
i.e. definitions, classification principles and survey methods 
have to remain unchanged. These 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 strives 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 
differences are assessed in evaluation (quality control) studies, 
in which the errors are measured and analysed. 
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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 centralby
rån är huvudansvarig för genomförandet av räkningen. Den 
har utförts i samarbete med kommunerna. Vidare har en 
parlamentariskt sammansatt kommission, FoB-kommissio-
nen, tillsatts av regeringen. Kommissionens huvuduppgifter 
är att följa arbetet med FoB 90 samt utreda uppläggningen och 
periodiciteten av framtida folk- och bostadsräkningar. I arbe
tet 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. 

Uppgifter för räkningen har samlats in dels på personblan
kett, dels på fastighetsblankett. I slutet av oktober 1990 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 personblanket
ten uppgift om yrke från FoB 85, utbildning enligt SCBs 
utbildningsregister och hushållets sammansättning enligt re
gistret över totalbefolkningen (RTB). På blanketten fanns 
frågor om sysselsättning, utbildning, hushållets sammansätt
ning och bostaden. Ägare av enbostadshus besvarade även 
frågor om huset. Motsvarande frågor om huset besvarades av 
ägare av flerbostadshus på fastighetsblanketten. Båda blanket
terna finns som bilaga 14 resp 15 i Folk- och bostadräkningen 
1990, del 1. Kompletterande uppgifter hämtas från ett antal i 
FoB-lagen uppräknade register. 

Register 

Registret över totalbefolkningen 

Sysselsättningsregistret 

Centrala företags- och arbetsställeregistret 

Inkomst- och förmögenhetsregistret 

Utbildningsregistret 

Registret över nyckelkoder 

Fastighetstaxeringsregistret 

Register vid Centralnämnden för fastighetsdata 

Uppgifter 

Namn, personnummer, utdelnings- och postadress, samhö
righetsbeteckning, kyrkobokföringsort och fastighet, civil
stånd, medborgarskap, födelseland och år för senaste in
vandring 

Sysselsättning, yrkesställning och arbetsställenummer 

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

Inkomst 

Utbildning 

Fastigheters områdestillhörighet 

Fastigheters tätortstillhörighet 

Koordinater för fastigheter 
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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 genomgick 
materialet både maskinella och manuella kontroll- och rätt
ningsrutiner. Yrkes- och utbildningsuppgifterna har så långt 
det är möjligt kodats maskinellt. De uppgifter som inte gått 
att koda maskinellt har genomgått en manuell kodningsrutin. 

Efter sambearbetning med tidigare uppräknade dataregis
ter och genomgången central bearbetning framställdes sedan 
de register som utgör grunden för resultatredovisningen. 

I del 1 av denna publikationsserie 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 centralt på SCB i Örebro mot kopieringsavgift 
samt hos resp kommun, länsstyrelse och landsting. Statistik på 
delområdesnivå kan endast erhållas via resp kommun. 

Mot avgift hjälper SCB gärna till att ta fram uppgifter ur det 
omfattande FoB-materialet som lagrats i databaser. 
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Redovisning av FoB-statistik 
Presentation of 1990 Census Statistics 

Översikt 
Redovisningen av FoB-statistik ändras grundligt i FoB 90. 
Statistiken har huvudsakligen producerats i SCBs statistiska 
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 grundläggande 
karaktär produceras fortfarande på papper. 

Redovisningsprogrammet delas fortfarande in i ett allmänt 
program, ett program för kommunerna och ett publiceringspro
gram. 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 matri ser 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 sedvan
lig 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. 

Åtkomst till databaserna 
Båda databaserna kan nås via terminal eller PC med kommu
nikationsutrustning som modem eller DATEX-anslutning. 
De kan också nås via Kommundatas KOMNET och DAFAs 
DAFANET. Det finns tre olika sätt att göra uttag från databa
serna: 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 databasanvän
daren 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 kommu
ner, länsstyrelser och landsting samt vissa statliga myndighe
ter, får gratis uttag av FoB 90-statistik från den regionalstatis
tiska databasen (RSDB) fram till juli 1994, där den övervägande 
delen av statistiken i allmänna programmet kommer att lagras. 
Huvudanvändarna behöver endast betala kostnaderna för 
telekommunikationen själva. Handböcker och viss utbildning 
tillhandahålls också gratis. Dessutom har huvudanvändarna 
tillgång till övrigt material i RSDB fram till samma datum 
utan att behöva betala abonnemangsavgifter. 

Övriga användare erbjuds att utnyttja RSDB mot avgift. 
För närvarande är avgiften 1 500 kr/år och då ingår handböc
ker 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 
programvara för PC-bearbetningar av datamatriser. Program
met 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 personda
torer. 
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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 respektive 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 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 fungerarpåIBMPS/2-maskinerochkompatibler. 
Det är en fördel om maskinen har en 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 databa
sernas redovisning. Följande ämnesgrupper finns i FoB 90: 

Befolkning (folkmängd och boende i bostadshushåll) 

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

Bostäder och boende (lägenheter och hushåll) 

BO Omfattar motsvarigheten till H- och L-tabel-
ler (hushåll och lägenheter) i FoB 85. Här in
går även F-matriser (familj) 

Arbetsmarknad (förvärvsarbetande natt- och dagbefolkning 
samt pendling) 

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

Utbildning 

UT Innehåller redovisningen av utbildningsva-
riablen. Utbildning har inte ingått i FoB se
dan 1970 

Inkomst 

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

Sammanfattningstabeller för ämnesområdena 

SAM Sammanfattningstabeller på papper. Tabeller
na 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. 
Tabeller 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 ämnesom
rådet 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 delom
råden. Inom alla ämnesområden finns även någon eller några 
tabeller/matriser som redovisar enskilda tätorter och glesbygd 
inom kommun. Av integritetsskäl redovisas inte uppgifter för 
enskilda tätorter med mindre än 500 invånare i databasmateria
let. Tätorter med mindre än 500 invånare slås ihop till "Övriga 
tätorter inom kommunen". Uppgifterom 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 verksam

hetsområde 

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 för ovanstående användare och det kan 
köpas av övriga. 
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Kommunernas program 
Från och med FoB 60 produceras ett särskilt redovisningspro
gram 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 
tillämpas även för kommunernas program. Även uppläggning
en 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 
redovisning. 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 
2. Folkmängd och sammanboende 
3. Lägenheter 
4. Hushåll 
5. Förvärvsarbetande och yrke 
6. Inkomst och utbildning 
7. Uppläggning och genomförande 

Ytterligare information 
Ytterligare upplysningar om resultaten från FoB 90 kan 
erhållas 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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Annan sysselsättningsstatistik 
Other statistics on economic activity 

Individbaserad statistik 
SCBs arbetskraftsundersökningar (AKU) belyser sysselsätt
ning, arbetslöshet, frånvaro, undersysselsättning och latent 
arbetssökande m m. AKU aren månatlig urvalsundersökning, 
som under de senaste åren omfattat intervjuer med ca 18 000 
personer varje månad. Resultaten redovisas i Statistiska med
delanden (SM), serie AM. 

Undersökningarom levnadsförhållanden ( ULF ) aren inter
vju som genomförs årligen. Undersökningarna omfattar ca tio 
olika s k välfärdskomponenter (områden), där skilda huvud
tema väljs för olika undersökningsår. Publicering, se nedan. 

Företagsbaserad statistik 
I samarbete med arbetsmarknadens parter producerar SCB 
årsstatistik och korttidsstatistik omfattande både den privata 
och offentliga sektorn. Den ger information om sysselsätt
ning, löner, lönesummor, arbetskraftskostnader m m. Publice
ring sker i Sveriges officiella statistik (SOS) eller i SM, serie 
Am. 

Arbetskraftsbarometern syftar till att ge information om 
läget på arbetsmarknaden för vissa utbildningsgrupper. Data 
insamlas via enkät till ett urval av arbetsgivare. Publicering, 
se nedan. 

Industristatistiken redovisar sysselsättnings- och lönekost
nadsuppgifter över industrin. Den omfattar i stort sett alla 
arbetsställen med fem eller fler sysselsatta inom tillverknings
industrin samt gruvor och mineralbrott. Statistiken publiceras 
i SOS-publikationer och i SM, serie Am. 

Statistik baserad på administrativt 
material 
Ärlig regional sysselsättningsstatistik (ARSYS) bygger på ett 
sysselsättningsregister som skapats med hjälp av olika administ
rativa material, varav kontrolluppgifter från arbetsgivarna är 
det viktigaste. ÅRSYS är helt anpassad för regional redovis
ning. Det första statistikuttaget gjordes i samband med FoB 85. 
Resultaten redovisas i en SOS-publikation och i SM, serie 
Am. Ytterligare möjligheter till statistikuttag finns genom ett 
statistikpaket, SYSSPAK. 

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) publicerar varje månad 
Arbetsmarknadsstatistik med statistik över arbetsökande, ledi
ga platser, varsel och arbetslösa kassamedlemmar. 

Översikter, analyser och prognoser 
Arbetsmarknaden 1970- 1983 behandlas i Arbetsmarknadssta-
tistisk årsbok 1984. I boken återfinns tabeller, diagram och 
analyserande texter avseende sysselsättning, arbetslöshet, 

löner m m. Årsboken upphörde i och med denna årgång att 
komma ut. Motsvarande statistik presenteras i ett antal olika 
publikationer, bl a i Arbetsmarknaden i siffror - Sysselsätt
ning, Arbetslöshet m m, 1970 - 19HH. 

I SCBs publikation Trender och prognoser med sikte på 
2015 - befolkning, utbildning och arbetsmarknad ges en 
översiktlig, analyserande beskrivning av utvecklingen på 
arbetsmarknaden fram t o m 2015. 

Från och med 1986 publicerar SCB en ny serie; Information 
om arbetsmarknaden. Här återfinns analysrapporter och jäm
förande översikter om arbetsmarknaden. Den ersätter bl a 
serien Information i prognosfrågor. Bland de utgivna publika
tionerna kan nämnas: 

1986:1 Introduktion till arbetsmarknadsstatistiken 
1986:2 Kvinnor och män på arbetsmarknaden 
1986:3 Kvinnor och mäns löner 
1986:7 Sveriges arbetskraft - prognos till år 2000 
1987:1 Länens arbetsmarknad 1976 - 1985 
1987:2 Från skola till arbete 
1987:3 Löneutveckling 1973 - 1985 
1988:2 Deltidsarbete 
1989:2 Arbetstider. Omfattning och förläggning 
1989:4 Det framtida arbetsutbudet. Utblick bortom se

kelskiftet 
1990:2 Yrke efter utbildning. Gymnasieutbildade pä 

arbetsmarknaden 
1991:5 På skilda banor. Så väljer kvinnor och män ut

bildning och yrke 
1991:6 Arbetskraftsbarometer 1991 
1991:7 Lokala arbetsmarknader och förvärvsregioner. 

Nya geografiska indelningar för regionala ana
lyser 

I serien Bakgrundsfakta till arbetsmarknadsstatistiken presen
teras bakgrundsmaterial till statistik och prognoser. Det kan 
röra sig om produktbeskrivningar, metodredovisningar och 
andra sammanställningar. Några exempel på rapporter: 

1986:1 Statistik om den psykosociala arbetsmiljön 
1987:3 Regional arbetsmarknadsstatistik 
1988:7 Årlig regional sysselsättningsstatistik (ÅRSYS) 
1988:9 Statistik från kontrolluppgifter (KU) 
1988:10 Forskningens behov av sysselsättningsstatistik 
1990:1 De svenska arbetskraftsundersökningarna 

(AKU) 
1991:1 Kvalitetsdeklaration av den årliga regionala 

sysselsättningsstatistiken (ÅRSYS) 
1992:1 Förändringar i Arbetskraftsundersökningarna 
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I rapportserien Levnadsförhållanden (SOS) redovisas bl a 
SCBs undersökning av levnadsförhållanden (ULF). Här finns 
uppgifterom förvärvsfrekvens, arbetstider, arbetslöshet, arbets
miljö, arbetsresor, yrkesstruktur m m. Några exempel på 
publikationer med anknytning till sysselsättning: 

Nr 36 Arbetslöshetens offer 
Nr 37 Oregelbundna och obekväma arbetstider 
Nr 44 Våra dagliga resor 
Nr 46 Den svenska bonden 
Nr 47 Sysselsättning 1975 - 1983 
Nr 50 Det svenska klassamhället 
Nr 51 Ojämlikheten i Sverige 

Nr 52 Socialbidragstagarna 
Nr 53 Perspektiv på välfärden 1987 
Nr 64 Ungdomars inträde i arbetslivet 1973 - 1985 
Nr 65 Sysselsättning, arbetstider, arbetsmiljö 

1986- 1987 
Nr 69 Tema invandrare 
Nr 70 Mer eller mindre arbete? Löntagarnas arbets

tidsönskemål 

Utöver ovannämnda publiceringsformer finns vad gäller SCBs 
löpande statistikproduktion många av de uppgifterna tillgäng
liga i databaser med åtkomst för användare utanför SCB. 
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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 personer med mer än ett förvärvsarbete redovisas den 
sammanlagda arbetstiden. 

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

Arbetsställets belägenhet 
Den förvärvsarbetande befolkningen redovisas i dagbefolk
nings- och pendlingstabellerna (AM-tabeller/matriser) efter 
arbetsställets belägenhet. Med arbetsställets belägenhet avses 
arbetsställets lokalisering till län, kommun, tätort/glesbygd, 
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 dagbefolk
ning. 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 
arbetsplatsens belägenhet preciseras till kommun men inte till 
viss tätort eller glesbygd. I sådana fall sker redovisningen 
under ospecificerad eller växlande tätort/glesbygd inom ak
tuell kommun. 

Arbetsplatsområde: med arbetsplatsområde menas det nyc
kelkodområde 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 precise
ras till någon bestämd kommun (växlande mellan kommu
ner). Dessa personer ingår i bostadskommunens dagbefolkning. 
Kommunanställda med växlande arbetsplats inom kommun 
räknas också hit. Endast personer knutna till flerarbetsstäl-
leföretag kan redovisas som växlande. 

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

Färdsätt 
Huvudsakligt (dagligt) färdsätt från bostaden till huvudar
betsplatsen 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 dagania. 

Födelseland 
Uppgifter om födelseland hämtas från folkbokföringen. För 
personer som invandrat till Sverige registrerades uppgifter om 
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 ar
betsplats i regionen (dagbefolkning) 
Med förvärvsarbetande dagbefolkning avses den förvärvsarbet
ande befolkningen fördelad efter arbetsställets belägenhet. I 
den regionala redovisningen ingår också personer med växlande 
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 
anställda. 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 
utgörs av personer som fått s k särskilt arbetsställenummer på 
kontrolluppgiften från sin arbetsgivare. 
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Förvärvsarbetande befolkning med bo
stad 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. 

Förvärvsintensitet 
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. 

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 
i Folk- och bostadsräkningen 1990, del 1. 

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

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

Näringsgrensindelningen i FoB bygger på Svensk närings
grensindelning (SNI). Standarden finns publicerad i Meddelan
den i samordningsfrågor (MIS) nr 1977:9. Schemat för FoB 90 
finns återgivet i bilaga 3. Ofta används i tabell- och matrisredo
visningen en begränsad nivå som finns i bilaga 4. 

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

Regional indelning 
Redovisningen föi nyckelkodområde, församling, kommun, 
län och storstadsområde avser indelningen 1991-01-01. Stor
stadsområdenas omfattning framgår av bilaga 2. 

Sammanboende/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. 

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 6. 

Socioekonomisk indelning (SEI) 
Den socioekonomiska klassificeringen av den förvärvsarbetan
de 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) 1982:4. I bilaga 7 redovisas den i FoB 90 använda 
indelningen. 

Vidden 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 mätpe
rioden, t ex på grund av sjukdom, medräknas i den mån de varit 
verksamma någon gång under året och därmed haft viss 
inkomst. 

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 förvärvsarbetan
de liksom sjömän enligt sjömansskatteregistret. 

Anställda personer med beredskapsarbete eller dylikt lik
ställs med andra anställda och räknas således som förvärvsarbet
ande om de uppfyller kraven på anställningstid (oktober) och 
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lön. Arbetslösa med kontant arbetsmarknadsstöd eller dagpen
ning vid arbetslöshet räknas definitionsmässigt inte som 
förvärvsarbetande (de erhåller inte heller lön). 

Medhjälpande familjemedlemmar räknas inte som förvärvs
arbetande. Antalet medhjälpande familjemedlemmar uppgår 
enligt arbetskraftsundersökningen (AKU) till ca 15 000, var
av de flesta är kvinnor inom jordbruket. 

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

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 5.1 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 
yrken utan att i allmänhet ta hänsyn till utbildning, yrkesställ
ning (anställd/företagare), tjänsteställning eller branschtillhö
righet. 

Den fullständiga yrkesklassificeringen i form av ett alfabe
tiskt yrkesregister finns publicerad i Meddelanden i samord
ningsfrågor (MIS) 1989:5. 

Ålder 
Redovisningen efter ålder avser födelseår. Således omfattar 
gruppen 16-19 år personer födda 1971 - 1974, gruppen 20-
24 år personer födda 1966 - 1970 osv oberoende av vederbö-
randes födelsedatum. 
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Kvalitet och jämförbarhet 
Quality and comparability 

Folk- och bostadsräkningarna härtill 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 klassifieringsprinciperm m som används är oförändrade 
och att undersökningsmetodiken är densamma i räkningarna. 
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 85 och 
FoB 90 vad gäller sysselsättningsstatistiken. Brister i jämför
barhet som beror på kvalitetsskillnader studeras i en särskild 
s k kontrollundersökning (evelveringsundersökning), vilken 
redovisas separat i form av ett statistiskt meddelande (SM). 

Indelningsändringar 
Jämförelser på regional nivå störs i vissa fall av ändringar i 
indelningen i administrativa områden. I Folk- och bostadsräk
ningen 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". I 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 1. Förändringarna mellan FoB 80 
och FoB 85 finns i bilaga 3 i Folk- och bostadsräkningen 1985, 
del 1. Mellan FoB 85 och FoB 90 finns däremot inga ändringar 
i den kommunala indelningen. 

Indelningen i storstadsområden och områdesdelar inom 
storstadsområden är oförändrad. 

SCB har utfört en avgränsning av landets tätorter under 
1990. Definitionen av tätortsbegreppet har varit oförändrat 
sedan I960. En fullständig förteckning över 1990 års tätorter 
med koder finns i Meddelande i samordningsfrågor (MIS) 
1991:5. I bilagor till detta MIS redovisas bl a förändringarna 
i tätortsbeståndet jämfört med 1980. Meddelandet kan bestäl
las från SCBs förlag, tel 019-17 68 00.1 denna publikation, del 
5, har tätortsredovisningsnivå helt utgått p g a utrymmesskäl. 

Sysselsättning 
De ändrade formerna för insamling av sysselsättningsuppgif-
len, som infördes i samband med FoB 85 och som även till-
lämpas i FoB 90, innebär att förvärvsarbetande avgränsas på 
ett annat sätt jämfört med FoBar före 1985. I FoB 90 hämtas 
uppgiften helt och hållet från SCBs sysselsättningsregister, 

som främst grundar sig på arbetsgivarnas kontrolluppgifter 
om arbetstagarnas löneinkomst av anställning. Statistik från 
detta register publiceras även under beteckningen "Årlig 
Regional SYSselsättningsstatistik (ÅRSYS)". 

Den första årgången av den registerbaserade sysselsätt
ningsstatistiken hade vissa kvalitetsproblem främst till följd 
av brister i ÅRSYS källmaterial. Detta påverkade även kvalite
ten 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 förvärvsarbet
ande 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 
klassificerade, var dock stora. Personer i de lägsta och högsta 
åldrarna blev i högre grad felaktigt klassade som förvärvsarbet
ande än de mellanliggande åldersklasserna, medan de omvän
da gäller för klassen ej förvärvsarbetande. Orsaken är sanno
likt att personer med svag anknytning till arbetsmarknaden 
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 förbättra
de rutiner i SCBs kontaktarbete gentemot arbetsgivarna indi-
kerar att ÅRSYS kvalitet sannolikt kunnat förbättrats i olika 
avseenden efter 1985. Så har t ex andelen kontrolluppgifter 
som saknar tidsangivelse avsevärt minskat liksom antalet 
förvärvsarbetande 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 arbetsplat
sens belägenhet och arbetspendling. Mera exakta mått på 
förbättringarnas effekt på sysselsättningsvariabeln kommer 
att kunna presenteras 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 
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. Syssel
sättningsnivån enligt ÅRSYS hamnar ungefär på samma nivå 
som arbetskraftsundersökningarna (AKU). En jämförelse mel
lan 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 fem 
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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 
betydelse 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 
saknas". 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 förvärvsarbetan
de, är densamma i FoB 85 och FoB 80. Det innebär att antalet 
"uppgift om sysselsättning saknas" endast ingår i nämnaren då 
förvärvsintensiteten beräknas. Detta bör beaktas vid jämförel
se 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 rättvisa
re bild än motsvarande mått i t ex FoB 80, som grundades på 
åldersgruppen 16 år och äldre. 

Förvärvsintensiteten har i FoB 85 och FoB 90 angetts i 
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 arbets
ställe (t ex försäljare). Detta kan innebära en viss överskatt
ning av pendlingen. 

Jämförbarheten mellan FoB 85 och FoB 90 påverkas av att 
antalet sysselsatta med okänt arbetsställe har minskat med ca 
40 000 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 aren maskinell sambearbetning av SCBs 
kontrolluppgiftsregister (kompletterat med bl a företagarin-
komster) samt SCBs centrala företags- och arbetsställeregister 
(CFAR). I FoB 80 kodades uppgifterna lokalt av kommuner
nas granskningsorgan utifrån uppgiftslämnarens beskrivning 
av arbetsstället på FoB-blanketten. 

En förutsättning för att få kompletta uppgifter om närings
gren och arbetsplatsens belägenhet är en riktig arbetsplats
identifikation. Statistikens kvalitet är till stor del beroende av 
hur arbetsgivarna redovisat arbetsställenummer på kontroll
uppgiften. 

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 90 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 
(lera avseenden, vilket även påverkar jämförbarheten mellan 
de olika årgångarna. Så har t ex antalet förvärvsarbetande med 
näringsgren 10, 90 eller 0 blivit drygt 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 
Sysselsättning närmare beskrivna trendbrottet. 

I jämförelse med arbetskraftsundersökningarna (AKU) 
redovisas genomgående lägre tal för alla näringsgrenar på 
ensiffernivå. Det torde till stor del bero på att uppgift saknas 
för betydligt fler än i AKU. I FoB 90 redovisades ca 70 000 
( 1,6 %) under SNI 0 medan motsvarande tal i AKU var 4 200 
(0 %). 
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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 
fyrsiffernivån enligt SNI. En jämförelse mellan SNI-koder 
och FoB 75/FoB 80s näringsgrenskoder återfinns i Folk- och 
bostadsräkningen 1980 del 6:1 (SOS), bilaga 8. 

När det gäller redovisningen efter arbetsplatsens belägen
het, så har antalet sysselsatta med okänt arbetsställe kunnat 
minskas med ca 40 000 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 korrekta s k nyckel
koder. 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 redo
visning 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 föränd
ringar 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 arbetsvec
kan under året. Det högsta av dessa två värden redovisades. I 
FoB 90 har endast en frågaställts avseende den överenskommna 
eller normala veckoarbetstiden under oktober. Om personen 
varit tillfälligt frånvarande kan dock uppgiften 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 
redovisasendastom uppgiftslämnaren klassats som förvärvsar
betande enligt sysselsättningsregistret. 

Variabeln fanns senast med i FoB 75. Några definitionsmäs-
siga skillnader gentemot FoB 90 föreligger inte. Emellertid 
påverkas även denna variabel av de nya insamlingsformerna 
för sysselsättningsuppgiften som infördes 1985. En av svårighe
terna 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 registerupp
gifter genom att jämföra bostadens och arbetsställets geogra
fiska belägenhet. Det dagliga färdsättet erhålles som tidigare 
nämnts från FoB-blanketten. Redovisning av färdsätt avser 
således det dagliga färdsättet (t ex mellan övernattningsbostad 
och arbetsplats) även för veckopendlare m fl. 

Socioekonomisk indelning (SEI) 
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 grup
per, vilka dock inte alls är jämförbara med den aktuella 
indelningen. 

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 befint
lig yrkesuppgift från FoB 85. Detta kan eventuellt ha en 
konserverande effekt. Yrke redovisas endast för de 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. För att 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 yr
kestillhörighet 

X21 999 Personer med ej identifierbara 
yrken 

X22 999 Personer utan yrkestillhörighet 

I 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 ma
nuellt med hjälp av ett alfabetiskt yrkesregister. Kodningsar
betet har varit inriktat på ändrade eller tillkommande yrkes
benämningar (i förhållande till FoB 85). I FoB 90 kodades ca 
80 % maskinellt. 

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 
datatekniken 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 detsamma 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. 

Liksom i FoB 85 har i FoB 90 metoden att avgränsa de 
förvärvsarbetande med hjälp av administrativa register 
(ÅRSYS) fått till följd att andelen som saknar yrkesuppgift 
ökat jämfört med FoB 80. Det partiella bortfallet i FoB 90 
uppgår till drygt 410 000 personer eller9,2% av de förvärvsar
betande. En mindre del härrör från personer som lämnat en 
ofullständig yrkesuppgift som inte kunnat kodas. Bortfallet 
utgörs således 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. Bortfallet är regionalt som störst i storstads
länen, vilket förklaras av att svarsfrekvensen var lägst i dessa 
områden. 

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. 
Andelen 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 
registeruppgifter (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. 
Förutsättningarna är dock denna gång delvis annorlunda 
såtillvida att yrkesfrågan har fått en annan utformning. Förhopp
ningsvis kan även eventuella effekter av att yrkesuppgiften 
förtryckts belysas. 
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Sammanfattande rikstabeller och diagram 
Summary tables for the whole country and charts 

Tabell A 
Förvärvsarbetande befolkning 16 år och äldre efter yrke (vissa nivåer). FoB 90 
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Tabell B 
Förvärvsarbetande befolkning 16 år och äldre efter socioekonomisk indelning (SEI). FoB 90 

Tabell C 
Befolkningen 16 år och äldre efter socioekonomisk indelning (SEI) och kön. FoB 85 och FoB 90. 
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Tabell D 
Det vanligaste yrket inom offentlig sektor. Redovisning efter kön. FoB 90. 

Tabell E 
Förvärvsarbetande befolkning 16 år och äldre efter näringsgren (SNI, begränsad nivå). FoB 90 
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Tabell E (forts) 
Förvärvsarbetande befolkning 16 år och äldre efter näringsgren (SNI, begränsad nivå). FoB 90 
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Tabell F 
Kommuner med den högsta respektive lägsta andelen sysselsatta inom offentlig sektor. Redovisning 
efter arbetsplatsens belägenhet (dagbefolkning). FoB 90. 

Tabell G 
Kommuner med den högsta respektive lägsta andelen sysselsatta bland personer 20-64 år. Redovisning 
efter bostadens belägenhet (nattbefolkning). FoB 90. 
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Tabell H 
Kommuner med den högsta andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin (SNI 3) resp tjänstenäringar
na (SNI 6-9). Redovisning efter arbetsplatsens belägenhet (dagbefolkning). FoB 90 
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Diagram 1 
Förvärvsintensitet efter ålder och kön 

Diagram 2 
Andel arbetare, tjänstemän och företagare efter ålder 

Diagram 3 
Andel män resp kvinnor inom olika sektorer 
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Diagram 4 
Andel män resp kvinnor i olika näringsgrenar 

1 Jordbruk, skogsbruk och träd
gårdsskötsel 

2 Gruvor m m 
3 Tillverkning 
4 El, gas, värme och vatten 
5 Byggnadsverksamhet 
6 Handel, restaurang och ho

tell 
7 Samfärdsel, post och tele 
8 Bank, försäkring och uppdrag 
9 Offentlig förvaltning och and

ra tjänster 

Diagram 5 
Andel män resp kvinnor inom olika yrkesområden 

0 Tekniskt, naturvetenskapligt, 
samhällsvetenskapligt, hu
manistiskt och konstnärligt ar
bete 

1 Hälso- och sjukvårdsarbete, 
socialt arbete 

2 Administrativt, kameralt och 
kontorstekniskt arbete 

3 Kommersiellt arbete 
4 Lantbruks-, skogs- och fis

keriarbete 
5 Gruv-,stenbrytnings-ochpet-

roleumutvinningsarbete m m 
6 Transport- och kommunika

tionsarbete 
7-8 Tillverkningsarbete, maskin

skötsel m m 
90-97 Servicearbete m m 
98 Militärt arbete 

Diagram 6 
Andel män resp kvinnor i olika socioekonomiska grupper (SEI) 

11 Ej facklärda arbetare, varu-
producerande 

12 Ej facklärda arbetare, tjänste-
producerande 

21 Facklärda arbetare, varupro-
ducerande 

22 Facklärda arbete, tjänstepro-
ducerande 

33 Lägre tjänstemän I 
36 Lägre tjänstemän II 
46 Tjänstemän på mellannivå 
56, 57 Högre tjänstemän/ledande 

befattning 
60, 79 Fria yrkesutövare med aka

demikeryrken samt företa
gare (exkl lantbrukare) 

89 Lantbrukare 



34 

Arbetad tid 

A 1-19 timmar 
B 20-34 timmar 
C 35- timmar 
D Uppgift saknas inkl 0 timmar 

Färdsätt 

A Kollektivt 
B Bil (förare) 
C Bil (passagerare) 
D Cykel, moped, till fots 
E Annat färdsätt 
F Saknar färdsätt 
G Uppgift saknas 
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Tabellöversikt 
List of tables 

Riket 
The whole country 

Tabell 1 Population: Befolkningen 16- år 
sid 39 Fördelning: Kön, sammanboende och ålder i kombination med sysselsätt

ning, arbetad tid och förvärvsintensitet 
Population: Population 16- years 
Distribution: Sex, marriage/consensual union and age in combination with 

employment, hours worked and relative share of employed 
population 

Tabell 2 Population: Förvärvsarbetande befolkning 1975, 1980, 1985 och 1990 
sid 42 Fördelning: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet 

Population: Employed population 1975, 1980, 1985 and 1990 
Distribution: Sex in combination with location of the place of work 

Tabell 3 Population: Förvärvsarbetande befolkning 
sid 43 Fördelning: Näringsgren (SNI, 1-siffernivå) och arbetad tid i kombination 

med arbetsplatsens belägenhet 
Population: Employed population 
Distribution: Industry (1-digit level) and hours worked in combination with 

location of the place of work 

Tabell 4 Population: Förvärvsarbetande befolkning 1975, 1980, 1985 och 1990 
sid 44 Fördelning: Näringsgren (SNI, begränsad nivå) och kön i kombination 

med sysselsättning 
Population: Employed population 1975, 1980, 1985 and 1990 
Distribution: Industry (limited level) and sex in combination with employ

ment 

Tabell 5 Population: Förvärvsarbetande befolkning 
sid 49 Fördelning: Näringsgren (SNI, begränsad nivå) och kön i kombination 

med ålder och sektortillhörighet 
Population: Employed population 
Distribution: Industry (limited level) and sex in combination with age and 

type of employment 

Tabell 6 Population: Förvärvsarbetande befolkning 1975, 1980, 1985 och 1990 
sid 54 Fördelning: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön 

Population. Employed population 1975, 1980, 1985 and 1990 
Distribution: Occupation (3-digit level) in combination with sex 

Tabell 7 Population: Förvärvsarbetande befolkning 
sid 62 Fördelning: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön och ålder 

Population: Employed population 
Distribution: Occupation (3-digit level) in combination with sex and age 
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Tabell 8 Population: Förvärvsarbetande befolkning 
sid 73 Fördelning: Yrke (3-siffernivâ) i kombination med näringsgren (SNI, 

1-siffernivå) 
Population: Employed population 
Distribution: Occupation (3-digit level) in combination with industry 

(1-digit level) 

Tabell 9 Population: Förvärvsarbetande befolkning 
sid 84 Fördelning: De vanligaste yrkena (3-siffernivå) i kombination med kön 

Population: Employed population 
Distribution: The most common occupations (3-digit level) in combination 

with sex 

Tabell 10 Population: Befolkningen 16- år 
sid 85 Fördelning: Sysselsättning och socioekonomisk indelning (SEi) i kombi

nation med kön och ålder 
Population: Population 16-years 
Distribution: Employment and socio-economic classification (SEI) in com

bination with sex and age 

Tabell 11 Population: Förvärvsarbetande befolkning 
sid 87 Fördelning: Socioekonomisk indelning (SEI) i kombination med kön och 

näringsgren (SNI, 1-siffernivå) 
Population: Employed population 
Distribution: Socio-economic classification (SEI) in combination with sex 

and industry (J-digit level) 

Tabell 12 Population: Förvärvsarbetande befolkning 
sid 89 Fördelning: Socioekonomisk indelning (SEI) i kombination med kön och 

sektor 
Population: Employed population 
Distribution: Socio-economic classification (SEI) in combination with sex 

and sector of employment 

Tabell 13 Population: Förvärvsarbetande befolkning 
sid 91 Fördelning: Kön och färdsätt i kombination med bostadens belägenhet 

och socioekonomisk indelning (SEI) 
Population: Employed population 
Distribution: Sex and means of conveyance in combination with location of 

the dwelling and socio-economic classification (SEI) 

Län, riket och storstadsområden 
County, the whole country and metropolitan areas 

Tabell 14 Population: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 
sid 92 Fördelning: Yrke (1-siffernivå) 

Population: Employed with dwelling in the region 
Distribution: Occupation (1-digit level) 

Tabell 15 Population: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolk-
sid 93 ning) 

Fördelning: Yrke (1-siffernivå) 
Population: Employed with place of the work in the region 
Distribution: Occupation (1-digit level) 
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Tabell 16 Population: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 
sid 94 Fördelning: Socioekonomisk indelning (SEI) 

Population: Employed with dwelling in the region 
Distribution: Socio-economic classification (SEI) 

Tabell 17 Population: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
sid 95 Fördelning: Socioekonomisk indelning (SEI) 

Population. Employed with place of the work in the region 
Distribution: Socio-economic classification (SEI) 

Tabell 18 Population: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 
sid 96 Fördelning: Näringsgren (SN1, vissa nivåer) 

Population: Employed with dwelling in the region 
Distribution: Industry (certain levels) 

Tabell 19 Population: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
sid 97 Fördelning: Näringsgren (SNI, vissa nivåer) 

Population: Employed with place of work in the region 
Distribution: Industry (certain levels) 

Kommun, län och riket 
Municipality, county and the whole country 

Tabell 20 Population: Befolkningen 16- år 
sid 98 Fördelning: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och 

ålder 
Population: Population 16- years 
Distribution: Sex in combination with employment, relative share of 

employed and age 

Kommun, län, riket och storstadsområden 
Municipality, county, the whole country and metropolitan areas 

Tabell 21 Population: Befolkningen 16- år 
sid 123 Fördelning: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 

Population: Population 16- years 
Distribution: Sex in combination with employment and hours worked 

Kommun, län och riket 
Municipality, county and the whole country 

Tabell 22 Population: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
sid 149 Fördelning: Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 

Population: Employed with place of work in the region 
Distribution: Sex in combination with industry (certain levels) 

Kommun, län, riket och storstadsområden 
Municipality, county, the whole country and metropolitan areas 

Tabell 23 Population: Förvärvsarbetande befolkning 
sid 175 Fördelning: Kön i kombination med sektortillhörighet 

Population: Employed population 
Distribution: Sex in combination with type of employment 
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Kommun, län och riket 
Municipality, county and the whole country 

Tabell 24 Population: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 
sid 202 Fördelning. Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SRI) 

Population: Employed with dwelling in the region 
Distribution: Sex in combination with socio-economic classification 

Tabell 25 Population: Förvärvsarbetande befolkning 
sid 228 Fördelning: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad 

tid samt pendling över kommungräns 
Population. Employed population 

Distribution. Sex in combination with location of the place of work and 
hours worked and commuting across muucipality boundary 

Kommun 
Municipality 

Tabell 26 Population: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 
sid 254 Fördelning: Bostads- och arbetplatskommun samt utpendlare etter färdsätt 

Population: Employed with dwelling in the region 
Distribution. Muucipality of residence and place if work and outgoing 

committer by means of conveyance 

Tabell 27 Population: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
sid 287 Fördelning: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färd

sätt 
Population: Employed with place of work i the region 
Distribution. Muucipality of place of work and residence and ingoing com

muter by means of conveyance 
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TABELL 1 POPULATION: Befolkningen 16 - år 

Sid 1 FÖRDELNING: Kön. sammanboende och ålder i kombination med sysselsättning, arbetad tid och förvärvsintensitet 
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TABELL 1 POPULATION-. Befolkningen 16 - år 

Sid 2 FÖRDELNING: Kön, sammanboende och ålder i kombination med sysselsättning, arbetad tid och förvärvsintensitet 
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TABELL 1 POPULATION: Befolkningen 16 - år 

Sid 3 FÖRDELNING: Kön, sammanboende och aider i kombination med sysselsättning, arbetad tid och förvärvsintensitet 



42 TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 1975, 1980, 1985 och 1990 

Sid 1 FÖRDELNING: Kön i kombination «ed arbetsplatsens belägenhet 
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TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 1 FÖRDELNING: Näringsgren (SNI, 1-siffernivå) och arbetad tid i kombination med arbetsplatsens belägenhet 



44 TABELL 4 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 1975, 1980, 1985 och 1990 

Sid 1 FÖRDELNING: Näringsgren (SNI, begr nivå) och kön i kombination med sysselsättning 
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TABELL 4 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 1975, 1980, 1985 och 1990 

Sid 2 FÖRDELNING: Näringsgren (SNI, begr nivå) och kön i kombination med sysselsättning 



46 TABELL 4 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 1975, 1980, 1985 och 1990 

Sid 3 FÖRDELNING: Näringsgren (SNI, begr nivå) och kön i kombination med sysselsättning 
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TABELL 4 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 1975, 1980, 1985 och 1990 

Sid 4 FÖRDELNING: Näringsgren (SNI, begr nivå) och kön i kombination med sysselsättning 



48 TABELL 4 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 1975, 1980, 1985 och 1990 

Sid 5 FÖRDELNING: Näringsgren (SNI, begr nivä) och kön i kombination med sysselsättning 
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TABELL 5 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 
Sid 1 FÖRDELNING: Näringsgren (SNI, begr nivå) och kön i kombination med ålder och sektortillhörighet 



50 TABELL 5 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 2 FÖRDELNING: Näringsgren (SNI, begr nivå) och kön i kombination med ålder och sektortillhörighet 



51 
TABELL 5 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 3 FÖRDELNING: Näringsgren (SNI, begr nivå) och kön i kombination med aider och sektortillhörighet 



52 TABELL 5 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 4 FÖRDELNING: Näringsgren (SNI, begr nivå) och kön i kombination med ålder och sektortillhörighet 
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TABELL 5 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 5 FÖRDELNING: Näringsgren (SNI, begr nivå) och kön i kombination med ålder och sektortillhörighet 



54 TABELL 6 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 1975, 1980, 1985 och 1990 

Sid 1 FÖRDELNING: Yrke i kombination med kön 
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TABELL 6 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 1975, 1980, 1985 och 1990 

Sid 2 FÖRDELNING: Yrke i kombination med kön 



56 TABELL 6 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 1975, 1980, 1985 och 1990 

Sid 3 FÖRDELNING: Yrke i kombination med kön 
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TABELL 6 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 1975, 1980, 1985 och 1990 

Sid 4 FÖRDELNING: Yrke i kombination med kön 



58 TABELL 6 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 1975, 1980, 1985 och 1990 

Sid 5 FORDELNING: Yrke i kombination med kön 



59 
TABELL 6 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 1975, 1980, 1985 och 1990 

Sid 6 FÖRDELNING: Yrke i kombination med kön 



60 TABELL 6 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 1975, 1980, 1985 och 1990 

Sid 7 FÖRDELNING: Yrke i kombination med kön 



61 
TABELL 6 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 1975, 1980, 1985 och 1990 

Sid 8 FÖRDELNING: Yrke i kombination med kön 



62 TABELL 7 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 1 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön och ålder 



63 
TABELL 7 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 2 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön och ålder 



64 TABELL 7 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 3 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön och ålder 



65 
TABELL 7 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 4 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå ) i kombination med kön och ålder 



66 TABELL 7 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 5 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön och ålder 



67 
TABELL 7 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 6 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön och ålder 



68 TABELL 7 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 7 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivâ) i kombination med kön och ålder 
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TABELL 7 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 8 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön och ålder 



70 TABELL 7 POPULATION! Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 9 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön och ålder 
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TABELL 7 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 10 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med kön och ålder 



72 TABELL 7 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 11 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivâ) i kombination med kön och ålder 



73 
TABELL 8 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 1 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med näringsgren (SNI, 1-siffernivå) 



74 TABELL 8 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 2 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med näringsgren (SNI, 1-siffernivå) 



75 
TABELL 8 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 
Sid 3 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med näringsgren (SNI, 1-siffernivä) 



76 TABELL 8 POPULATION; Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 4 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med näringsgren (SNI, 1-siffernivå) 



77 
TABELL 8 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 5 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med näringsgren (SNI, 1-siffernivå) 



78 TABELL 8 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 6 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivä) i kombination med näringsgren (SNI, 1-siffernivâ) 



79 
TABELL 8 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 
Sid 7 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med näringsgren (SNI, 1-siffernivå) 



80 TABELL 8 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 
Sid 8 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivâ) i kombination med näringsgren (SNI, 1-siffernivâ ) 



81 
TABELL 8 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 9 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med näringsgren (SNI, 1-siffernivå) 



82 TABELL 8 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 10 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med näringsgren (SNI, 1-siffernivå) 



83 
TABELL 8 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 
Sid 11 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) i kombination med näringsgren (SNI, 1-siffernivå) 



84 TABELL 9 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 1 FÖRDELNING: De vanligaste yrkena (3-siffernivå) i kombination med kön 



85 
TABELL 10 POPULATION: Befolkningen 16- år 
Sid 1 FÖRDELNING: Sysselsättning och socioekonomisk indelning (SEI) i kombination med kön och ålder 



86 TABELL 10 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 2 FÖRDELNING: Sysselsättning och socioekonomisk indelning (SED i kombination med kön och ålder 



87 
TABELL 11 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 1 FÖRDELNING; Socioekonomisk indelning (SEI) i kombination med kön och näringsgren (SNI, 1-siffernivå) 



88 TABELL 11 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 2 FÖRDELNING: Socioekonoroisk indelning (SED i kombination »ed kön och näringsgren (SNI, 1-siffernivå) 



89 
TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 1 FÖRDELNING: Socioekonomisk indelning (SEI) i kombination med kön och sektor 



90 TABELL 12 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 
Sid 2 FÖRDELNING: Socioekonomisk indelning (SED i kombination med kön och sektor 



91 
TABELL 13 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 1 FÖRDELNING: Färdsätt och kön i kombination med bostadens belägenhet och socioekonomisk indelning (SEI) 



92 TABELL 14 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 1 FÖRDELNING: Yrke (1-siffernivå) 



93 
TABELL 15 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 1 FÖRDELNING: Yrke (1-siffernivå) 



94 TABELL 16 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 1 FÖRDELNING: Socioekonomisk indelning (SEI) 



95 
TABELL 17 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 1 FÖRDELNING: Socioekonomisk indelning (SEI) 



96 TABELL 18 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 1 FÖRDELNING: Näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



97 
TABELL 19 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 1 FÖRDELNING: Näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



98 TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 1 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



99 
TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 2 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvs intensitet och ålder 



100 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 3 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, färvärvsintensitet och ålder 



101 
TABELL 20 POPULATION-. Befolkningen 16- år 

Sid 4 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



102 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 5 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



103 
TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 6 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



104 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 7 FÖRDELNING; Kön i kombination, med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



105 
TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 8 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och Slder 



106 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 9 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



107 
TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 10 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



108 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 11 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



109 
TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 12 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



110 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 13 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



111 
TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 14 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



112 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- Sr 

Sid 15 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



113 
TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- âr 

Sid 16 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



114 TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 17 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



115 
TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- är 

Sid 18 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



116 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 19 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



117 
TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 20 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



118 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- är 
Sid 21 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



119 
TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 22 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



120 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 23 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



121 
TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 24 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



122 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 25 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning, förvärvsintensitet och ålder 



123 
TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 1 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



124 TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 2 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



125 
TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- âr 

Sid 3 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



126 

TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 4 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



127 
TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 5 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



128 

TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 6 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



129 
TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- âr 
Sid 7 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



130 

TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 8 FÖRDELNING-- Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



131 
TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- âr 
Sid 9 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



132 

TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 10 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



133 
TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 11 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



134 

TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 12 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



135 
TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- 3r 
Sid 13 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



136 

TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 14 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



137 
TABELL 21 POPULATION-. Befolkningen 16- år 

Sid 15 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



138 

TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 16 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



139 

TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 17 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



140 
TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 18 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



141 
TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 19 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



142 
TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 20 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



143 
TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 21 FÖRDELNING; Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



144 
TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- âr 

Sid 22 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



145 
TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 23 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



146 
TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- âr 

Sid 24 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



147 
TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 25 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



148 

TABELL 21 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 26 FÖRDELNING: Kön i kombination med sysselsättning och arbetad tid 



149 
TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 1 FÖRDELNING! Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



150 
TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 2 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI) vissa nivåer) 



151 

TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 3 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI) vissa nivåer) 



152 

TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 4 FÖRDELNING! Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



153 
TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 5 FÖRDELNING i Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



154 

TABELL 22 POPULATION! Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 6 FÖRDELNINGi Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



155 

TABELL 22 POPULATION i Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 7 FÖRDELNINGi Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



156 

TABELL 22 POPULATION i Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 8 FORSELNINGi Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



157 
TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 9 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



158 

TABELL 22 POPULATION> Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 10 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



159 
TABELL 22 POPULATION! Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 11 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



160 

TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 12 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI) vissa nivåer) 



161 

TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 13 FÖRDELNING. Kön i kombination mo.H näringsgren (SNI, vissa niväer) 



162 

TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 14 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI) vissa nivåer) 



163 
TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 15 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI) vissa nivåer) 



164 

TABELL 22 POPULATION! Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 16 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



165 
TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 17 FÖRDELNINGi Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



166 

TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 18 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



167 

TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 19 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



168 

TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 20 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivöer) 



169 
TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 21 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivSer) 



170 

TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 22 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



171 
TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 23 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



172 

TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 24 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



173 
TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 25 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



174 

TABELL 22 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 26 FÖRDELNING: Kön i kombination med näringsgren (SNI, vissa nivåer) 



175 
TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 1 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



176 

TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 2 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



177 
TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 3 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



178 

TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 4 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



179 
TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 5 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



180 

TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 6 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



181 
TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 7 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



182 
TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 8 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



183 
TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 9 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



184 
TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 10 FÖRDELNING-. Kön i kombination med sektortillhörighet 



185 
TABELL 23 POPULATION-. Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 11 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



186 

TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 12 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



187 

TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 13 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



188 

TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 14 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



189 
TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 15 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



190 
TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 16 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



191 
TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 17 FÖRDELNING i Kön i kombination med sektortillhörighet 



192 

TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 18 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



193 

TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 19 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



194 
TABELL 23 POPULATION! Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 20 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



195 
TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 21 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



196 
TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 22 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



197 

TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 23 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



198 
TABELL 23 POPULATION. Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 24 FÖRDELNINGi Kön i kombination med sektortillhörighet 



199 

TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 25 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



200 
TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 26 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



201 
TABELL 23 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 27 FÖRDELNING: Kön i kombination med sektortillhörighet 



202 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 1 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



203 
TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 2 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SED 



204 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 3 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SED 



205 
TABELL 24 POPULATION.- Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 4 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SED 



206 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 5 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SED 



207 
TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 6 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SED 



208 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 7 FÖRDELNING: Kön i kombination Med socioekononisk indelning (SED 



209 
TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 8 FORDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SED 



210 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 9 FORDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SED 



211 
TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 10 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



212 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 11 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SED 



213 
TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 12 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SED 



214 TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 13 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SED 



215 
TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 14 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SED 



216 
TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 15 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SED 



217 
TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolknxng) 
Sid 16 FORDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SED 



218 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande ned bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 17 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonoaisk indelning (SED 



219 
TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 18 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



220 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 19 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SED 



221 
TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 20 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SED 



222 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande ned bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 21 FÖRDELNING: Kön i kombination »ed socioekonoaisk indelning (SEI) 



223 
TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 22 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SED 



224 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 23 FORDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SED 



225 
TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 24 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



226 TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 25 FORDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



227 
TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 26 FÖRDELNING: Kön i kombination med socioekonomisk indelning (SEI) 



228 

TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 1 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



229 
TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 2 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



230 

TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 3 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



231 
TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 4 FÖRDELNING: Kön i kombination ined arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



232 

TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 5 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



233 
TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 6 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



234 

TABELL 25 POPULATION; Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 7 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



235 
TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 8 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



236 

TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 9 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



237 
TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 10 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



238 

TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 11 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



239 
TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 12 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling Över kommungräns 



240 

TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 13 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



241 
TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 14 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



242 

TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 15 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



243 
TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 16 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



244 

TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 17 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



245 
TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 18 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



246 

TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 19 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



247 
TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 20 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungrans 



248 

TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 21 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



249 
TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 22 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



250 

TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 23 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



251 
TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 24 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



252 

TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 25 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



253 
TABELL 25 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 26 FÖRDELNING: Kön i kombination med arbetsplatsens belägenhet och arbetad tid samt 
pendling över kommungräns 



254 

TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 1 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



255 
TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 2 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



256 

TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 3 FÖRDELNING! Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



257 
TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 4 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



258 
TABELL 26 POPULATION! Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 5 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



259 
TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 6 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



260 TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 7 FÖRDELNING i Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



261 
TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 8 FÖRDELNING! Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



262 

TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 9 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



263 

TABELL 26 POPULATION! Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 10 FÖRDELNING! Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



264 

TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 11 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



265 
TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 12 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



266 

TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 13 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



267 
TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande ned bostad i regionen (nattbefolkning) 
Sid 14 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



268 

TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 15 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskomaun samt utpendlare efter färdsätt 



269 
TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 16 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



270 

TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 17 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



271 
TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 18 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



272 

TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 19 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



273 
TABELL 26 POPULATION! Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 20 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



274 
TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 21 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



275 
TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 22 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



276 

TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 23 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



277 
TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 
Sid 24 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



278 

TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 25 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



279 
TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 26 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



280 

TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 27 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



281 
TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 28 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



282 

TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 29 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



283 
TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 30 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskonunun samt utpendlare efter färdsätt 



284 

TABELL 26 POPULATION! Förvärvsarbetande «ed bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 31 FORDELNING> Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



285 
TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 32 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



286 

TABELL 26 POPULATION: Förvärvsarbetande med bostad i regionen (nattbefolkning) 

Sid 33 FÖRDELNING: Bostads- och arbetsplatskommun samt utpendlare efter färdsätt 



287 
TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 1 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



288 

TABELL 27 POPULATION i Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 2 FÖRDELNING) Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



289 
TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 3 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



290 

TABELL 27 POPULATION! Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 4 FÖRDELNING i Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



291 
TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen C dagbefolkning) 

Sid 5 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskonunun sant inpendlare efter färdsätt 



292 

TABELL 27 POPULATION! Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 6 FÖRDELNING! Arbetsplats- och bostadskoamun samt inpendlare efter färdsätt 



293 
TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 7 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



294 

TABELL 27 POPULATION! Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 8 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



295 
TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 9 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



296 

TABELL 27 POPULATION! Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 10 FÖROELNINGi Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



297 
TABELL 27 POPULATION! Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 11 FÖRDELNING! Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



298 

TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 12 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



299 
TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 13 FÖRDELNING i Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



300 

TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 14 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



301 
TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 15 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskoramun samt inpendlare efter färdsätt 



302 

TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 16 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



303 
TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 17 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



304 TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande ned arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 18 FÖROELNING: Arbetsplats- och bostadskomnun samt inpendlare efter färdsätt 



305 
TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 19 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



306 

TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 20 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



307 
TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 21 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



308 

TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande ned arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 22 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



309 
TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 23 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



310 

TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 24 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



311 
TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 25 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



312 

TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 26 FÖRDELNING-. Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



313 
TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 27 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



314 

TABELL 27 POPULATION! Förvärvsarbetande «ed arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Sid 28 FÖRDELNING! Arbetsplats- och bostadskonaun samt inpendlare efter färdsätt 



315 
TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 29 FÖRDELNING! Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



316 

TABELL 27 POPULATION- Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 30 FÖRDELNING i Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



317 
TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 31 FORDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



318 

TABELL 27 POPULATION! Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 

Sid 32 FÖRDELNINGi Arbetsplats- och bostadskoKnun sant inpendlare efter färdsätt 



319 

TABELL 27 POPULATION: Förvärvsarbetande med arbetsplats i regionen (dagbefolkning) 
Sid 33 FÖRDELNING: Arbetsplats- och bostadskommun samt inpendlare efter färdsätt 



320 Bilaga 1 

Kommuner i FoB 90 enligt indelningen 1 januari 1991 

01 Stockholms lan 
01 14 Upplands-Väsby 
01 15 Vallentuna 
01 17 Österåker 
01 20 Värmde) 
01 23 Järfälla 
01 25 Ekerö 
01 2d Huddinge 
01 27 Botkyrka 
01 28 Salem 
01 36 Haninge 
01 38 Tyresö 
01 34 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 41 Sigtuna 
01 42 Nynäshamn 

03 Uppsala lan 
03 05 Häbo 
03 14 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 Hen 
04 83 Katrineholm 
04 84 Eskilstuna 
04 86 Strängnäs 

05 Östergötlands län 
05 04 Ödeshög 
05 12 Ydre 
05 13 Kinda 
05 60 Boxholm 
05 61 Åtvidaberg 
05 62 Finspång 
05 63 Valdemars vik 
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 Tranas 

07 Kronobergs län 
07 60 Uppvidinge 
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 Torsäs 
08 40 Mörbylanga 
08 60 HultstVed 
08 61 Mönsterås 
08 62 Emmaboda 
08 80 Kalmar 
08 81 Nybro 
08 82 «skarshamn 
08 83 Västervik 
08 84 Vimmerby 
08 85 Borgholm 

09 Gotlands län 
04 80 Gotland 

10 Blekinge län 
10 60 Olotström 
10 80 Karlskrona 
10 81 Ronneby 
K) 82 Karlshamn 
10 83 Sölvesborg 

11 Kristianstads län 
11 21 Östra Göinge 
II 37 Örkelljunga 
I 1 60 Tomelilla 
1 1 62 Bromölla 
I I 63 Osby 
II 65 Perstorp 
11 66 Klippan 
I 1 67 Åstoip 
I I 68 Rastad 
1 I 80 Kristianstad 

11 81 Simrishamn 
I I 82 Ängelholm 
1 1 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 Trelleborg 

13 Hallands län 
13 15 Hylte 
13 80 Halmstad 
13 81 Laholm 
13 82 Falkenberg 
13 83 Varberg 
13 84 Kungsbacka 

14 Göteborgs och Bohus län 
14 01 Härryda 
14 02 Partille 
14 07 Öckerö 
14 15 Stenungsund 
14 14 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 Alvsborgs län 
15 04 Dals-Ed 
15 07 Färgelanda 
15 21 Ale 
15 24 Lerum 
15 27 Vargårda 
15 52 Tranemo 
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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 Ljusnarsberg 
18 80 Örebro 
18 81 Kumht 
18 82 Askersund 
18 83 Karlskoga 
18 84 Nora 
18 85 Lindesberg 

19 Västmanlands län 
I y 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 Gagnet' 
20 29 Leksand 
20 31 Rättvik 
20 34 Orsa 
20 39 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 (Jävleborgs 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 lan 
22 60 Ange 
22 62 Timrå 
22 80 Härnösand 
22 SI Sundsvall 
22 82 Kramfors 
22 83 Sollefteå 
22 84 Örnsköldsvik 

23 Jämtlands lan 
23 03 Raguiula 
23 05 Bräcke 
23 09 Krokom 
23 13 Strömsund 
23 21 Are 
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 Storuman 
24 22 Sorsele 
24 25 Dorotea 
24 60 Vännäs 
24 62 Vilhelmina 
24 63 Äsele 
24 80 Umeå 
24 81 Lycksele 
24 82 Skellefteå 

25 Norrbottens län 
25 05 Arvidsjaur 
25 06 Arjeplog 
25 10 Jokkmokk 
25 13 Överkal i x 
25 14 Kalix 
25 18 Övcrtorneå 
25 21 Pajala 
25 23 Gällivare 
25 60 Älvsbyn 
25 80 Luleå 
25 81 Piteå 
25 82 Boden 
25 83 Haparanda 
25 84 Kiruna 
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Omfattning av storstadsområdena 1 januari 1991 

Storstadsområde Ingående kommuner enligt indelningen 199l-0l-0l 

Stor-Stockholm Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, 
Lidingö, Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, 
Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Bro. 
Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och 
Österåker 

Stör-Göteborg Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, 
Mölndal, Partilie, Stenungsund, Tjörn och Öckerö 

Stot-Malmö Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, 
Svedala, Trelleborg och Vellinge 
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Näringsgrensschema, 5-siffernivå 

1 Jordbruk, skogsbruk, trädgårdssköt
sel, jakt och fiske 

11 Jordbruk, trädgårdsskötsel och jakt 
III Jordbruk, trädgårdsodling 
11101 Åkerbruk och husdjursskötsel 
11 102 Trädgårdsodling och -skötsel 
11103 Renskötsel 
I I 104 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 produktei 

21 Kolbrytning 

22 Råpetroleum- och naturgasutvinning 

23 Malmbrytning 
23010 Järnmalmsbrytning 
23020 Brytning av andra malmer än järnmalm 

29 Annan brytning och utvinning 
29010 Stenbrytning, grus-, sand- och lertäkt 
29020 Brytning av kemiska råvaror 
29030 Saltutvinning 
29090 Övrig brytning och utvinning 

Industrial classification, 5 digit level 

1 Agriculture, hunting, forestry and 
fishing 

11 Agriculture and hunting 
111 Agricultural and livestock production 
11101 Growing of field crops and animal husbandry 
11102 Horticulture 
11103 Reindeer husbandry 
11104 Breeding of fur-bearing animals 
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, charcoal burning 
12101 Forestry, including thinning, planting, spraying, 

draining and other measures to conserve forests 
and promote reforestation of forest lands 

12102 Charcoal burning, gathering of uncultivated 
forest plants 

122 Logging and timber floating 
12201 Logging, timber scaling 
12202 Timber floating 

13 Fishing 
13010 Ocean and coastal fishing 
13020 Fishing not elsewhere classified, primarily 

fresh water fishing and fish hatching and other 
activities to preserve and promote fishing and 
catching 

10 Agriculture etc., knowledge of every detail 
missing 

2 Mining and quarrying 

21 Coal mining 

22 Crude petroleum and natural gas production 

23 Metal ore mining 
23010 Iron ore mining 
23020 Non-ferrous ore mining 

29 Other mining 
29010 Stone quarrying, clay and sand pits 
29020 Chemical and fertilizer mineral mining 
29030 Salt mining 
29090 Mining and quarrying not elsewhere classified 
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3 Tillverkning 

3 1 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobakstillverk
ning 

311 Livsmeclelstillverkning 
3111 Slakt, köttvarutillverkning 
31111 Slakt 
31112 Kött- och fläskvarutillverkning 

3112 Mejeri varutillverkning 
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 
31 ISO Sockertillverkning 
31190 Choklad- och konfekttillverkning 

312 Livsmedelstillverkning (forts) 
3121 Övrig livsmedclstillverkning 

31211 Stärkelsetillverkning 
31212 Kafferostning 
31219 Tillverkning av andra livsmedel 
31220 Tillverkning av beredda fodermedel 
313 Dryckesvarutill verkning 
3131 Spritdryckstillverkning 
31311 Tillverkning av råsprit ur jordbruksvaror 

31312 Tillverkning av spritdrycker 
31320 Vintillverkning 
31330 Maltdryckstillverkning 
31340 Mineralvatten- och läskedryckstillverkning 
314 Tobaksvarutillverkning 
31400 Tobaksvarutillverkning 

32 Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutill
verkning 

321 Textilvarutillverkning 
3211 Garn- och vävnadstillverkning, textilberedning 
321 1 1 Garntillverkning 
32112 Vävnadstillverkning (utom trikaväv) 
32113 Blekning, färgning och annan textilberedning 

32120 Textilsömnad (utom beklädnadstillverkning) 

32130 Trikåvarutillverkning 
32140 Tillverkning av mattor 
32150 Tägvirkes- och bindgarnstillverkning 
32190 Övrig textil varutillverkning 

3 Manufacturing 

31 Manufacture of food, beverages and tobacco 

311 Food manufacturing 
3111 Slaughtering, preparing and preserving meat 
31111 Slaughtering 
31112 Preparing and preserving meat and meat pro

ducts 
3112 Manufacture of dairy products 
31121 Milk processing 
31122 Ice cream manufacturing 
31130 Canning and preserving of fruits and vegetables 
31 140 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 Cripsbread manufacturing 
31179 Manufacture of other bakery products 
31180 Sugar factories and refineries 
31 190 Manufacture of cocoa, chocolate and sugar 

confectionery 
312 Food manufacturing 
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, rectifying and blending spirits 
31311 Manufacture of ethyl alcohol from potatoes and 

other agricultural products 
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 mills 
32140 Manufacture of carpets and rugs 
32150 Cordage, rope and twine industries 
32190 Manufacture of textiles not elsewhere classified 
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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 och underkläder 
32206 Lönsömnad 
32209 Annan tillverkning av kläder 

323 Tillverkning av läder och pälsskinn, reseeffek-
ter, handväskor o dyl 

32310 Lädertillverkning 
32320 Pälsberedning 
32330 Tillverkning av reseeffekter, handväskor 

324 Skotillverkning 

32400 Skotillverkning 

33 Trävarutillverkning 

331 Trävarutillverkning (utom möbler) 

3311 Trämaterial- och byggnadssnickeritillverkning 
33111 Sågning, hyvling och träimpregnering 
33112 Trähus- och byggnadssnickeritillverkning 

33119 Tillverkning av faner, lamellträ, spånskivor, 
träull och annat trämaterial 

33120 Träförpackningstill verkning 

33190 Övrig trävarutillverkning 

332 Tillverkning av möbelvaror (ej metall) 

33201 Tiiïverkning av stoppade möbler 
33202 Tillverkning av ostoppade trämöbler 

33209 Tillverkning av trähöljen, korgmöbler m m 

34 Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning, 
grafisk produktion 

341 Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning 
3411 Massa- och papperstillverkning 
34111 Massatillverkning 
34112 Pappers- och papptillverkning 
34113 Tillverkning av träfiberplattor 
3412 Tillverkning av papper- och pappförpackningar 

34121 Tillverkning av wellpapp 

322 Manufacture of wearing apparel, except loot-
wear 

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 
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, 
including furniture 

331 Manufacture of wood and wood and cork 
products, except furniture 

3311 Sawmills, planing and other wood mills 
33111 Sawing, planing and preservation of wood 
33112 Manufacture of prefabricated wooden buildings 

and building joinery 
33119 Manufacture of wooden materials not else

where classified 
33120 Manufacture of wooden and cane containers 

and small cane ware 
33190 Manufacture of wood and cork products not 

elsewhere classified 
332 Manufacture of furniture and fixtures, except 

primarily of metal 
33201 Manufacture of upholstered wooden furniture 
33202 Manufacture of non-upholstered wooden furni

ture 
33209 Manufacture of other wooden furniture goods, 

mattresses 

34 Manufacture of pulp, paper and paper pro
ducts; 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 contai

ners thereof 



326 Bilaga 3 

34129 Tillverkning av andra pappersförpackningar 

341^0 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 plasttillverk

ning 
3511 Tillverkning av kemikalier, industrigaser 

35111 Oorganisk kemikalietillverkning 
35112 Organisk kemikalietillverkning 
35113 Oxygen- och annan industrigasframstälining 
3512 Tillverkning av gödselmedel, ogräsbekämp

ningsmedel 
35121 Gödselmedelstillverkning 
35122 Tillverkning av ogräs- och insektsbekämp

ningsmedel 
3513 Konstfiber- och plasttillverkning 

35131 Konstfiber och basplasttillverkning 

35132 Plasthalvfabrikattillverkning 
352 Tillverkning av andra kemiska produkter 
35210 Färgtillverkning (utom tryckfärg) 
35220 Läkemedelstillverkning 
35230 Tvättmedels- och toalettmedelstillverkning 

35290 Övrig tillverkning av kemiska produkter 

353 Petroleumraffinering 
35300 Petroleumraffinering 
354 Tillverkning av smörjmedel, asfalt- och kol

produkter 
35401 Smörjmedelsframställning 
3540° Annan tillverkning av petroleum- och kolpro

dukter 
355 Gummivarutillverkning 
3551 Däck- och slangtillverkning, gummireparation 
3551 I Tillverkning av däck och slangar 
35512 Regummering, gummireparation 
35590 Övrig gummivarutillverkning 

356 Plast varutillverkning 

35601 Plastförpackningstillverkning 
35609 Tillverkning av andra plastvaror 

34129 Manufacture of other paper and paperboard 
containers 

34190 Manufacture of pulp, paper and paperboard 
articles not elsewhere classified 

342 Printing, publishing and allied industries 
34201 Printing, including printing and publishing of 

newspapers 
34202 Preparation of cliches, other printing plates and 

blocks 
34203 Bookbinding 
34204 Publishing 

35 Manufacture of chemicals and of chemical, 
petroleum, coal, rubber and plastic products 

351 Manufacture of industrial chemicals 

3511 Manufacture of basic industrial chemicals, 
except fertilizers 

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 Fertilizer manufacturing 
35122 Pesticide manufacturing 

3513 Manufacture of synthetic resins, 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 preparations, 

perfumes, cosmetics and other toilet prepara
tions 

35290 Manufacture of chemical products not else
where classified 

353 Petroleum refineries 
35300 Petroleum refineries 
354 Manufacture of miscellaneous products of 

petroleum and coal 
35401 Manufacture of lubricating oils and greases 
35409 Manufacture of petroleum and coal products 

not elsewhere classified 
355 Manufacture of rubber products 
3551 Tyre and tube industries 
35511 Tyre and tube manufacturing 
35512 Tyre and tube rebuilding and repairing 
35590 Manufacture of rubber products not elsewhere 

classified 
356 Manufacture of plastic products now elsewhere 

classified 
35601 Manufacture of plastic containers 
35609 Manufacture of other plastic products 
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36 Tillverkning av varor av mineraliska ämnen 36 
(utom metalter) 

361 Porslins- och lergodstillverkning 361 
36100 Porslins- och lergodstillverkning 36100 
362 Glas- och glasvarutillverkning 362 
36201 Planglastill verkning 36201 
36202 Tillverkning av förpackningsglas 36202 
36203 Tillverkning av hushålls- och prydnadsglas 36203 

36209 Tillverkning av andra glasvaror 36209 
369 Tegel-, cement- och annan mineralvarutillverk- 369 

ning 
3691 Tegelvarutillverkning 3691 
36911 Tillverkning av rödtegelvaror 36911 
36919 Tillverkning av andra tegel varor 36919 
3692 Cement- och kalktillverkning 3692 
36921 Cementtillverkning 36921 
36922 Kalktillverkning 36922 
3699 Övrig mineralvarutillverkning 3699 

36991 Stenbearbetning 36991 
36992 Betong- och betongvarutillverkning 36992 
36999 Tillverkning av övriga varor av mineraliska 36999 

ämnen 

37 Metallframställning 37 
371 Järn-, stål- och ferrolegeringsframställning 371 
37101 Järn-och stålframställning 37101 
37102 Ferrolegeringsframställning 37102 
37103 Gjutning av järn och stål 37103 
372 Framställning av ickejärnmetaller 372 
37201 Framställning av ickejärnmetaller ur malm 37201 
37202 Framställning av ickejärnmetaller ur skrot 37202 

37203 Halvfabrikattillverkning av ickejärnmetall 37203 

37204 Gjutgodstillverkning av ickejärnmetall 37204 

38 Verkstadsvarutillverkning 38 

381 Metall varutillverkning 381 

38110 Tillverkning av verktyg, redskap 38110 

38120 Tillverkning av metallmöbler och persienner 38120 

38130 Tillverkning av metallkonstruktioner 38130 
3819 Övrig metall varutillverkning 3819 

38191 Metallförpackningstillverkning 38191 
38192 Tillverkning av metalltråd-, -nät, -linor, -kablar 38192 
38193 Tillverkning av spik, skruvar och bultar 38193 
38194 Tillverkning av andra byggnadsmetall varor 38194 

38195 Tillverkning av hushållsmetallvaror 38195 
38199 Annan metallvarutillverkning 38199 
382 Maskintillverkning 382 
38210 Tillverkning av stationära turbiner och motorer 38210 

Manufacture of non-metallic mineral pro
ducts, except products of petroleum and coal 
Manufacture of pottery, china and earthenware 
Manufacture of pottery, china and earthenware 
Manufacture of glass and glass products 
Flat glass manufacturing 
Manufacture of glass containers 
Manufacture of domestic and ornamental glass
ware 
Manufacture of other glass products 
Manufacture of other non-metallic mineral pro
ducts 
Manufacture of structural clay products 
Manufacture of ordinary red earthenware 
Manufacture of other clay products 
Manufacture of cement, lime and plaster 
Hydraulic cement manufacturing 
Lime and plaster manufacturing 
Manufacture of non-metallic mineral products 
not elsewhere classified 
Stoneworking 
Manufacture of concrete and concrete products 
Manufacture of other non-metallic mineral pro
ducts 

Basic metal industries 
Iron and steel basic industries 
Iron and steel manufacturing 
Ferro-alloys manufacturing 
Iron and steel casting 
Non-ferrous metal basic industries 
Manufacture of non-ferrous metals, from ore 
Manufacture of non-ferrous metals, from metal 
scrap 
Manufacture of rolled and drawn semi-finished 
non-ferrous metal products 
Non-ferrous metal casting 

Manufacture of fabricated metal products, 
machinery and equipment 
Manufacture of fabricated metal products, 
except machinery and equipment 
Manufacture of cutlery, hand tools and general 
hardware 
Manufacture of furniture and fixtures primarily 
of metal 
Manufacture of structural metal products 
Manufacture of fabricated metal products, 
except machinery and equipment, not else
where classified 
Manufacture of metal containers 
Wire cloth, wire and cable manufacturing 
Nail, bolt and nut manufacturing 
Manufacture of other metal products for con
struction purposes 
Household metal ware manufacturing 
Manufacture of other metal products 
Manufacture of machinery except electrical 
Manufacture of engines and turbines 
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38220 Tillverkning av jordbruksmaskiner 

3823 Tillverkning av metall- och träbearbetnings-
maskiner 

38231 Tillverkning av metallbearbetningsmaskiner 
38232 Tillverkning av träbearbelningsmaskiner 
3824 Tillverkning av övriga varubearbetningsmaski-

ner och byggnadsmaskiner 

38241 Tillverkning av massa- och pappersbearbet-
ningsmaskiner 

38242 Tillverkning av byggnads- och mineralbryt-
ningsmaskiner 

38249 Tillverkning av andra varubearbetningsmaski-
ner 

3825 Tillverkning av datorer och kontorsmaskiner 

38251 Tillverkning av datorer, datorutrustning, elek
troniska kontors- och räknemaskiner 

3825° Tillverkning av övriga kontorsmaskiner 

3829 Övrig maskintillverkning och maskinreparation 

38291 Tillverkning av hushållsapparater 

38292 Reparation av maskiner (ej hushålls-) 

38299 Annan maskintillverkning 

383 Tillverkning av elektriska produkter 

38310 Tillverkning av elmotorer, generatorer samt 

elapparatur för maskiner 
38320 Tillverkning av teleprodukter 

38330 Tillverkning av elektriska hushållsapparater 

3839 Övrig tillverkning av elektriska produkter, el-
reparation 

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 
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 och släpfor

don 

38220 Manufacture of agricultrual machinery and 
equipment 

3823 Manufacture of metal and wood working 
machinery 

38231 Metal-working machinery manufacturing 
38232 Wood-working machinery manufacturing 
3824 Manufacture of special industrial machinery 

and equipment except metal- and wood-work
ing machinery 

38241 Pulp and paper mill machinery manufacturing 

38242 Construction and mining machinery manu
facturing 

38249 Manufacture of industrial machinery not else
where classified 

3825 Manufacture of office, computing and 
accounting machinery 

38251 Manufacture of computing equipment 

38259 Manufacture of other 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 equip
ment 

383 Manufacture of electrical machinery, appara
tus, 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 
housewares 

3839 Manufacture of electrical apparatus and supp
lies not elsewhere classified, and electrical re
pairs 

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 of other electrical equipment 
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-up of ships and boats 
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 
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38440 Tillverkning av cyklar, mopeder, motorcyklar. 
snöskoter 

3845 Tillverkning och reparation av flygplan 
38451 Tillverkning av flygplan och -motorer 
38452 Reparation av flygplan och flygplansmotorer 
38490 Transportmedelstillverkning (ej motordrivna) 

385 Tillverkning av instrument, foto- och optik
varor, 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 vattenförsörj
ning 

41 El-, gas- och värmeförsörjning 
41010 Elförsörjning 
41020 Gasförsörjning 
41030 Fjärrvärmeförsörjning 

42 Vattenförsörjning 
42000 Vattenförsörjning 

5 Byggnadsverksamhet 

501 Byggande av hus och anläggningar, grund
arbeten 

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 

38440 Manufacture of motorcycles and bicycles 

3X45 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 photographic and 
optical goods 

38510 Manufacture of professional and scientific, and 
measuring and controlling equipment, not else
where classified 

38520 Manufacture of photographic and optical goods 
38530 Manufacture of whatches and clocks 

39 Other manufacturing industries 
39010 Manufacture of jewellery and related articles 
39020 Manufacture of musical instruments 
39030 Manufacture of sporting and athletic goods 
39090 Manufacturing industries not elsewhere classi

fied 

4 Electricity, gas and water 

41 Electricity, gas and steam 
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 Excavation and other foundation work 
5012 Building and engineering 
50121 Construction of buildings 
50122 Engineering (heavy construction) 
502 Building crafts work 
50201 Building sheet metal work 
50202 Plumbing, heating and ventilating work 
50203 Electric installation work 
50204 Building glazing 
50205 Building-painting and paper hanging 
50209 Building crafts work not elsewhere classified 
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6 Varuhandel, restaurang- och hotell
verksamhet 

61 Partihandel och varuhandelsförmedling 
611 Produktionsvaruinriktad partihandel 

6111 Partihandel med råvaror, halvfabrikat, driftstor-
nödenheter 

61 11 I Partihandel med djur, gödselmedel, oljefrö och 
spannmål 

61112 Partihandel med hudar, textilfibrer m m 
61113 Partihandel med rundvirke, massa, papper och 

papp 
61 I 14 Partihandel med kemikalier, färg, gummi och 

plastmaterial 
61115 Partihandel med malmer, metaller m m 

61116 Parti- och detaljhandel med byggnadsmaterial 
61117 Skrothandel 
61119 Partihandel med övriga råvaror, halvfabrikat 

och driftsförnödenheter 
61 120 Partihandel med maskiner, verktyg 

612 Konsumtionsvaruinriktad partihandel 

61210 Partihandel med livsmedel, dryckesvaror, tobak 
och blommor 

61220 Textil-, bekliidnads- och lädervarupartihandel 

61230 Hemutrustningspartihandel 
6I2')() 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 

6141 I Handelsförmedling av djur, gödselmedel, olje
frö och spannmål 

61412 Handsförmedling av hudar och textilfibrer m m 

61413 Handelsförmedling av rundvirke, massa, papper 
och papp 

61414 Handelsförmedling av kemikalier, färg, gummi 
och plastmaterial 

61415 Handelsförmedling av malmer, metaller m m 

61416 Handelsförmedling av byggnadsmaterial 
61417 Handelsförmedling av övriga råvaror, halfabri

kat och driftsförnödenheter 
6141S Handelsförmedling av maskiner, verktyg m m 

6142 Varuförmedling av konsumtionsvaror 

61421 Handelsförmedling av livsmedel, dryckesvaror, 
tobak och blommor 

6 Wholesale and retail trade and 
restaurants and hotels 

6! Wholesale trade 
611 Merchant wholesaling of goods mainly for pro

duction purposes, except fuels and transport 
equipment 

6111 Wholesaling of raw-materials, semi-manufactu
red goods and industrial supplies 

61111 Wholesaling of animals, fertilizers, and grain 

61112 Wholesaling of hides, leather and textile fibres 
61113 Wholesaling of timber, pulp and paperboard 

61114 Wholesaling of chemicals, paints, plastic mate
rials and rubber 

61115 Wholesaling of ores, metals and semi-finished 
metal products 

61116 Wholesaling of building materials 
61117 Junk shop 
61119 Wholesaling of raw-materials and semi

finished products not elsewhere classified 
61120 Wholesaling of machinery, tools and applian

ces 
612 Merchant wholesaling of goods mainly for final 

consumption 
61210 Wholesaling of food, beverages and tobacco 

61220 Wholesaling of textiles, wearing apparel and 
leather products 

61230 Wholesaling av house furnishing goods 
61290 Wholesaling of goods for final consumption not 

elsewhere classified 
613 Merchant wholesaling of transport equipment, 

motor fuels and fuel oils 
61310 Wholesaling of transport equipment 
61320 Wholesaling of motor fuels and fuel oils 
614 Agent wholesaling 
6141 Agent wholesaling of goods mainly for produc

tion purposes, except fuels and transport equip
ment 

61411 Wholesaling by agents of animals, fertilizers 
and grain 

61412 Wholesaling by agents of hides, leather and 
textilefibres 

61413 Wholesaling by agents of timber, pulp and 
paperboard 

61414 Wholesaling by agents of chemicals, paints, 
plastic materials andr rubber 

61415 Wholesaling by agents of ores, metals and 
semifinished 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 consump

tion 
61421 Wholesaling by agents of food, beverages, 

tobacco and flowers 
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61422 Handelsförmedling av textil- beklädnads- och 
lädervaror 

61423 Handelsförmedling av hemutrustningsvaror 

61429 Handelsförmedling av övriga konsumtionsvaror 

6143 Varuförmedling av transportmedel, bränsle och 
drivmedel 

61431 Handelsförmedling av transportmedel 
61432 Handelsförmedling av bränsle, driv- och smörj

medel 

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 Hemutrustningsdetaljhandel 
62321 Detaljhandel med möbler, mattor och hemtexti

lier 
62322 Järnhandel 
62323 Detaljhandel med radio och TV m m 
62324 Detaljhandel med hushållsapparater och belys

ningsartiklar 
62329 Handel med övrig hemutrustning 

6233 Ur-, guldsmeds- och fritidsvarudetaljhandel 

62331 Ur-, optik- och guldsmedsvaruhandel 

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 och bildäck 
62420 Drivmedelsdetaljhandel 
625 Apoteks- och systemvaruhandel 

61422 Wholesaling by agents of textiles, wearing 
apparel and leather products 

61423 Wholesaling by agents of house furnishing 
goods 

61429 Wholesaling by agents of goods for final con
sumption 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 articles 
6223 Tobacco, book and stationery retailing 
62231 Tobacco and newspaper retailing 
62232 Book and stationery retailing 
62240 Flower retailing 
623 Retailing av infrequently bought commodities 

(except in department stores) 
6231 Retailing of wearing apparel 
62311 Retailing of ready-to wear clothing and out

fitting articles 
62312 Footwear retailing 
62319 Retailing of clothing articles 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 else

where classified 
6233 Retailing of jewellery, optical and photo

graphic goods and sport articles 
62331 Retailing of jewellery, watches and clocks and 

optical goods 
62332 Retailing of photographic goods 
62333 Bicycle and sportsware retailing 

Retail sale of bicycles and sportsware, includ
ing 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 bought commodities 

not elsewhere classified 
624 Motor car and fuel retailing 
62410 Motor car retailing 
62420 Fuel retailing 
625 Retailing of pharmaceutical preparations and 

liquor 
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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 telekommuni
kationer 

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 
71 161 Bilparkeringsverksamhet 
71169 Stödtjänster inom landtransport 

712 Sjötransport 
71210 Utrikes- och kustsjöfart 
71220 Sjötransport på inre vattenvägar 
7123 Stödtjänster inom sjötransport 
71231 Lots-, fyr- och andra farledstjänster, isbrytning 
71232 Stuveriverksamhet 
71239 Hamntjänster och andra stödtjänster inom sjö

transport 

713 Lufttransport 
71310 Luftfart 
71320 Flygplatstjänster och stödtjänster inom luftfart 
719 Transportförmedling, lagringsverksamhet 
7191 Transportförmedling, övriga tjänster inom tran

sport 
71911 Resebyråverksamhet och researrangör 
71912 Godstransportförmedling (spedition), mäkleri-

verksamhet 
71919 Andra tjänster inom transport 

7192 Lagrings- och magasineringsverksamhet 
71921 Kyllagringsverksamhet 
71929 Annan lagrings- och magasineringsverksamhet 

72 Post- och telekommunikationer 
72001 Postkommunikationer 
72002 Telekommunikationer 

62510 Retailing of pharmaceutical preparations 
62520 Liquor retailing 

63 Restaurants and hotels 
631 Restaurants, cafés and other eating and drink

ing places 
632 Hotels, rooming houses, camps and other lodg

ing places 
63201 Hotels and rooming houses 
63202 Camps and other lodging places 

7 Transport, storage and communica
tion 

71 Transport and storage 
711 Land transport 
71110 Railway transport 
71120 Urban, suburban and interurban highway pas

senger 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 
71169 Furnishing of other supporting services to land 

transport 
712 Water transport 
71210 Ocian 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 support

ing 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 Forwarding of freight; ship brokerage 

71919 Furnishing of other services incidental to tran
sport 

7192 Storage and warehousing 
71921 Cold storage 
71929 Other storage and warehousing 

72 Communication 
72001 Postal services 
72002 Telecommunications 
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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 Försäkringsåtande verksamhet 
82002 Försäkringsförmedlande verksamhet 

83 Fastighetsförvaltning och -förmedling, upp
dragsverksamhet 

831 Fastighetsförvaltning och -förmedling 
83100 Fastighetsförvaltning och -förmedling 
83101 Förvaltning av egen bostadsfastighet 
83102 Ägareförvaltning av ickebostadsfastighet 
83103 Fastighetsförvaltning enligt uppdrag, fastighets

förmedling 
832 Uppdragsverksamhet 

83210 Juridisk uppdragsverksamhet 
83220 Kameral uppdragsverksamhet 
83230 Drivande av datacentral och annan ADB-verk-

samhet 
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 tjäns
ter 

91 Offentlig förvaltning, försvars-, polis- och 
brandskydds verksamhet 

91001 Offentlig förvaltning 
91002 Försvarsverksamhet 
91003 Polisverksamhet 
91004 Brandskyddsverksamhet 

8 Financing, insurance, 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 
83100 Real estate 
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 equip
ment rentals and leasing 

83210 Legal services 
83220 Accounting, auditing and bookkeeping services 
83230 Data processing and tabulating services 

8324 Engineering, architectural and technical servi
ces 

83241 Engineering and architectural consulting work 
83249 Other technical consulting work 
83250 Advertising services 

8329 Business services, except machinery and equip
ment rental and leasing, not elsewhere classi
fied 

83291 Furnishing of typing, duplicating and photo
copying services 

83292 Furnishing of business management and con
sulting services 

83293 Furnishing of detective 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 ser
vices 

91 Public administration and defense 

91001 Public administration 
91002 National defense 
91003 Police 
91004 Fire prevention and extinguishing 
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92 Renings-, renhållnings- och rengöringsverk
samhet 

92001 Avloppssystem och avloppsrening 
92002 Renhållningsverksamhet 
92003 Skorslensfejarverksamhet 
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 utvecklingsverk

samhet 
93203 Medicinsk forsknings- och utvecklingsverk

samhet 
93204 Samhällsvetenskaplig forskning 
93209 Annan forsknings- och utvecklingsverksamhet 
933 Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet 

93310 Hälso-och sjukvård 
93320 Veterinärverksamhet 
934 Socialtjänst 
93410 Barnavård och ungdomsvård 
93402 Åldringsvård 
93403 Nykterhetsvård (ej klinisk) och liknande 
93409 Hem för syn- och hörselskadade, humanitär 

hjälpverksamhet 
935 Intresseorganisationer 
93501 Tekniska och ekonomiska branschorganisatio

ner 
93502 Arbetsgivare- eller arbetstagareorganisationer 

939 Ideella eller kulturella organisationer 
93910 Religiösa organisationer 
9399 Övriga ideella och kulturella organisationer 

93991 Politiska organisationer 
93999 Andra ideella och kulturella organisationer 

94 Rekreationsverksamhet, kulturell serviceverk
samhet 

941 Film-, radio-, TV-, scen- och konstnärsverk
samhet 

94110 Filminspelning 
9412 Filmdistribution och filmvisning 
94121 Filmdistribution 
94122 Visning av film (biografer) 
94130 Programverksamhet vid radio och TV 
94141 Teater- och operaverksamhet 
94142 Konsertverksamhet 
04143 Populärunderhållning, artistförmedling 
i)4l44 Skiv- och bandinspelning, skivförlagsverksam-

het 
9415 Fristående konstnärs- och artistverksamhet 

92 Sanitary and similar services 

92001 Sewage disposal and purification 
92002 Garbage disposal 
92003 Chimney sweeping 
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 Primary compulsory education 
93102 Secondary education 
93103 Post-secondary education 
93109 Other education 
932 Research and experimental development 

institutes 
93201 Natural science research 
93202 Engineering research and development work 

93203 Medical research and development work 

93204 Social sciences research 
93209 Other research and development work 
933 Medical, dental, other health and veterinary 

services 
93310 Medical, dental and other health services 
93320 Veterinary services 
934 Welfare institutions 
93401 Infant, child and youth care 
93402 Care of the aged 
93403 Care of alcoholics; temperance work 
93409 Furnishing of other social welfare and chari

table services 
935 Business, professional and labour associations 
93501 Techincal and economic industrial and trade 

organizations 
93502 Employers' and employees' 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 cultural organizations 

94 Recreational and cultural services 

941 Motion picture and other entertainment ser
vices 

94110 Motion picture production 
9412 Motion pucture distribution and projection 
94121 Motion picture distribution 
94122 Motion picture projection 
94130 Radio and television broadcasting 
94141 Production of theatre 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 indepen
dent artists not elsewhere classified 
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94151 Fristående skriftställen och litterär verksamhet 
94152 Fristående konstnärlig verksamhet 

94159 Fristående artistverksamhet 
942 Biblioteks- och arkivverksamhet 

94201 Biblioteks- och arkivverksamhet 

94202 Museiverksamhet, konstutställning m m 

949 Annan rekreations- och nöjesverksumhet 

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 serviceverk
samhet 

951 Reparations av hushållsvaror och fordon 
95110 Reparation av skor och lädervaror 
9512 Reparation av elektriska hushållsvaror 
95)21 Reparation av radio och TV 

95129 Reparation av elektriska hushållsvaror (ej radio 
och TV) 

95130 Reparation av motorfordon 
95140 Reparation av ur-, optik- och guldsmedsvaror 
9519 Reparation av andra fordon och hushållsvaror 
95191 Moped-och cykelreparation 
95199 Reparation av andra hushållsvaror 
952 Tvätteriverksamhet 

95200 Tvätteriverksamhet 

953 Hushållsarbete 
95300 Hushållsarbete 
959 Annan personlig serviceverksamhet 
9591 Hår-och skönhetsvård 
95911 Herrfrisering 
95912 Damfrisering 
95913 Skönhetsvård 
95920 Fotografverksamhet, fotoservice m m 

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

95992 Begravningsbyråverksamhet 
95999 Annan serviceverksamhet 

96 Verksamhet vid internationella organisatio
ner, utländska ambassader o dyl 

90 Offentlig förvaltning m m, detaljinformation 
saknas 

0 Ej specificerad verksamhet 

94151 Self-employed authors and free-lance journalists 
94152 Self-employed painters, sculptors and compo

sers; concert and opera artists 
94159 Other self-employed artists 
942 Libraries, museums, botanical and zoological 

gardens, and other cultural services not else
where classified 

94201 Services offered by libraries and information 
centres 

94202 Museums, art galleries, botanical and zoolo
gical gardens etc. 

949 Amusement and recreational services not else
where classified 

94901 Sports promotion, operation of sports and exer
cising facilities 

94902 Horse racing 
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 
95121 Repair of radio and television sets and equip

ment 
95129 Repair of other electrical household goods 

95130 Repair of motor vehicles 
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 
952(X) 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 Photographic 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 
detail missing 

0 Non specified activities 
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Näringsgrensschema, begränsad nivå 

1 Jordbruk, skogsbruk, trädgårdssköt
sel, 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 tobakstillverk
ning 

32 Textil-, beklädnads-, läder- och lädervarutill
verkning 

33 Trävarutillverkning 

341 Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning 

342 Grafisk produktion, förlagsverksamhet 

351-354 Tillverkning av kemiska produkter och petro
leumprodukter 

355 Gummivarutillverkning 

356 Plastvarutillverkning 

36 Tillverkning av varor av mineraliska ämnen 
(utom metaller) 

37 Metallframställning 

381 Metallvarutillverkning 

382 Maskintillverkning 

383 Tillverkning av elektriska produkter 

384 Transportmedelstillverkning 

385 Tillverkning av instrument, foto- och optik
varor, ur 

39 Annan tillverkning 

4 El-, gas-, värme- och vattenförsörj
ning 

^ Byggnadsverksamhet 

6 Varuhandel, restaurang- och hotell
verksamhet 

61 Partihandel och varuhandelsförmedling 

62 Detaljhandel 

63 Restaurang- och hotellverksamhet 

7 Samfärdsel, post- och telekommuni
kationer 

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 tjäns
ter 

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

92 Renings-, renhållnings- och rengöringsverk
samhet 

931-932 Undervisning; forskning- och utvecklingsverk
samhet 

933 Hälso- och sjukvård, veterinärverksamhet 

934 Socialtjänst 

935, 939 Intresseorganisationer; ideella och kulturella 
organisationer 

94 Rekreationsverksamhet 

951 Reparation av hushållsvaror och fordon 

952, 959 Tvätteriverksamhet samt annan personlig ser
viceverksamhet 

953 Hushållsarbete 

90 Offentlig förvaltning m m, detaljinformation 
saknas 

0 Ej specificerad verksamhet 
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Yrkesschema, 3-siffernivå 

O Tekniskt, naturvetenskapligt, sam
hällsvetenskapligt, humanistiskt och 
konstnärligt arbete 

00 Tekniskt arbete 
001 Arkitekter, ingenjörer och tekniker med bygg

nads- och anläggningstekniskt arbete 
002 Ingenjörer och tekniker med elkrafttekniskt 

arbete 
003 Ingenjörer och tekniker med elektroniskt och 

teletekniskt arbete 
004 Ingenjörer och tekniker med mekaniskttek-

niskt arbete 
005 Ingenjörer och tekniker med kemiskttekniskt 

arbete 
006 Ingenjörer och tekniker med gruvtekniskt, me

tallurgiskt och petroleumtekniskt arbete 
007 Ingenjörer och tekniker inom andra tekniska 

verksamhetsområden 
008 Mätningsingenjörer, kart- och mätningstekniker 

mfl 
009 Övriga med tekniskt arbete 

01 Kemiskt och fysikaliskt arbete, laboratoriear
bete 

012 Laboranter, laboratoriebiträden (ej sjukvårdslab) 

013 Laboratorieassistenter (sjukvårdslab) 
014 Geologer m fl 
015 Meteorologer, hydrologer m fl 
016 Kemister, fysiker, laboratorieingenjörer (kem 

eller fysikal lab) 
019 Övriga med kemiskt eller fysikaliskt arbete 

02 Biologiskt arbete 
021 Biologer 
022 Jordbruksrådgivare m fl 
023 Skogsbruksrådgivare m fl 
029 Övriga med biologiskt arbete 

03 Pedagogiskt arbete 
030 Skolledare, utbildningsledare 
031 Universitets- och högskollärare 
032 Lärare i teoretiska ämnen 

033 Klasslärare 
034 Lärare i estetiskt-praktiska ämnen 

035 Lärare i yrkesinriktade ämnen 
036 Förskollärare, fritidspedagoger m fl 

037 Utbildningskonsulenter m fl 
039 Övriga med pedagogiskt arbete 

Occupational classification, 3 digit level 

0 Professional, technical and related 
work 

00 Technical work 
001 Architects, civil engineers and civil engineer

ing 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, labora
tory work 

012 Laboratory technicians and assistants (not medi
cal lab) 

013 Laboratory assistants (medical 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 Educational work 
030 Principals, headmasters 
031 University and higher education teachers 
032 Secondary education teachers (theoretical sub

jects) 
033 Primary education teachers 
034 Secondary education teachers (aesthetical-

practical subjects) 
035 Technical education teachers 
036 Pre-primary education teachers, recreation-

activities organizers 
037 Educational methods advisors 
039 Educational workers n.e.c. 
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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 lnformationsmän 
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, samhälls
vetenskapligt, humanistiskt m m arbete 

091 Bibliotekarier m fl 
092 Arkivarier, museitjänstemän 
099 Övriga med tekniskt, naturvetenskapligt, sam

hällsvetenskapligt m m arbete 

1 Hälso- och sjukvårdsarbete, socialt 
arbete 

10 Hälso- och sjukvårdsarbete 
101 Läkare 
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 (1 
112 Arbetsterapeuter m fl 
119 Övriga med rörelse- och arbetsterapiarbete 

04 Religious work 
041 Ministers of religion 
049 Religious workers n.e.c. 

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 organiza

tions) 
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, 

theatre) 
079 Artistic workers n.e.c. 

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 
102 Nursing administrators 
103 Registered nurses 
104 Midwives 
105 Medical technicians 
106 Attendants in psychiatric 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.e.c. 
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12 Tandvårdsarbete 
121 Tandläkare 
122 Tandhygienister m fl 
123 Tandsköterskor 
129 Övriga med tandvårdsarbete 

13 Apoteksarbete 
131 Farmaceuter 
139 Övriga med apoteksarbete 

14 Veterinärarbete m m 
141 Veterinärer 
149 Övriga med veterinärarbete 

15 Socialt arbete 
151 Socialsekreterare, kuratorer m fl 
152 Föreståndare, ledare m fl (barn-, ungdoms-, 

äldre- och handikappomsorg) 
153 Barnskötare m fl 
154 Vårdbiträden, hemvårdare m fl 
155 Föreståndare, vårdare m fl (för psykiskt utveck

lingsstörda) 
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 

2 Administrativt, kameralt och kon-

torstekniskt arbete 

20 Samhällsadministrativt arbete 

201 Samhällsadministratörer (statlig förvaltning) 

202 Samhällsadministratörer (landstingskommunal 
förvaltning) 

203 Samhällsadministratörer (primärkommunal för
valtning) 

209 Övriga med samhällsadministrativt arbete 

21 Företagsadministrativt arbete 
211 Företagsadministratörer 
212 Organisationsadministratörer 
219 Övriga med företagsadministrativt arbete 

12 Dental work 
121 Dentists 
122 Dental hygienists 
123 Dental assistants 
129 Dental workers n.e.c. 

13 Pharmaceutical work 
131 Pharmacists 
139 Pharmaceutical workers n.e.c. 

14 Veterinary work 
141 Veterinarians 
149 Veterinary workers n.e.c. 

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 (for the mentally 

retarded) 
159 Social workers n.e.c. 

16 Environment and health protection work 
161 Occupational, safety and public health inspec

tors 
162 Safety engineers, ergonomists 
169 Environment and health protection workers 

n.e.c. 

19 Others health, nursing and social work 

191 Psychologists 
192 Dietitians and nutritionists 
199 Health, nursing and social workers n.e.c. 

2 Administrative, managerial and 
clerical work 

20 Government legislative and administrative 
work 

201 Legislators and administrators (central govern
ment) 

202 Legislators and administrators (county council 
administration) 

203 Legislators and administrators (local govern
ment) 

209 Government legislators and administrators n.e.c. 

21 Business administrative work 
211 Business administrators 
212 Organisation administrators 
219 Business administrative workers n.e.c. 
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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-arbete m m 
251 Systemerare, programmerare m fl 
252 Datamaskinoperatörer m fl 
259 Övriga med ADB-arbete m m 

26 Ekonomiskt och statistiskt utredningsarbete 
261 Ekonomer 
262 Statistiker m fl 
269 Övriga med ekonomiskt och statistiskt utred

ningsarbete 

29 Övrigt administrativt, kameralt och kontors-
tekniskt arbete 

291 Kalkylatorer, orderbehandlare 
292 Banktjänstemän 
293 Försäkringstjänstemän 
294 Försäkringskassetjänstemän 
295 Turist- och resebyråtjänstemän m fl 
296 Speditörer, transportplanerare m fl 
297 Egendomsförvaltare 
299 Övriga med administrativt, kameralt och kon-

torstekniskt arbete 

3 Kommersiellt arbete 

31 Reklamarbete, försäljning av egendom, tjäns
ter 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 detaljhandlare m fl 
332 Säljare (partihandel) 
333 Försäljare (detaljhandel) 
339 Övriga inom varuförsäljning 

39 Övrigt kommersiellt arbete 
399 Övriga med kommersiellt arbete 

22 Personnel work 
221 Personnel officers 
222 Employment exchange officials 
229 Personnel workers n.e.c. 

23 Accounting work 
231 Auditors 
232 Financial managers, accountants 
239 Accounting workers n.e.c. 

24 Clercial and related work 
241 Secretaries, stenographers 
242 Typists 
249 Clercial 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 Economic and statistics work 
261 Economists 
262 Statisticians 
269 Economics and statistics workers n.e.c. 

29 Other administrative, managerial and clerical 
work 

291 Cost computing and estimating clerks 
292 Bank tellers and finance clerks 
293 Insurance clerks 
294 National insurance clerks 
295 Tourists- and travel agency clerks 
296 Forwarders, transport planners 
297 Property managers 
299 Administrative, managerial and clerical wor

kers n.e.c. 

3 Sales work 

31 Sales work (business services and assets) 
311 Advertising salesmen 
312 Real estate and securities brokers 
313 Business services salesmen 
319 Sales workers (business services and assets) 

n.e.c. 

32 Purchasing work 
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 workers n.e.c. 
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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 skogs

bruksledning 

41 Jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 
411 Lantarbetare 
412 Husdjursskötare 
413 Trädgårdsarbetare 
414 Pälsdjurs- och renskötare 

419 Övriga inom jordbruks- och trädgårdsarbete, 
djurskötsel 

42 Viltvård och jakt 
421 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 petroleumut
vinningsarbete m m 

599 Övriga gruv- och stenbrytningsarbetare m fl 

4 Agricultural, forestry and fishing 
work 

40 Agriculture, horticulture and forestry manage
ment 

4(H) 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 animals 
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-bearing animal farm workers and reindeer 

herdsmen 
419 Agricultural, horticultural and livestock wor

kers n.e.c. 

42 Wildlife protection work and hunting 
421 Game-keepers and hunters 

43 Fishing 
431 Fishermen 
432 Fishfarmers 
439 Fishing workers n.e.c. 

44 Forestry work 
441 Loggers 
449 Forestry workers n.e.c. 

5 Mining, quarrying and petroleum 
extraction work 

50 Mining and quarrying work 
501 Miners, quarrymen 
509 Mining and quarrying workers n.e.c. 

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. 
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6 Transport- och kommunikationsar
bete 

60 Sjöbefälsarbete 
601 Fartygsbefäl 
602 Lotsar 
603 Maskinbefäl 
609 Övriga med sjöbefälsarbete 

61 Däcks- och maskinpersonalarbete 
611 Däckspersonal 
612 Maskinpersonal 
619 Övriga med däcks- och maskinpersonalarbete 

62 Flygarbete 
621 Flygförare m fl 
629 Övriga med flygarbete 

63 Lok- och motorvagnsförararbete 
631 Lok- och motorvagnsförare 

64 Vägtrafikarbete m m 
640 Buss- och personbilsförare 
641 Last- och paketbilsförarare 
642 Spårvagns- och tunneltågförare 
643 Varubud m fl 
649 Övriga med vägtrafikarbete m m 

65 Konduktörsarbete, trafik- och fraktassistent-
arbete 

651 Flygtrafikassistenter 
652 Järnvägspersonal i konduktörs- och stations

tjänst 
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 trafikarbetsled

ning 

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 expeditionsvakts

arbete 

6 Transport and communications work 

60 Ships' officers work 
601 Ships' deck officers 
602 Ship pilots 
603 Ships' engineers 
609 Ships' officers n.e.c. 

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, navigators and flight engineers 
629 Aircraft officers n.e.c. 

63 Railway engine drivers work 
631 Railway engine drivers 

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 conductor and transport assistant 
work 

651 Air traffic controllers 
652 Railway conductors and yardmen 

653 Road transport assistants 
659 Transport conductors and transport assistants 

n.e.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 telecommunications work 
671 Postmasters, post office clerks 
673 Telecommunications clerks 
674 Telephone operators 
675 Telegraphers, radio communication operators 
679 Postal service and telecommunications workers 

n.e.c. 

68 Mail distribution and messenger work 
681 Mail sorting clerks and postmen 
682 Messengers 
689 Mail distribution clerks and messengers n.e.c. 
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69 Övrigt transport- och kommunikationsarbete 
691 Fyrvaktare, sluss- och hamnvakter m fl 
699 Övriga med transport- och kommunikations

arbete 

7/8 Tillverkningsarbete, maskinskötsel 
m m 

70 Textilarbete 
701 Garnförarbetare 
702 Spinnare m fl 
703 Vävare, stickare m fl 
705 Textilmaskinställare 
706 Appretur- och beredningsarbetare 
707 Vävavsynare, tyglagare 
709 Övriga med textilarbete 

71 Sömnadsarbete m m 
711 Skräddare 
712 Körsnärer 
713 Modister, hattmakare 
714 Tapetserare 
715 Tillskärare m fl 
716 Sömmerskor, sömmare 
719 Övriga med sömnadsarbete m m 

72 Sko- och lädervaruarbete 
721 Skomakare 
722 Skoarbetare 
723 Lädersömmare m fl 
729 Övriga med sko- och lädervaruarbete 

73 Stål-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 
731 Hytt- och metallugnsarbetare 
732 Varmare, härdare m fl 
733 Valsare 
735 Tråddragare, rördragare m fl 
736 Smeder 
737 Gjuteriarbetare 
739 Övriga med stål-, metallverks-, smides-, och 

gjuteriarbete 

74 Finmekaniskt arbete 

741 Finmekaniker 
742 Urmakare m fl 
743 Optiker 
744 Tandtekniker 
745 Guld- och silversmeder 
746 Metallgravörer 
749 Övriga med finmekaniskt arbete 

75 Verkstads- och byggnadsmetallarbete 
751 Verkstadsmekaniker 
752 Maskinmontörer, hopsättare m fl 
753 Maskin- och motorreparatörer m fl 
754 Tunnplåtslagare 
755 Rörarbetare 
756 Svetsare, gasskärare m fl 

69 Other transport and communications work 
691 Lighthouse and lock operators and harbour ser

vice 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 
706 Textile finishers, dyers 
707 Fabrics inspectors and menders 
709 Textile workers n.e.c. 

71 Tailoring and sewing work 
711 Tailors 
712 Fur tailors 
713 Milliners and hatmakers 
714 Upholsterers 
715 Patternmakers and cutters 
716 Dressmakers and sewers 
719 Tailoring and sewing workers n.e.c. 

72 Shoe and leather goods work 
721 Shoemakers and shoe repairers 
722 Shoe cutters, lasters and sewers 
723 Leather goods makers 
729 Shoe and leather goods workers n.e.c. 

73 Metal processing work 
731 Furnacemen 
732 Metal annealers, temperers and case-hardeners 
733 Rolling-mill workers 
735 Wire and tube drawers 
736 Blacksmiths, hammersmiths and forgers 
737 Metal casters and moulders 
739 Metal processing workers n.e.c. 

74 Precision-instrument and precious metal 
manufacturing work 

741 Precision-instrument makers 
742 Watchmakers 
743 Opticians 
744 Dental technicians 
745 Jewellery and precious metal workers 
746 Engravers 
749 Precision-tool manufacturing workers n.e.c. 

75 Metal machine work and building metal work 
751 Toolmakers, machinetool setters and operators 
752 Machinery fitters 
753 Machine assemblers and engine mechanics 
754 Sheet-metal workers 
755 Plumbers and pipe fitters 
756 Welders and flame cutters 
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757 Grovplåtslagare, stålkonstruktionsmontörer 
758 Metalliserare m fl 
759 Övriga med verkstads- och byggnadsmetallar-

bete 

76 Elektroarbete 
761 Elmontörer 
762 Flygplans- och fordonselektriker 
763 Maskinelektriker m fl 
764 Telereparatörer och elektronikreparatörer, 

-montörer 
765 Linjemontörer 
766 Inspelningstekniker m fl 
769 Övriga med elektroarbete 

77 Trävaruarbete 
771 Rundvirkeshanterare 
772 Träförädlingsarbetare 
773 Skiktträ- och träfiberskivearbetare 
775 Båtbyggare, karosserisnickare m fl 
776 Möbelsnickare m fl 
777 Verkstadssnickare 
779 Övriga med trävaruarbete 

78 Målnings- och golvbeläggningsarbete 
781 Byggnadsmålare 
782 Golvbeläggningsarbetare 
783 Lackerare 
789 Övriga med målnings- och golvbeläggningsar

bete 

79 Övrigt bygg- och anläggningsarbete 
791 Murare m fl 
793 Betongarbetare m fl 
794 Byggnadsträarbetare 
795 Isoleringsmontörer 
796 Glasmäsleriarbetare 
799 Övriga med bygg- och anläggningsarbete 

80 Grafiskt arbete 
801 Sättaremfl 
802 Reproduktionsarbetare 
803 Tryckare 
804 Bokbinderiarbetare 
805 Fotolaboratoriearbetare 
809 Övriga med grafiskt arbete 

81 Glas-, keramik- och tegelarbete 
811 Glashyttarbetarc m fl 
812 Formare (keramik) 
813 Ugnsskötare (glas, keramik) 
814 Dekoratörer, glaserare (glas, kemamik) 
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 

757 Structural metal prepares and erectors 
758 Metal platers and coaters 
759 Metal machine workers and building metal 

workers n.e.c. 

76 Electrical and electronics work 
761 Electrical fitters and wiremen 
762 Aircraft and vechicle electrician 
763 Electrical machinery assemblers and repairmen 
764 Tele- and electronic repairmen and fitters 

765 Electric linemen 
766 Recording, sound and light equipment opera

tors 
769 Electrical and electronics workers n.e.c. 

77 Wood work 
771 Timberhandlers 
772 Wood processing workers 
773 Laminated wood and fibreboard workers 
775 Wooden boatbuilders, coachbody builders 
776 Cabinet makers and joiners 
777 Woodworking machine operators 
779 Wood workers n.e.c. 

78 Painting and floor laying work 
781 Building painters 
782 Floor layers 
783 Painters (others than building) 
789 Painters and floor layers n.e.c. 

79 Other building and construction work 
791 Bricklayers 
793 Concrete workers 
794 Construction carpenters 
795 Insulators 
796 Glaziers 
799 Building and construction workers n.e.c. 

80 Printing work 
801 Type-setters 
802 Printing and photo engravers 
803 Printing pressmen 
804 Bookbinders 
805 Photographic laboratory workers 
809 Printing workers n.e.c. 

81 Glass, pottery and tile work 
811 Glassformers and cutters 
812 Potters 
813 Glass and ceramics kilnmen 
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 pastry cooks 
823 Chocolate and confectionary makers 
824 Brewers and other beverage makers 
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825 Konservarbetare 
826 Slaktare, chark'uterister m fl 
827 Mejerister, mejeriarbetare 
828 Tobaksarbetare 
829 Övriga med livsmedels- och tobaksarbete 

83 Kemiskt processarbete, gummi- och plastvaru-
arbete 

831 Processoperatörer (kem processer) 
832 Kokare, ugnsskötare (kem processer) 
833 Kross-, kvarn- och kalanderskötare (kem prod) 

834 Gummivaruarbetare 
835 Plastvaruarbetare 
839 Övriga med kemiskt processarbete, gummi-

och plastvaruarbete 

84 Massa- och pappersarbete 
841 Pappersmassearbetare 
842 Pappersarbetare 
843 Pappersvaruarbetare 
849 Övriga med massa- och pappersarbete 

85 Övrigt tillverkningsarbete 
851 Betongvaruarbetare m fl 
852 Garvare, skinnberedare 
853 Musikinstrumentmakare m fl 
854 Stenhuggeriarbetare 
859 Övriga med tillverkningsarbete 

86 Driftmaskinistarbete (energi- och vattenför
sörjning m m) 

861 Driftmaskinister m fi 

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 

825 Canning workers 
826 Butchers and meat preparers 
827 Dairy workers 
828 Tobacco workers 
829 l-'ood processing and tobacco workers n.c.c. 

83 Chemical processing work, rubber- and plastic 
production work 

83) Chemical process workers 
832 Cookers and furnacemen (chemical process) 
833 Crushers, grinders and calender operators (che

mical products) 
834 Rubber products makers 
835 Plastic products makers 
839 Chemical processing workers n.e.c. 

84 Pulp and paper making work 
841 Paper pulp preparers 
842 Paper makers 
843 Paper products makers 
849 Pulp and paper makers n.e.c. 

85 Other production and related work 
851 Cast concrete 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.c.c. 

86 Stationery engine operation work (energy and 
water supply) 

861 Stationery engine and related equipment opera
tors 

869 Stationery engine and related equipment opera
tors n.e.c. 

87 Material handling and related work 
871 Crane and hoist operators 
872 Earth-moving and related machinery operators 
873 Truck and conveyor operators 
879 Material handling and related equipment opera

tors n.e.c. 

88 Packing and storage work 
881 Packers 
882 Store and warehouse workers 
889 Packing and storage workers n.e.c. 

89 Unskilled manuel work 
891 Unskilled manuel workers 

90-97 Service work 

90 Civilian protective service work 
901 Firefighters 
902 Chimney sweeps 
903 Policemen 
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904 Tullbevakningspersonal 
905 Vårdare m ti (kriminalvård) 
906 Väktare m fl 
909 Övriga med civilt bevaknings- och skyddsar

bete 

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 storhus

hållsarbete 

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 

94 Hygien och skönhetsvård 
94 ! Frisörer, skönhetsvårdare m fl 
942 Badpersonal 
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 
9H1 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 

904 Customs officials 
905 Prison and reformatory officials 
906 Watchmen 
909 Civilian protective service workers n.e.c. 

91 Lodging and catering service work 
911 Catering supervisors 
912 Cooks 
913 Kitchen assistants, restaurants workers 
914 Waiters 
915 Hotel managers, hotel receptionists 
916 Pursers, stewards, stewardesses 
919 Lodging and catering service workers n.e.c. 

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 n.e.c. 

94 Hygiene and personal care work 
941 Hairdressers, beauticians 
942 Bath attendants 
949 Hygiene and personal care workers n.e.c. 

95 Laundering, dry-cleaning and related work 
951 Launderers and dry-cleaners 
952 Pressers 
959 Launderers, dry-cleaners and related workers 

n.e.c. 

96 Sports and physical training work 
961 Coaches, horse trainers 

97 Other service work 
971 Undertakers 
979 Service workers n.e.c. 

98 Military work 
981 Officers 
989 Members of the armed forces n.e.c. 

99 Workers reporting occupations unidentifiable 
or inadequately described 

999 Workers reporting occupations unidentifiable 
or inadequately described 
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Offentlig sektor 

Statlig sektor 

Statlig förvaltning 
- Departement, statliga myndigheter, verk och institutio

ner. Affärsdrivande verk ingår inte. (Il) 

Statliga affärsdrivande verk 
- Statens Järnvägar, Postverket, Televerket, Statens vatten

fallsverk, Affärsverket FFV, Luftfartsverket, Domänver
ket, Sjöfartsverket (29) 

Kommunal sektor 
Borgerlig primärkommunal förvaltning^ 
- Kommunal förvaltning och kommunala förbund. Kom

munala bolag och stiftelser ingår inte. (12) 

Kyrklig kommunal förvaltning^ 
- 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 

mfl.(15) 

1 ) Systematisk sektortillhörighetkod anges inom parentes. 
2) I tabellerna redovisas kyrklig kommunal förvaltning sammanslagen 

med borgerlig primärkommunal förvaltning. 

Övriga sektorer 

Icke finansiell företagssektor 
- Aktiebolag (även statliga och kommunala) och handels

bolag. Institutioner, organisationer och andra föreningar, 
som betjänar företagssektorn och ej helt eller huvudsakli
gen finansieras eller kontrolleras av den offentliga sek
torn, förs också hit, t ex OK, konsumentföreningar. HSB. 
Riksbyggen, lantmannaföreningar, flotmingsföreningar 
och havsfiskeföreningar. Vidare räknas samhällsföretag 
samt dotterbolag till utländska företag och deras verk
samhet i Sverige hit. (20) 

Finansiell företagssektor 
- Riksbanken, affärsbanker, sparbanker och föreningar till

hörande jordbrukskasserörclsen, hypoteksföreningar, hy-
poteksbanker samt försäkringsbolag. (30) 

Hushållssektorn (inkl personliga företag) 
- Personliga företag, fysiska personer och dödsbon som i 

eget namn eller som delägare i enkelt bolag eller mot
svarande 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, 
hyresgästföreningar, fackförbund, politiska partier, fri
kyrkor 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) 



348 Bilaga 7 

Socioekonomisk indelning (SEI) av förvärvsarbetande i FOB 90 

Socioekonomiska grupper1 Normalt utbildningskrav efter 

grundskola2 

Arbetare 

Ej facklärda, varuproducerande (11) Mindre än två år 

Ej facklärda, tjänsteproducerande (12) Mindre än två år 

Facklärda, varuproducerande (21) Minst två år 

Facklärda, tjänsteproducerande (22) Minst två år 

Tjänstemän 

Lägre, tjänstemän I (33) Mindre än två år 

Lägre, tjänstemän II (36) Två men ej tre år 

Tjänstemän på mellannivå (46) Tre men ej sex år 

Högre tjänstemän/Ledande befattningar (56/57) Minst sex år 

Företagare^1 

Fria yrkesutövare med akademikeryrken (60)4 Minst sex år 

Företagare exkl lantbrukare (79) 

Lantbrukare (89) 

Övriga 

Oklassificerbara anställda 

Uppgift saknas 

I ) Inom parentes anges gruppens beteckning enligt Meddelande i samordningsfrågor 1982:4 Socioekonomisk 
indelning (SED. 

2) Kraven pa 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 kontroll
uppgifter. 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 mot
svarande yrken förs i redovisningen till högre tjänstemän (56). 
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Yrken som ingår i ospecificerade yrkesfamiljer 

Yrkes- Rubrik samt ingående yrken 
familj 

009 Övriga med tekniskt arbete 
Ritbiträden; ingenjörer, förmän, arbetsledare, tekniker o dyi som inte kunnat 
hänföras till grupperna 001-008. 

019 Övriga med kemiskt eller fysikaliskt arbete 
Astronomer, rymdforskare 

029 Övriga med biologiskt arbete 
Personer med ospecificerat biologiskt arbete 

039 Övriga med pedagogiskt arbete 
Tal-, syn- och hörselpedagoger, hemspråkslärare, trafikassistenter (TSV), 
SYO-konsulenter, studievägledare, studieorganisatörer, Iärar-/elevassistenter, 
läromedelsintendenter m fl 

049 Övriga med religiöst arbete 
Församlingsdiakoner/-diakonissor, församlingsassistenter m fl 

059 Övriga med juridiskt arbete 
Justitie-, konsument- och näringsfrihetsombudsmän, advokatfiskaler, bout-
redare, kriminologer m fl 

069 Övriga med litterärt och journalistiskt arbete 
Översättare, tolkar, teckenspråkstolkar, intervjuare 

079 Övriga med konstnärligt arbete 
Maskörer, sminkörer, rekvisitörer, kostymmästare, discjockeyer, personer 
med ospecificerat konstnärligt arbete m fl 

099 Övriga med tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt, huma
nistiskt och konstnärligt arbete 
Geografer, konservatorer, arkeologer, genealoger m fl 

109 Övriga med hälso- och sjukvårdsarbete 
Logopeder, hörselvårdsassistenter, fotvårdsspecialister, ambulansförare, 
akupunktörer, homeopater, obduktionstekniker m fl 

119 Övriga med rörelse- och arbetsterapiarbete 
Företagsgymnaster 

129 Övriga med tandvårdsarbete 
Personer med ospecificerat tandvårdsarbete 

139 Övriga med apoteksarbete 
Apotekstekniker, apoteksbiträden 

149 Övriga med veterinärarbete 
Djurvårdare, veterinärbiträden 

159 Övriga med socialt arbete 
Övervakare, fritidshemsbiträden, värdar på institutioner m fl 

169 Övriga med miljö- och hälsoskyddsarbete 
Miljövårdsingenjörer, miljötekniker, .strålskyddsinspektörer, strålskydds
ingenjörer 



350 Bilaga 8 

Yrkes- Rubrik samt ingående yrken 
familj 

199 Övriga med hälso- och sjukvårdsarbete, socialt arbete m m 
Desinfektörer, skadedjursbekämpare, friskvårdskonsulenter, friskvårdsassis
tenter m fl 

209 Övriga med samhällsadministrativt arbete 
Samhällsadministratörer (chefer, handläggare, utredningssekreterare m fl) 
inom kyrklig förvaltning samt vissa offentliga institutioner t ex kommunför
bundet, landstingsförbundet 

219 Övriga med företagsadministrativt arbete 
Mäss- och nöjesarrangörer, ledamöter i bolagsstyrelser 

229 Övriga med personalarbete m m 
Artist och musikförmedlare, manager 

239 Övriga med redovisningsarbete m m 
Inkasserare, kronoassistenter, kreditutredare, controller, resultatanalytiker, 
fakturakontrollanter m fl 

249 Övriga med sekreterar- och maskinskrivningsarbete m m 
Kontorister, assistenter, byråsekreterare, kontorsskrivare och kanslister med 
allmänna kontorsgöromål, registratorer, räknekontorister, statistikförare, 
kursadministratörer m fl 

259 Övriga med ADB-arbete m m 
Datatekniker, dataplanerare, drifttekniker (data) m fl 

269 Övriga med ekonomiskt och statistiskt utredningsarbete 
Samhällsplanerare, personer med ospecificerat utredningsarbete 

299 Övriga med administrativt, kameralt och kontorstekniskt arbete 
Tulltaxerare, tullkontorister, kyrkoskrivare, klockare, leveranskontorister, 
bostadsförmedlare, soliditetsupplysare m fl 

319 Övriga med reklamarbete, försäljning av egendom, tjänster m m 
Säljfrämjare. läkemedelskonsulenter, värderingsmän, auktionister, biljettför
säljare (på bio, teater, båt, färja), totalisatortjänstemän. panthandlare m fl 

339 Övriga inom varuförsäljning 
Reservdelsförsäljare, beninstationsbiträden, demonstratörer, ackvisitörer, 
ambulerande försäljare 

399 Övriga med kommersiellt arbete 
Mannekänger, abonnemangsförsäljare (tidning) 

409 Övriga inom jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksledning 
Personer med ospecificerat arbete inom jordbruks-, trädgårds- och skogs
bruksledning 

419 Övriga inom jordbruks- och trädgårdsarbete, djurskötsel 
Djurskötare (djurpark), skördeuppskattare, provtagare 

439 Övriga med fiskeriarbeten m m 
Musselodlare 
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Yrkes- Rubrik samt ingående yrken 
familj 

449 Övriga med skogsarbete 
Virkesmätare, skogsbiträden, plantsättare (skogsbruk), linjeröjare. flottare 
m fl 

509 Övriga med gruv- och stenbrytningsarbete m m 
Lastmaskinskötare, stenkrosskötare. krossverksmaskinister. tappare. malm-
vägare m fl 

599 Övriga gruv-, stenbrytnings- och petroleumutvinningsarbetare 
Torvupptagare, torvförädlingsarbetare 

609 Övriga med sjöbefälsarbete 
Personer med ospecificerat sjöbefälsarbete 

619 Övriga med däcks- och maskinpersonalarbete 
Fartygsoperatörer 

629 Övriga med flygarbete 
Flygstyrare 

649 Övriga med vägtrafikarbete m m 
Bokbusschaufförer, billotsar 

659 Övriga med konduktörsarbete, trafik- och fraktassistentarbete 
Signalvakter, trafikräknare 

669 Övriga inom trafikledning och trafikarbetsledning 
Trafikassistenter vid sjöfartsverket 

679 Övriga med post- och teleexpeditionsarbete 
Personer med ospecificerat post- och teleexpeditionsarbete 

689 Övriga med postiljons- och expeditionsvaktsarbete 
Tidningsbud. reklamutdelare 

699 Övriga med transport- och kommunikationsarbete 
Spårvakter 

709 Övriga med textilarbete 
Repslagare, nätbindare, snörmakare, förbandsarbelare 

719 Övriga med sömnadsarbete m m 
Segelmakare, brodöser, konststoppare 

729 Övriga med sko- och lädervaruarbete 
Personer med ospecificerat sko- och lädervaruarbete 

739 Övriga stål-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete 
Riktare, plåtskärare, hasplare. hetare, blästrare, skrivställare, strängpressarc, 
götsynare, laminerare. avsynare, personer med ospecificerat järnverks- och 
stålverksarbete 

749 Övriga med finmekaniskt arbete 
Gipstekniker 
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Yrkes- Rubrik samt ingående yrken 
familj 

759 Övriga med verkstads- och byggnadsmetallarbete 
Vapenmekaniker, låssmeder, trycksvarvare, metallpressare, metallsågare, 
metallciuksvävure, maskinpolerare, verktygsskärpare, demontörer, persienn-
montörer, avsynare m fl 

769 Övriga med elektroarbete 
Biografmaskinister, belysningstekniker (teater), ackumulatorskötare, röntgen
tekniker m fl 

779 Övriga med trävaruarbete 
Modellbyggare, korgmakeriarbete, träförgyllare, listmakare, ytbehandlare, 
lådspikare, personer med ospecificerat träarbete 

789 Övriga med målnings- och golvbeläggninsarbete 
Skyltmålare 

799 Övriga med bygg- och anläggningsarbete 
Byggarbetare (all round), rörläggare, stensättare, stenmontörer, dykare, ställ
ningsbyggare, takläggare m fl 

809 Övriga med grafiskt arbete 
Gravörer, kopister, färgblandare, personer med ospecificerat litografiskt 
arbete 

819 Övriga med glas-, keramik- och tegelarbete 
Massaberedare, mängberedare, glasyrberedare, degelmakare, porslinslagare, 
avsynare m fl 

829 Övriga med livsmedels- och tobaksarbete 
Avsmakare, rosture, makaronimaskinskötare, margarinberedare, fruktpres-
sare, fardigmatlagare, jästberedare m fl 

839 Övriga med kemiskt processarbete, gummi- och plastvaruarbete 
Blandarskötare, tvålmaskinskötare, färgbrytare, granulerare, tablettslagare, 
blekare, sockerberedare, konstfiberberedare, ammunitionsarbetare, avsynare 
m fl 

849 Övriga med massa- och pappersarbete 
Konverteringsarbetare 

859 Övriga med tillverkningsarbete 
Borstbinderiarbetare. grafitarbetare, glödlampsfabriksarbetare, batteriarbeta
re, kabelfabriksarbetare, isoleringsmaterialarbetare, slipmaterialarbetare, 
tändsticksfabriksarbetare m fl 

869 Övriga med driftmaskinistarbete 
Personer med ospecificerat driftmaskinistarbete 

879 Övriga inom godshantering och maskinkörning 
Hjälplastare, hamnarbetare, stuveriarbetare, terminalarbetare 

889 Övriga med paketeringsarbete, lagerarbete m m 
Carteringmän 

909 Övriga med civilt bevaknings- och skyddsarbete 
Saneringsarbetare, badvakter, privatdetektiver m fl 
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Yrkes- Rubrik samt ingående yrken 
familj 

919 Övriga med hotell-, restaurang- och storhushällsarbete 
Restauranghusfruar, holeilhusfruar, personer med ospecificerat lioiell- och 
restaurangarbete 

929 Övriga med husligt arbete 
Kockor, personer med ospecificerat hushållsarbete 

939 Övriga inom fastighetsskötsel och städning 
Renhållningsarbetare, slamsugare m fl 

949 Övriga inom hygien och skönhetsvärd 
Solarieföreståndare m fl 

959 Övriga med tvätt- och pressarbete 
Möbel- och mattvättare 

979 Övriga med servicearbete 
Hissförare, tamburvaktmästare, spelhallsfunktionärer. biografägaie/-vaktniäs-
tare, modeller, guider m fl 

989 Övriga med militärt arbete 
Marin- och flygingenjörer, militärpoliser 
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