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Förord 

Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed del 6 av Folk- och bostads
räkningen 1990 (FoB 90). Den innehåller uppgifter om inkomst och utbildning. 

Redovisningen av inkomst avser inkomståret 1990. Övriga variabler avser förhållanden den 
1 november 1990. Den regionala indelningen avser den 1 januari 1991. 

Publikationen har utarbetats av Hans Heggemann och Bengt Larsson. S ven-Axel Öckerman 
svarar för programmeringen. 

Statistiska centralbyrån i januari 1993. 

JAN CARLING 

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 
allmännyttiga semi-public body, i. e. non-

bostadsföretag profit housing organiza
tion supervised by the 
local authority 

andel proportion 
annan other 
annat other 
anställda employees 
antal, ant number (of) 
arbetare manual workers 
arbetsinkomst income from work 
av of 
avser refers to 
avtal agreement 

B 
barn child(ren) 
barnhushåll household(s) with child(ren) 
befolkning population 
begränsad nivå aggregates of major groups 

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

household 
bostad dwelling 
bostadshushåll dwelling household (s) 
bostadslägenheter dwellings 
bostadsrätt tenant-owning (in a housing 

co-operative) 
bostadsrättsförening housing co-operative society 
byggnadsperiod period of construction 
båda könen both sexes 

C 
civilstånd marital status 

D 
dagbefolkning, dagbef employed by place of work 

(day-time population) 
delägare/andelslägenhet part owner/owner flat 
disponibel inkomst disposable income 
därav of which 

E 
efter by 
eftergymnasial utbildning post secondary education 
egen private 
eget own 
ej not 
ej förvärvsarbetande non-employed population 
eller or 
en one 
enbart only 
endast only 
enligt according to 
enpersonshushåll one-person household(s) 
ensamboende living alone 
ensamstående single 
enskild person private person 
ett one 
exkl excluding 

F 
facklärda skilled 
familjer families 
familjetyp type of family 
fastighet real estate 
finns exists 
flera more than one 
flerbostadshus multi-dwelling buildings 
FoB Population and Housing 

Census 
folkskola elementary school 
forskarutbildning post-graduate education 
fria yrkesutövare self-employed professionals 
från from 
född i Sverige born in Sweden 
född utomlands born abroad 
födelseland country of birth 
för for 
fördelning distribution 
före before 
företagare employer(s) 
företagssektor sector of enterprises 
förgymnasial utbildning compulsory school education 
förvärvsarbetande employed population 
förvärvsarbete employment 
föräldrarnas parents' 
förändring change 
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G 
gifta married 
grundskola comprehensive school 
grupp group 

H 
hela befolkningen total population 
hemmavarande living at home 
hus house(s), building(s) 
hushåll household(s) 
hushållsstorlek size of household 
hushållstyp type of household 
hustyp type of building 
hyr i andra hand sublet 
hyresrätt lease 
högre tjänstemän higher non-manual 

employees 
högst at most 
hög utrymmesstandard more than one room per 

occupant kitchen and one 
room excluded 

I 
i in 
i kombination med in combination with 
i olika åldrar of different ages 
ingen no one 
ingår included 
ingår ej i not included in 
inkl including 
inkomst income 
inkomstklass income classes (of SEK in 

thousands) 
invandrarhushåll dwelling household(s) with 

at least one foreign-born 
person 

J 
jämförelse mellan comparison between 

K 
kokvrå (kv) kitchenette 
kombination combination 
kommun (er) municipality(ies), local 

authority(ies) 
kommunal (komm) local government, municipal 
kortare shorter 
kvinna, kvinnor (kv) women, women 
kök (k) kitchen 
kön sex 

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

county planning 

lägenhet (Igh) dwelling, flat 
lägenhetstyp size of dwelling (according 

to the number of rooms) 
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 
medelinkomst mean income 
medianinkomst median income 
mellan between 
mellannivå intermediate level 
mer än more than 

N 
nattbefolkning resident population, night

time population 
nivåer levels 
Norden The Nordic countries 
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 

P 
par couple(s) 
personer persons 
population population 
primärkommunal primary local authority 
privat (a) private 
procent per cent 
procentuell fördelning percentage distribution 

R 
r room(s) excluding kitchen 
rk room and kitchen 
rkv room and kitchenette 
referensperson(er) reference member of dwell

ing household 
region region 
respektive respectively 
riket the whole country 
rum (r) room(s) excluding kitchen 
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S 
S :a total 
saknas missing 
samma som, samma ... same as, same ... as 
sammanboende, samb marriage/consensual union 
sammanräknad inkomst total income 
samt and 
samtliga, sam ti all, total 
sektor sector of employment 
sektortillhörighet type of employment (public/ 

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

and two-dwelling house) 
SNI Swedish standard industrial 

classification of all econo
mic activities (SNI) 

socioekonomisk indelning socio-economic classifica-
(SEI) tion 

som as 
specificerad specified 
stat the state 
statlig government 
statslösa stateless persons 
storlek size 
storstadsområde metropolitian area (the 

Stockholm, Gothenburg 
or Malmö region) 

summa total 
svenska medborgare Swedish citizens 
sysselsättning employment 

T 
tabell table 
till to 
tillgång till have the use of 
tillhörande belonging to 
tillsammans med together with, combined 

with 
timmar (tim) hours 
tjänstemän non-manual employees 
tjänsteproduktion service production 
totalt total 
trångbodda households (persons) living 

in overcrowded dwellings 
trångboddhet overcrowding (overcrowded 

households in per cent of 
all households, etc.) 

tvåpersonershushåll two-persons dwelling house
hold^) 

U 
ungdomshushåll households with youths 
uppgift om sysselsättning information as to type of 

saknas activity not available 

uppgift saknas unknown 
upplåtelseform tenure status 
utan without 
utbildning education 
utlandet foreign countries 
utländska medborgare foreign citizens 
utomlands abroad 
utrikes födda foreign-born persons 
utveckling development 

V 
vanligaste most frequent 
varuproduktion goods production 
verksamhet activity 
vissa certain 

Y 
yngre medelåldershushåll dwelling households with 

reference member 2 5 - 4 
years of age 

yrke occupation 
yrkesschema occupational classification 

scheme 

Â 
ålder age 

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

reference member 45-64 
years of age 

äldrehushåll households with elderly 
people 

äldstes ålder age of the oldest 
änklingar widowers 
änkor widows 

Ö 
övriga, övr others 
övriga kombinationer other combinations 
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 1 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 preprinted. Due to new printing technics the questions on 
occupation and education were differently phrased depending 
on the information available. The completed questionnaire 
was then mailed by the respondent to the local examination 
board. Owners of one- and two-dwelling houses answered the 
questions regarding housing on the individual questionnaire. 
Owners of multi-dwelling houses answered the corresponding 
questions on a special real estate questionnaire. The local 
examination board checked the questionnaires 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 results are presented in seven reports in the series Official 
Statistics of Sweden (SOS). A list of the 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 1. 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. Lay-outs of the matrices and 
tables showing the scope of each matrix and table are found 
in part 1. 
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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) genomfördes under hösten 1990 
en folk- och bostadsräkning i Sverige. Statistiska centralbyrån 
var huvudansvarig för genomförandet av räkningen. Den 
utfördes i samarbete med kommunerna. 

Uppgifter för räkningen samlades in dels på personblankett, 
dels på fastighetsblankett. I slutet av oktober sändes per post 
förtryckta personblanketter ut till alla personer födda 1974 
eller tidigare som var kyrkobokförda i landet. På blanketten 
fanns frågorom sysselsättning, utbildning, hushållets samman
sättning och bostaden. Ägare av enbostadshus besvarade även 
frågor om huset. Motsvarande frågor om huset besvarade 
ägare av flerbostadshus på fastighetsblanketten. Blanketterna 
finns som bilaga 10 respektive 11 i denna publikation. 

Kompletterande uppgifter hämtades från ett antal i FoB-
lagen uppräknade register, bl a: 

- Registret över totalbefolkningen (namn, personnummer, 
utdelnings- och postadress, samhörighetsbeteckning, kyrko
bokföringsort och fastighet, civilstånd, medborgarskap, fö
delseland och år för senaste invandring). 

- Sysselsättningsregistret (sysselsättning, yrkesställning och 
arbetsställenummer). 

- Centrala företags- och arbetsställeregistret (företagets namn 
och form, antalet arbetsställen, arbetsställenas namn, stor
lek, sektortillhörighet, belägenhet och näringsgrenskod). 

- Inkomst- och förmögenhetsregistret (inkomst). 

- Utbildningsregistret (utbildning). 

- Registret över nyckelkoder (fastigheters områdestillhörig-
het). 

- Fastighetstaxeringsregistret (fastigheters tätortstillhörighet). 

- Register vid Centralnämnden för fastighetsdata (koordinater 
för fastigheter). 

När uppgiftslämnarna besvarat frågorna insändes blanketter
na till kommunernas FoB-kontor. I enlighet med FoB-lagen 
inrättades ett lokalt FoB-kontor i varje kommun. Vid FoB-
kontoren har blankettmaterialet granskats och kompletterats. 
FoB-kontoren har via drygt 500 PC:n konfigurerade som 
terminaler och kopplade till datanätet registrerat uppgifterna 
i SCB:s centrala dator. I en central bearbetning genomgick 
materialet både maskinella och manuella kontroll- och rätt
ningsrutiner. 

Efter sambearbetning med tidigare nämnda dataregister 
och genomgången central bearbetning framställdes sedan de 
register som utgör grunden för resultatredovisningen. 

De papperstabeller som framställdes finns tillgängliga på 
SCB i Örebro mot kopieringsavgift samt hos respektive 
kommun, länsstyrelse och landsting. Statistik på delområdes
nivå kan endast erhållas via respektive kommun. 

SCB i Örebro hjälper gärna till med att, mot en avgift, ta 
fram uppgifterna från databasmaterialet. 
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Så redovisas FoB-statistik 
Presentation of 1990 Census Statistics 

Översikt 
Redovisningen av FoB-statistik har ändrats grundligt. Statisti
ken har huvudsakligen producerats i SCB:s 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 har ersatts av 
matriser i databaserna. SCB tillhandahåller även en program
vara, PC-AXIS, för vidare bearbetning av statistiken i den 
egna persondatorn. 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 önskemålen. Detta innebär inte att alla råtabeller 
på papper har slopats. Ett begränsat antal tabeller av grundläg
gande karaktär produceras fortfarande på papper. 

Redovisningsprogrammet delas fortfarande in i ett allmänt 
program, ett program för kommunerna och ett publicerings
program. Det allmänna programmet består av råtabeller och 
matriser i databaserna med enskild tätort som lägsta redovis
ningsnivå. De flesta tabeller och matriser redovisas dock med 
kommun som den lägsta regionala nivån. Tabellerna och 
matriserna är framställda som allmän information och kan 
utnyttjas av huvudkonsumenterna utan kostnad. Samtliga 
tabeller och matriser i kommunernas program har delområden 
(NYKO) inom kommun som lägsta geografiska nivå och detta 
är i sin helhet uppdragsfinansierat och endast tillgängligt efter 
beställning av respektive kommun. Publiceringsprogrammet 
omfattar den sedvanliga dokumentationen av räkningens resul
tat 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. 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 överföring 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) 
1 DSDB lagras delområdesmatriser som ingår i kommunernas 
program. Statistik på delområdesnivå är endast tillgänglig för 
kommuner som beställer programmet. Liksom i RSDB kan 
användaren skapa sina egna tabeller i en dialog med databasen. 
Delområdena kan grupperas till större områden efter behov. 

o 

Åtkomst till databaserna 
Båda databaserna kan nås via terminal eller PC med kommu
nikationsutrustning som modem eller DATEX-anslutning. 
De kan också nås via Kommundatas KOMNET och DAFA:s 
D AFANET. Det finns tre olika sätt att göra uttag från databas
erna; 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, dvs kommu
ner, länsstyrelser och landsting samt vissa statliga myndighe
ter, erbjuds kostnadsfri anslutning till den regionalstatistiska 
databasen (RSDB), där den övervägande delen av statistiken 
i allmänna programmet kommer att lagras. Den fria anslutning
en innebär att användaren endast behöver betala kostnaderna 
för telekommunikationen själv. Utnyttjandet av FoB 90-
material i databasen för bearbetningarna i SCB:s stordator är 
gratis. Handböcker och viss utbildning tillhandahålls också 
gratis. 

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

PC-AXIS 
En förutsättning för att kunna byta distributionsteknik för 
resultatredovisningen är att den övervägande delen av använ
darna kan förväntas ha tillgång till persondatorer med kom
munikationsutrustning. Detta är nu uppfyllt i och med att drygt 
500 persondatorer har använts av kommunerna i datainsam
lingsskedet av räkningen. För att understödja det nya sättet att 
distribuera statistik har SCB tagit fram en programvara för 
PC-bearbetningar av datamatriser. Programmet kallas PC-
AXIS och kan erhållas efter hänvändelse till SCB. SCB har 
även tagit fram en standard för datamatriser till persondatorer. 

PC-AXIS arbetar med rullgardinsmenyer där man med 
"mus" väljer vad man vill göra. Programmet håller reda på 
vilka matriser som finns tillgängliga på hårddisken eller 
disketten och hållerävenredapåvilka variabler och klassvärden 
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som finns i respektive matris. Programmet kan utföra beräk
ningar eller skifta variabelordning i tabellen. PC-AXIS kan 
även aggregera matriser, dvs slå ihop t ex matriser på kom
munnivå till en länsmatris. I PC-AXIS kan även grupperings
register användas för både regionala nivåer som NYKO eller 
för variabler av typen ålder, näringsgren och yrke. I program
met finns även möjligheter till grafisk presentation av materia
let, t ex i form av befolkningspyramider. PC-AXIS kan 
exportera matriser till flera andra kalkyl- eller ordbehandlings
program. Det finns givetvis en manual till programmet som 
ger en detaljerad vägledning i användningen. 

PC-AXIS fungerar på IBM PS/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 (befolk
ning) i FoB 85. Här ingår individtabeller som 
inte innehåller sysselsättning, yrke, inkomst el
ler utbildning 

Bostäder och boende (lägenheter och hushåll) 

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

Arbetsmarknad (förvärvsarbetande natt- och dagbefolkning 
samt pendling) 

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

Utbildning 

UT Innehåller redovisningen av utbildningsvaria
beln. Utbildning har inte ingått i FoB sedan 
1970 

Inkomst 

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

Sammanfattningstabeller för ämnesområdena 

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

Inom ämnesgrupperna har de fasta tabellerna i databaserna 
markerats med ett F efter ämnesbeteckningen t ex BOF. 
Tabeller på papper har samma beteckning för ämnesområde 
som föregås av ordet Tabell, t ex Tabell BE UTV 1 som alltså 
aren 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 kommer vi inte att redovisa 
uppgifter för enskilda tätorter med mindre än 500 invånare i 
databasmaterialet. Tätorter med mindre än 500 invånare slås 
ihop till "Övriga tätorter inom kommunen". Uppgifter om de 
mindre tätorterna finns i sammandrag i SAM-tabellerna. 

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

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

- Kommuner får tätort/glesbygd för egna kommunen. 

- Länsstyrelser och landsting får tätort/glesbygd- och kom
muntabeller samt länsvisa tabeller för egna länet. 

- Vissa kommunalförbund får motsvarande tabeller för sitt 
område. 

- Vissa centrala myndigheter får tabeller för sitt verksamhets
område. 

De som får tabeller på papper utan kostnad kan även ansluta 
sig till SCB:s 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. 

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 
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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 respek
tive kommun eller efter särskild överenskommelse t ex ett 
landsting. 

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

Uttag kan t ex avse uppgifter som saknas i den ordinarie 
produktionen såsom andra klassindelningar eller andra kombi
nationer av variabler. En beställning kan även avse en annan 
geografisk indelning eller en kartografisk redovisning. Ytter
ligare möjligheter finns genom att kombinera resultat från 
tidigare räkningar t ex för flödesstudier och liknande. 

Publiceringsprogrammet 
Publiceringsprogrammet i FoB 90 omfattar följande publikatio
ner i serien Sveriges Officiella Statistik (SOS). 

1. Råtabel 1er 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 erhål
las från FoB 90-projektet och Regional statistiktjänst vid SCB 
i Örebro med telefon 019-17 60 00 (vx) eller under postadress 
701 89 Örebro. 
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Kvalitet och jämförbarhet 
Quality comments 

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

För att redovisa utvecklingen korrekt krävs att de definitio
ner och klassifieringsprinciperm m som används äroförändrade 
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 90 och 
tidigare räkningar, framför allt FoB 85. Det gäller främst 
insamlings- och bearbetningsförfarandet samt förändringar i 
begreppsdefinitioner. 

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

För både producent och användare av statistik är det viktigt 
att få en uppfattning om felens storlek och effekt. Statistikpro
ducenten är dessutom intresserad av att analysera hur felen 
uppkommer för att därigenom så långt som möjligt kunna 
undvika dem i en kommande räkning. I syfte att mäta och 
analysera felen har därför kontrollundersökningar, även kallade 
evalveringsundersökningar, genomförts i anslutning till alla 
Folk- och bostadsräkningar sedan 1960.1 dessa insamlades för 
ett urval av befolkningen vissa uppgifter motsvarande de som 
insamlats i FoB. Vid kontrollundersökningarna tillämpades 
dock noggrannare mät- och bearbetningsmetoder än vad som 
är möjligt att använda i en FoB. Avvikelsen mellan kontroll
undersökningens resultat och motsvarande FoB-resultat använ
des sedan för att skatta felen i FoB. 

Evalveringsprogrammet i FoB 90 omfattar en s k innehålls
studie. Innehållsstudien syftar till att analysera storleken på 
felen och vilken effekt dessa har på undersökningsresultaten. 
Studien utnyttjar novemberurvalet 1990 till Arbetskraftsun
dersökningen ( AKU), som är ett slumpmässigt urval av perso

ner i åldern 16-74 år. Urvalet omfattar ca 17 000 personer. De 
variabler som ingår i evalveringsstudien är sysselsättning, 
yrke, utbildning, antal boende i hushållet, hushållsställning, 
hustyp, bostadens upplåtelseform samt för enbostadshus bygg
nadsår och värmesystem. 

Brister i jämförbarhet mellan olika folk- och bostadsräk
ningar som beror på kvalitetsskillnader kan bedömas genom 
ovan nämnda studier. Däremot ger inte studierna underlag för 
att utvärdera brister i jämförbarhet som har sin grund i 
definitionsändringar, ändrade klassificeringsprinciper, un
dersökningsmetodik etc. 

Indelningar 
Indelningsändringar 
Jämförelser på regional nivå störs i vissa fall av ändringar i 
indelningen i administrativa områden. I Folk- och bostadräk
ningen 1975, del 1:3 jämförs på sidorna 236-246 kommun-
blocksindelningen i FoB 70 med kommunblocksindelningen 
i FoB 65 och kommunindelningen i FoB 75.1 samma publika
tion finns på sidorna 247-267 en jämförelse mellan "kommu
ner i FoB 60,70 och 75 enligt regional indelning 1976-01-01". 
Ändringar i kommunindelningen 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 bostadräkningen 1985, del 1. Mellan FoB 85 och 
FoB 90 finns däremot inga ändringar i den kommunala 
indelningen. 

Storstadsområden 
Indelningen i storstadsområden och områdesdelar inom stor
stadsområden är oförändrad. 

Tätortl glesbygd 
SCB har utfört en avgränsning av landets tätorter under 1990. 
Antalet tätorter uppgår till 1 843. Sedan närmast föregående 
avgränsning, som gjordes 1980, har 83 tätorter tillkommit 
medan 60 har upphört att vara tätorter. Av dem som upphört 
har 14 vuxit samman med annan tätort, medan 46 har minskat 
invånarantalet till färre än 200 personer. Befolkningsuppgif
terna som avgör om en avgränsad ort ska räknas som tätort 
eller ej avser den 31 december 1990. Uppgifterna i FoB 90 
avser den 1 november 1990 vilket innebär att enstaka tätorter 
enligt FoB har färre än 200 invånare. Definitionen av tätorts
begreppet har varit oförändrad sedan 1960. En fullständig 
förteckning över 1990 års tätorter med koder finns i "Meddelan
de i samordningsfrågor (MiS) 1991:5". I bilagor till detta MiS 
redovisas bl a förändringarna i tätortsbeståndet jämfört med 
1980. Meddelandet kan beställas från SCB:s förlag, tel 019-
17 68 00. 
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Folkmängd och boende 
Uppgifter om folkmängd är framställda på samma sätt som i 
FoB 85. De avser förhållandena den 1 november 1990. Vid en 
jämförelse med FoB 80 bör beaktas att folkmängden avsåg 
den 15 september 1980.1 FoB 90 har boendet anpassats till ett 
mer faktiskt förhållande än vad som kan återges i folkbok
föringen. En person som på sin blankett uppgav sig bo på t ex 
ålderdomshem eller liknande i samma kommun som personen 
är kyrkobokförd, redovisas i statistiken som boende på ålder
domshemmet. Förutsättningen är dock att den faktiska "bosta
den" ligger i kyrkobokföringskommunen. I Stockholms län 
gäller att den faktiska "bostaden" och bostaden enligt folk
bokföringen båda finns i länet. 

Bostäder och hushåll 
I FoB 90 har uppgifter om fastigheter och hushåll samlats in 
på samma sätt som i FoB 75 och FoB 85. Bostadsuppgifter har 
lämnats på två blanketter. Fastighetsägarna lämnade uppgif
ter om flerbostadshus och hyrda enbostadshus på fastighetsblan
ketten medan ägare av ett enbostadshus lämnade motsvarande 
uppgifter på personblanketten. I FoB 80 samlades fastighets
uppgifter in genom en samordning med den allmänna fastig
hetstaxeringen 1981 (AFT 81). Detta medförde en försämring 
av kvaliteten på uppgifterna. Detta bör beaktas vid jämförel
ser över tiden. 

För att underlätta jämförelser mellan olika kategorier av 
hushåll har en klassificering gjorts i sju olika hushållstyper 
som finns redovisade i bilaga 4 i denna publikation. Jämfört 
med FoB 85 har vissa ändringar gjorts i klassindelningarna i 
de olika typerna. I flera typer redovisas i FoB 90 även barn 16-
17 år. Ändringarna är gjorda så att jämförbarhet finns genom 
att några klasser antingen slås ihop eller tas bort. 

Sysselsättning och yrke 
Sysselsättning 
Ändrade former för insamling av sysselsättningsuppgiften 
infördes i samband med FoB 85 och de tillämpades också i 
FoB 90. Detta innebär att förvärvsarbetande avgränsas på ett 
annat sätt jämfört med FoBrar före 1985.1 FoB 90 hämtades 
uppgiften helt och hållet från SCB:s 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)". En konsekvens 
av de ändrade insamlingsformerna är att sysselsättningsupp
gifterna i FoB 85 och FoB 90 inte utan vidare kan jämföras 
med motsvarande uppgifter från tidigare folk- och bostadsräk
ningar. 

Näringsgren 
I FoB 85 och FoB 90 hämtades uppgift om näringsgren och 
arbetsplatsens belägenhet från SCB:s sysselsättningsregister. 
Ursprunget är en maskinell sambearbetning av SCB:s kon
trolluppgiftsregister (kompletterat med bl a företagarinkoms-
ter) samt SCB:s centrala företags- och arbetsställeregister 
(CFAR). I FoB 80 kodades uppgifterna lokalt av kommuner
nas granskningsorgan utifrån uppgiftslämnarens beskrivning 
av arbetsstället på FoB-blanketten. 

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 80:s näringsgrenskoder återfinns i Folk- och 
bostadsräkningen 1980 del 6:1 (SOS), bilaga 8. 

Sektortillhörighet 
Uppgiften om arbetsställets sektortillhörighet härrör från 
SCB:s 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 skett endast om personen 
klassats som förvärvsarbetande enligt sysselsättningsregistret. 

Variabeln var senast med i FoB 80, då uppgifter inhämtades 
med hjälp av två frågor. Man frågade både efter antalet 
arbetstimmar under mätveckan och under den senaste norma
la arbetsveckan under året. Det högsta av dessa två värden 
redovisades. I FoB 90 ställdes endast en fråga avseende den 
överenskommna eller normala veckoarbetstiden under okto
ber. Om personen varit tillfälligt frånvarande kan dock uppgif
ten avse den senaste arbetade veckan under 1990. De skilda 
frågekonstruktionerna manar till en viss försiktighet när det 
gäller att jämföra resultaten från dessa två folkräkningar. 

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. 

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 dem som 
blivit klassade som förvärvsarbetande enligt sysselsättnings
registret. 

Inkomst 
I FoB 90 ingår inkomst. Inkomst har varit med i de senaste 
räkningarna med undantag av FoB 80. Fyra inkomstbegrepp 
redovisas; arbetsinkomst, disponibel inkomst, sammanräknad 
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inkomst samt sammanräknad nettoinkomst. I tabeller/matri
ser som redovisar hushåll avser uppgifterna summan av alla 
hushållsmedlemmars inkomst. 

Utbildning 
Personblankettens fråga om utbildning skulle besvaras endast 
av personer födda 1926-1974, totalt ca 5,4 miljoner personer. 
Av instruktionerna till frågan framgick följande: 

"Utbildningen ska vara fullbordad, dvs du ska ha erhållit 
någon slags betygsdokument, examens-/kompetensbevis, mäs
tarbrev eller liknande för att den ska redovisas. Hit räknas t ex 
allmän skolutbildning, skolmässig yrkesutbildning, arbets
marknadsutbildning (AMU) och lärlingsutbildning, men inte 
deltagande i studiecirkel eller kurs av hobbykaraktär. Om du 
läst vid universitet eller högskola ska du räkna studiekurs om 
minst 20 poäng (1 betyg) som fullbordad utbildning. Om du 
genomgått flera likvärdiga utbildningar ska du ange den 
senaste eller den som har störst anknytning till ditt nuvarande 
yrke. Även om din högsta utbildning är genomförd utomlands 
ska den anges här." 

För att underlätta för uppgiftslämnaren förtrycktes befint
lig utbildningsuppgift - om sådan fanns - från SCB:s register 
över befolkningens utbildning. Detta register byggdes upp i 
anslutning till FoB 85 och är en sammanställning av uppgifter 
från ca 20 olika register av varierande kvalitet. 

De svarande skulle ta ställning till om den eventuellt 
förtryckta uppgiften var korrekt eller ej. Om uppgiften inte 
stämde eller om förtryckt uppgift saknades skulle den svaran
de uppge den korrekta utbildningsuppgiften. 

Med hjälp av Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) kan 
alla utbildningar i det svenska utbildningssystemet som för
värvats skolmässigt och som omfattar minst två månaders 
heltidsstudier ges en 5-siffrig kod, s k SUN-kod. Utländsk 
utbildning kodas som motsvarande svensk. Svaren på person
blankettens fråga om utbildning kodades enligt SUN med den 
noggrannhet som informationen medgav. En stor del av 
svaren kunde kodas automatisk. Så var fallet då den förtryckta 
uppgiften stämde, då ett fast svarsalternativ (folkskola eller 
grundskola) angavs samt för ca hälften av svaren på det öppna 
svarsalternativet. Resterande ca 600 000 svar kodades manu
ellt. 

För ca fem procent av populationen saknas uppgift om 
utbildning i FoB 90. 239 000 lämnade ingen uppgift, 27 000 
lämnade bristfälliga uppgifter som inte kunde kodas och 3 000 
(varav 2 400 födda utomlands) kunde ges SUN-kod på endast 
1-siffernivå, dvs huvudgrupp. 

För födda i Sverige saknas uppgift för fyra procent och för 
födda utomlands för elva procent. Av de i Sverige födda som 
saknar uppgift om utbildning lämnade 80 procent inte någon 
uppgift alls och 20 procent uppgift av så dålig kvalitet att den 
inte kunde kodsättas. För de utrikes födda var motsvarande 
andelar 92 respektive 8 procent. 

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

Utbildningstabellerna som redovisas på sidorna 86-192 är 
hämtade ur den regionalstatistiska databasen (RSDB) och de 
kan ses som exempel på vilka uppgifter RSDB innehåller om 
utbildning. Av utrymmesskäl redovisas endast begränsad 
information om de enskilda kommunerna. 

SUN-koderna är aggregerade till två redovisningsnivåer; 
begränsad respektive detaljerad (se bilagorna 8 och 9). För att 
förstå vilka utbildningar som slagits samman bör man ha 
tillgång till endera "MIS, Svensk utbildningsnomenklatur 
(SUN), 1988:4, systematisk version" eller "FoB 90 special
version av svensk utbildningsnomenklatur, systematisk för
teckning över SUN-koder" som personalen använde då de 
manuellt kodade utbildning för ca 600 000 personer. 

Annan statistik med FoB 90-variabler 
Inkomst 
- INKOPAK och TAXOPAK (regionala paket med råtabeller) 
- Årliga inkomst- och förmögenhetsstatistiken publiceras i 

serien Statistiska meddelanden 
- HINK urvalsbaserad inkomstfördelningsundersökning 
- Statistisk årsbok 

Utbildning 
- Utbildningsuppgifter publiceras årligen i serierna Statistis

ka meddelanden (U) samt Bakgrundsmaterial om vuxenut
bildning 

- Utbildningsstatistisk årsbok (SOS) 
- Statistisk årsbok 
- Trender och prognoser (SOS) 
- UPAK (regionalt paket med råtabeller) 
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Resultat från FoB 90 
Results from 1990 Census 

Inkomst 
I denna sammanfattning av inkomststatistik från FoB 90 an
vänds tre inkomstbegrepp; arbetsinkomst, sammanräknad in
komst och disponibel inkomst. De definieras i bilaga 1. 

Kön och ålder 
Det fanns ca 4,5 miljoner förvärvsarbetande i FoB 90. Medianen 
för arbetsinkomst var 138 000 kronor; för män 163 000 kronor 
och för kvinnor 117 000 kronor. Mellan 1985 och 1990 ökade 
medianen för män med 58 000 kronor (55 procent) och för 
kvinnor med 45 000 kronor (62 procent). 

Skillnaden i arbetsinkomst mellan män och kvinnor kan 
endast delvis förklaras av att kvinnnor oftare arbetar deltid. Av 
de personer som arbetade heltid, dvs besvarade personblan
kettens fråga 2 med "35 timmar eller fler timmar", var 
medianinkomsten för män 173 000 kronor och för kvinnor 
138 000 kronor. Diagram 1 visar att av de personer som 
arbetade heltid hade nästan var tredje man men endast var 
tionde kvinna en arbetsinkomst på minst 200 000 kronor. 

Diagram 1 
Arbetsinkomst i 1000-tals kronor för heltidsarbet-
ande efter kön 

Heltidsarbetande i åldersklassen 45-49 år hade högst median
inkomst; män 194 000 kronor och kvinnor 152 000 kronor. 
Diagram 2 visar medianinkomsten för heltidsarbetande män 
respektive kvinnor i olika åldersklasser. 

Diagram 2 
Arbetsinkomst i 1 000-tals kronor för heltidsarbet
ande efter kön och ålder. Median 

Inkomstskillnaden mellan heltidsarbetande män och kvinnor 
var således minst bland de yngre och störst i åldersgruppen 45-
49 år. 

Yrke 
Diagram 3 visar vilka s k yrkesfamiljer (nordisk yrkesklassi
ficering) som hade högst respektive lägst medianinkomst 
bland heltidsarbetande. Endast yrkesfamiljermed minst 1 000 
yrkesutövare ingår. I de fall flera olika yrken ingår i en 
yrkesfamilj anges i diagrammet ett av yrkena följt av m fl (t ex 
lantbrukare m fl). 
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Diagram 3 
Arbetsinkomst i 1000-tals kronor för heltidsarbet
ande. Yrkesfamiljerna med högst respektive lägst 
median 

Socioekonomisk indelning 
Tabell 1 visar att högre tjänstemän/tjänstemän med ledande 
befattningar dels hade högst arbetsinkomst, dels ökade sin 
inkomst mest i antal kronor mellan 1985 och 1990. 

Av tabell 1 framgår också att män har högre arbetsinkomst 
än kvinnor i samtliga socioekonomiska grupper, att män ökade 
sin arbetsinkomst i antal kronor mer än kvinnor i de flesta 
socioekonomiska grupper men att kvinnor i de flesta grupper 
ökade sin lön mer än män räknat i procent. Anmärkningsvärt är 
också att av tjänsteproducerande män (arbetare) har ej facklärda 
högre medianinkomst än facklärda. 

Tabell 1 
Arbetsinkomst i 1000-tals kronor 1990 samt ökning 1985-1990 efter socioekonomisk indelning och kön. 
Median 
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Tabell 2 
Sammanräknad medianinkomst 1990 samt ökning 1985-1990 för några olika hushållstyper 

Hushållstyp 
Inkomsten varierar kraftigt mellan olika hushållstyper. Tabell 
2 visar sammanräknad inkomst för ett antal olika hushållstyper 
samt ökningen 1985-1990. 

Tabellen visar bl a att invandrarhushållen hade något lägre 
procentuell ökning av den sammanräknade inkomsten under 
perioden 1985-1990. 

Boendeförhållanden 
Det finns ett klart samband mellan sammanräknad inkomst och 
boende. Bland hushåll med hög sammanräknad inkomst är det 
betydligt större andel som bor i småhus än det är bland hushåll 
med låg sammanräknad inkomst. Diagram 4 visar att detta 
gäller oberoende av hushållsstorlek. 

Diagram 4 
Andel hushåll som bor i småhus efter hushållets 
storlek och sammanräknade inkomst i 1000-tals 
kronor 

Andelen hushåll som äger sin bostad eller har bostadsrätt är 
större bland hushåll med hög sammanräknad inkomst. Dia
gram 5 visar att detta gäller oberoende av hushållsstorlek. 
Bland hushåll med låg inkomst är andelen som hyr sin bostad 
större. 

Diagram 5 
Andel hushåll som äger sin bostad/har bostadsrätt 
efter hushållets storlek och sammanräknade in
komst i 1000-tals kronor 
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För hushåll som bor i hyresrätt i flerbostadshus gäller för en-
och tvåpersonershushåll sambandet att ju högre sammanräknad 
inkomst desto större bostad. För hushåll större än två personer 
ser bilden något annorlunda ut. Där är det, som framgår av 
diagram 6, större andel av hushållen i den lägsta inkomstklassen 
som bor i 4 rk eller större än i de tvåföljande inkomstklasserna. 

Diagram 6 
Andel hushåll (av samtliga hushåll med hyresrätt i 
flerbostadshus) som bor i 4 rk eller större. Efter 
hushållets storlek och sammanräknade inkomst i 
1000-tals kronor 

Förklaringen till detta är delvis att andelen ensamstående med 
barn är mycket stor i den lägsta inkomstklassen, samtidigt som 
det är betydligt vanligare att en ensamstående med tvåbarn bor 
i 4 rk än att ett sammanboende par med ett barn gör det. Om man 
redovisar ensamstående med barn för sig och resterande hus
håll för sig får man för båda grupperna en mer väntad bild, dvs 
ju högre sammanräknad inkomst desto större bostad. 

Undersöker man förhållandet mellan disponibel inkomst 
(där bl a barnbidrag och bostadsbidrag ingår) och antal rum 
blir sambandet ju högre inkomst desto större bostad ännu 
tydligare. 

Kommun 
Invånarna i Danderyds kommun hade högst och Borgholms 
kommun lägst median när det gäller arbetsinkomst. Diagram 7 
visar vilka tio kommuner som hade högst respektive lägst 
median för heltidsarbetande. 

Diagram 7 
Arbetsinkomst i 1000-tals kronor för heltidsarbet-
ande. Kommunerna med högst respektive lägst 
median 

Kommunerna med hög medianinkomst ligger i storstadsområ
dena och har hög andel småhus. 

I Danderyd hade nästan hälften av de heltidsarbetande en 
arbetsinkomst på minst 200 000 kronor; i Borgholm var ande
len 12 procent och i riket totalt 23 procent. 

Differenserna i inkomst mellan olika kommuner beror na
turligtvis på skillnader vad gäller invånarnas yrken. Av de 
förvärvsarbetande som bodde i Borgholm var t ex nästan 55 
procent arbetare eller jordbrukare (SEI); motsvarande andel i 
Danderyd var drygt 15 procent. 

Diagram 8 visar att Danderyd låg i topp också då det gäller 
hushållets sammanräknade inkomst. 
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Diagram 8 
Hushållets sammanräknade inkomst i 1000-tals 
kronor. Kommunerna med högst respektive lägst 
median 

36 procent av hushållen i Danderyd hade en sammanräknad 
inkomst på minst 400 000 kronor; i Borgholm var andelen 4 
procent och i riket totalt 9 procent. 

Utbildning 
Utbildningsnivån i Sverige har höjts markant sedan 1970 då 
utbildningsvariabeln senast fanns med i Folk- och bostadsräk
ningen. Diagram 9 visar bl a att andelen med gymnasial och 
eftergymnasial utbildning har ökat kraftigt. 

Diagram 9 
Utbildningsnivå i FoB 70 respektive FoB 90. Andel 
av befolkningen, 16-59 år, med förgymnasial, gym
nasial respektive eftergymnasial utbildning 

Ålder 
Att utbildningsnivån har höjts beror i huvudsak på att den del 
av befolkningen som i FoB 70 var 45 år eller äldre inte ingår i 
utbildningsstatistiken från FoB 90. De har ersatts av dem som 
1990 var 16-35 år. Den senare gruppen har väsentligt högre 
utbildningsnivå. Att utvecklingen mot allt högre utbildnings
nivå kommer att fortsätta framgår av diagram 10. Andelen med 
endast förgymnasial utbildning ökar markant med stigande 
ålder. 

Diagram 10 
Andel med endast förgymnasial utbildning efter ål
der 

Kön 
Kvinnorna har sedan 1970 höjt sin utbildningsnivå mer än 
männen. Diagram 11 visar bl a att andelen kvinnor med endast 
förgymnasial utbildning 1990 var ca 2 procentenheter lägre än 
för män. 1970 var andelen ca 6 procentenheter högre än 
motsvarande andel för män. 

Diagram 11 
Utbildningsnivå efter kön i FoB 70 respektive 
FoB 90. Andel av befolkningen, 16-59 år, med för
gymnasial, gymnasial respektive eftergymnasial 
utbildning 
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Skillnaderna i utbildningsnivån mellan män och kvinnor är 
således små. Däremot är skillnaderna som bekant stora vad 
gäller utbildningens inriktning. De fem vanligaste "högsta 
utbildning" (bortsett från folkskola och grundskola som för 
båda könen varde i särklass vanligaste) var för män: verkstads
teknisk utbildning, 173 000 (främst gymnasieskolan 2-årig 
verkstadsteknisk linje, Ve, och 2-årig fordonsteknisk linje, Fo, 
dock ej transportteknisk gren, Fo Ts), 4-årig teknisk linje i 
gymnasium, 83 000, bygg- och anläggningsteknisk utbildning, 
81 000 (främst gymnasieskolan 2-årig bygg-och anläggnings
teknisk linje, Ba), 2-årig el- och teleteknisk utbildning, 80 000 
(främst gymnasieskolan 2-årig el- och teleteknisk utbildning, 
Et), samt 3-årig ekonomisk linje/handelsgymnasium, 62 000. 

För kvinnor var de vanligaste "högsta utbildning" följande: 
handels- och kontorsutbildning, 129 000 (främst gymnasiesko
lan 2-årig distributions- och kontorslinje, Dk, dock ej vårdadmi-
nistrativ gren, Dk Va), 3-årig ekonomisk linje/handelsgym
nasium, 96 000, undersköterskeutbildning, 91000, barnsköter-
skeutbildning, 87 000, samt sjuksköterskeutbildning, 87 000 
(grund- samt vidareutbildade). 

Vanliga "högsta utbildning" som är kraftigt mansdomine-
rade är: bygg- och anläggningsteknisk linje, 98,9 procent, 
utbildning för skogsbruk, 97,3 procent (främst gymnasiesko
lan 2-årig skogsbrukslinje, Sb), utbildning för el- och teletek
niskt arbete, 97,1 procent (främst gymnasiala påbyggnadslinjer 
till 2-åriga linjer), drift- och underhållsteknisk linje, 97,0 
procent, (främst gymnasieskolan 2-årig drift-och underhållstek
nisk linje. Du, dock ej gren för fartygsteknik, Du Ft), samt el-
och teleteknisk utbildning, 95,9 procent. 

Kvinnor dominerar kraftigt bl a följande utbildningar: 
tandsköterskeutbildning, 99,9 procent, lågstadielärarutbild
ning, 98,1 procent, utbildning av personal inom social- och 
familjevård, 98,0 procent (främst hemvårdarutbildning, hem-
samaritutbildning och liknande), sjukvårdsbiträdesutbildning, 
97,0 procent, hemteknisk/lanthushållsutbildning, 96,6 procent 
(främst gymnasieskolan 2-årig konsumtionsteknisk linje, Ko, 
dock ej kost- och näringsinriktad gren, Ko Nä), samt utbildning 
för social service, 96,1 procent (främst gymnasieskolan 2-årig 
social servicelinje, SS). 

Utrikes födda 
Personer som är födda utomlands har ungefär samma utbild
ningsnivå som de som är födda i Sverige. Diagram 12 visar bl a 
att andelen med eftergymnasial utbildning bara är något lägre 
för utrikes födda. 

Diagram 12 
Utbildningsnivå för födda i Sverige respektive 
födda utomlands (16-64 år) 

Jämförelsen är något osäker p g a att en relativt stor andel av de 
utrikes födda inte besvarade frågan om utbildning 

Region 
10,9 procent av befolkningen, 25-64 år, hade 1990 hög utbild
ning (eftergymnasial utbildning 3 år eller längre). Det var dock 
endast fem län som nådde upp till denna andel och samtliga är 
storstads- och/eller universitetslän. Dessa fem län är Uppsala 
län ( 17,1 procent), Stockholms län (15,6 procent), Göteborgs-
och Bohus län (13,2 procent), Malmöhus län (12,2 procent) 
samt Västerbottens län (10,9 procent). Lägst andelar hade 
Kopparbergs län (7,6 procent), Jönköpings län (7,5 procent), 
Skaraborgs län (7,4 procent), Kalmar län (7,2 procent) samt 
Gävleborgs län (6,9 procent). 

Av kommunerna hade Danderyd störst andel befolkning 
med hög utbildning. Diagram 13 visar kommunerna med störst 
respektive minst andel. 

Storstadskommunerna och vissa av deras kranskommuner 
samt universitetsorterna hade störst andel. Kommunerna med 
minst andel är relativt små landsbygdskommuner. 
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Utbildning och inkomst 
Tabell 3 redovisar sambandet mellan utbildningsnivå och 
arbetsinkomst för heltidsarbetande. Högre utbildningsnivå 
medför inte alltid högre median för arbetsinkomst om könen 
redovisas tillsammans. Personer med gymnasial utbildning 
högst 2 år har inte högre medianinkomst än personer med 
enbart folkskola/grundskola. Inte heller har personer med 
eftergymnasial utbildning kortare än 3 år högre medianinkomst 
än personer med gymnasial utbildning längre än 2 år. 

Det visar sig dock då man redovisar könen var för sig att 
sambandet ju högre utbildningsnivå desto högre median för 
arbetsinkomst gäller för såväl män som kvinnor i samtliga 
åldersklasser. 

Evalveringsresultat 
Evalveringen av utbildningsfrågan visar att andelen med en
dast förgy mnasial utbildning (folkskola eller grundskola) över
skattats med ca 14 procent i FoB 90. En stor del av dem har 
enligtevalveringsundersökningen 2-årig gymnasial utbildning 
som högsta fullbordade utbildning. Ytterligare resultat från 
evalveringen av utbildningsvariabeln publiceras i Statistiska 
meddelanden i serien Be 44 SM 9301. 

Diagram 13 
Utbildningsnivå i kommunerna. Kommunerna med 
störst respektive minst andel invånare, 25-64 år, 
med eftergymnasial utbildning tre år eller längre 

Tabell 3 
Arbetsinkomst i 1000-tals kronor 1990 för heltidsarbetande efter ålder och utbildningsnivå. Median 
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TABELL 1 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 1 FÖRDELNING: Kön och ålder i kombination med sammanräknad inkomst 



30 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 1 FÖRDELNING: Kön och socioekonomisk indelning i kombination med arbetsinkomst 



31 

TABELL 2 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 2 FÖRDELNING: Kön och socioekonomisk indelning i kombination med arbetsinkomst 



32 TABELL 2 POPULATION! Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 3 FÖRDELNING: Kön och socioekonomisk indelning i kombination med arbetsinkomst 



33 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 1 FÖRDELNING: Kön och yrke (begränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



34 TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 2 FÖRDELNING: Kön och yrke (begränsad nivä) i kombination med arbetsinkomst 



35 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 3 FÖRDELNING: Kön och yrke (begränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



36 TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 4 FÖRDELNING: Kön och yrke (begränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



37 
TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 5 FÖRDELNING: Kön och yrke (begränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



38 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 6 FÖRDELNING: Kön och yrke (begränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



39 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 7 FÖRDELNING: Kön och yrke (begränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



40 TABELL 3 POPULATION-. Förvärvsarbetande befolkning 
Sid 8 FÖRDELNING: Kön och yrke (begränsad nivå) i kombination «ed arbetsinkomst 



41 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 
Sid 9 FÖRDELNING: Kön och yrke (begränsad nivå) i kombination «ed arbetsinkomst 



42 TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 10 FÖRDELNING: Kön och yrke (begränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



43 

TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 11 FÖRDELNING: Kön och yrke (begränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



44 TABELL 3 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 12 FÖRDELNING: Kön och yrke Cbegränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



45 

TABELL 4 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 
Sid 1 FÖRDELNING: Kön, sektor och näringsgren(SNI, begränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



46 TABELL 4 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 2 FÖRDELNING: Kön, sektor och näringsgren (SNI, begränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



47 

TABELL 4 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 
Sid 3 FÖRDELNING: Kön, sektor och näringsgren (SNI, begränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



48 TABELL 4 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 
Sid 4 FÖRDELNING: Kön, sektor och naringsgren (SNI, begränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



49 

TABELL 4 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 

Sid 5 FÖRDELNING: Kön, sektor och näringsgren (SNI, begränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



50 TABELL 4 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 
Sid 6 FÖRDELNING: Kön» sektor orh näringsgren (SNI,begränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



51 

TABELL 4 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 
Sid 7 FÖRDELNING: Kön, sektor och näringsgren(SNI,begränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



52 TABELL 4 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 
Sid 8 FÖRDELNING-- Kön, sektor och näringsgren(SNI,begränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



53 

TABELL 4 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 
Sid 9 FÖRDELNING: Kön, sektor och näringsgren(SNI,begränsad nivå) i kombination med arbetsinkomst 



54 TABELL 5 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 1 FÖRDELNING: Kön, medborgarskapsland, födelseland och invandringsår i kombination med sammanräknad inkomst 



55 

TABELL 6 POPULATION: Befolkningen 16- år 
Sid 1 FÖRDELNING: Kön, ålder och sammanboende i kombination med sammanräknad inkomst 



56 TABELL 6 POPULATION: Befolkningen 16- år 

Sid 2 FÖRDELNING: Kön, ålder och sammanboende i kombination med sammanräknad inkomst 



57 

TABELL 7 POPULATION: Bostsdshushåll 

Sid 1 FÖRDELNING: Hustyp och hushållstyp i kombination med sammanräknad inkomst 



58 TABELL 7 POPULATION: Bostadshushåll 

Sid 2 FÖRDELNING: Hustyp och hushällstyp i kombination med sammanräknad inkomst 



59 

TABELL 7 POPULATION: Bostadshushâll 
Sid 3 FÖRDELNING: Hustyp och hushållstyp i kombination med sammanräknad inkomst 



60 TABELL 7 POPULATION! Bostadshushâll 
Sid 4 FÖRDELNING i Hustyp och hushållstyp i kombination med sammanräknad inkomst 



61 

TABELL 7 POPULATION: Bostadshushåll 
Sid 5 FÖRDELNING: Hustyp och hushållstyp i kombination med sammanräknad inkomst 



62 

TABELL 7 POPULATION: Bostadshushâll 

Sid 6 FÖRDELNING: Hustyp och hushällstyp i kombination med sammanräknad inkomst 



63 
TABELL 8 POPULATION: Bostadshushåll 

Sid 1 FÖRDELNING: Upplåtelseform och hushållstyp i kombination med sammanräknad inkomst 



64 TABELL 8 POPULATION: Bostadshushâll 

Sid 2 FÖRDELNING: Upplåtelseform och hushållstyp i kombination med sammanräknad inkomst 



65 

TABELL 8 POPULATION: Bostadshushåll 
Sid 3 FÖRDELNING: Upplåtelseform och hushållstyp i kombination med sammanräknad inkomst 



66 

TABELL 8 POPULATION: Bostadshushåll 

Sid 4 FÖRDELNING: Upplåtelseform och hushållstyp i kombination med sammanräknad inkomst 



67 

TABELL 8 POPULATION: Bostadshushåll 
Sid 5 FÖRDELNING: Upplåtelseform och hushållstyp i kombination med sammanräknad inkomst 



68 TABELL 9 POPULATION: Bostadshushåll 

Sid 1 FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med sammanräknad inkomst, 

lägenhetstyp, upplåtelseform, ägarkategori, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



69 

TABELL 9 POPULATION: Bostadshushåll 

Sid 2 FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med sammanräknad inkomst, 

lägenhetstyp, upplåtelseform, ägarkategori, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



70 TABELL 9 POPULATION: Bostadshushåll 

Sid 3 FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med sammanräknad inkomst, 

lägenhetstyp, upplåtelseform, ägarkategori, trångboddhet och hög utrymmesstandard 



71 

TABELL 10 POPULATION: Bostadshushåll 

Sid 1 FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination med sammanräknad inkomst 



72 

TABELL 10 POPULATION: Bostadshushåll 

Sid 2 FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 ar 1 kombination ned sammanräknad inkomst 



73 
TABELL 10 POPULATION: Bostadshushâll 

Sid 3 FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 år i kombination ned sammanräknad inkomst 



74 TABELL 11 POPULATION: Bostadshushåll 

Sid 1 FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal barn 0-15 är i kombination ned sammanräknad inkomst 



75 

TABELL 11 POPULATION: Bostadshushåll 
Sid 2 FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal personer 0-17 år i kombination med sammanräknad inkomst 



76 

TABELL 11 POPULATION: Bostadshushåll 
Sid 3 FÖRDELNING: Hustyp, hushållsstorlek och antal personer 0-17 år 1 kombination med sammanräknad inkomst 



77 

TABELL 12 POPULATION: Bostadshushåll 

Sid 1 FÖRDELNING: Sammanboende, antal förvärvsarbetande i hushållet 

och antal barn 0-15 år i kombination med sammanräknad inkomst 



78 TABELL 12 POPULATION: Bostadshushåll 

Sid 2 FÖRDELNING: Sammanboende, antal förvärvsarbetande i hushållet 

och antal barn 0-15 år i kombination med sammanräknad inkomst 



79 

TABELL 12 POPULATION: Bostadshushåll 

Sid 3 FÖRDELNING: Sammanboende, antal förvärvsarbetande i hushållet 

och antal barn 0-15 är i kombination med sammanräknad inkomst 



80 TABELL 13 POPULATION. Bostadshushåll 

Sid 1 FÖRDELNING: Sammanboende, antal förvärvsarbetande i hushållet 

och antal barn 0-15 år i kombination med arbetsinkomst 



81 

TABELL 13 POPULATION: Bostadshushåll 
Sid 2 FÖRDELNING: Sammanboende, antal förvärvsarbetande i hushållet 

och antal barn 0-15 år i kombination med arbetsinkomst 



82 

TABELL 13 POPULATION: Bostadshushåll 

Sid 3 FÖRDELNING: Sammanboende, antal förvärvsarbetande i hushållet 

och antal barn 0-15 år 1 kombination med arbetsinkomst 



83 

TABELL 14 POPULATION: Bostadshushåll 

Sid 1 FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp och upplåtelseform 

i kombination med sammanräknad inkomst 



84 TABELL 14 POPULATION: Bostadshushåll 

Sid 2 FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp och upplåtelseform 

i kombination med sammanräknad inkomst 



85 

TABELL 14 POPULATION: Bostadshushåll 

Sid 3 FÖRDELNING: Hustyp, ägarkategori, byggnadsperiod, lägenhetstyp och upplåtelseform 

i kombination med sammanräknad inkomst 



86 TABELL 15 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 1 FÖRDELNING: Kön, födelseland/medborgarskap och ålder i kombination med utbildningsnivå. 



87 
TABELL 15 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 2 FÖRDELNING: Kön, födelseland/medborgarskap och ålder i kombination med utbildningsnivå. 



88 TABELL 15 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 3 FÖRDELNING: Kön, födelseland/medborgarskap och ålder i kombination med utbildningsnivå. 



89 
TABELL 16 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år. 

Sid 1 FÖRDELNING: Utbildning (begränsad nivå) i kombination med yrkesområde. 



90 TABELL 16 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år. 
Sid 2 FÖRDELNING: Utbildning (begränsad nivå) i kombination med yrkesområde. 



91 
TABELL 16 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år. 
Sid 3 FÖRDELNING: Utbildning (begränsad nivå) i kombination med yrkesområde. 



92 TABELL 16 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år. 
Sid 4 FÖRDELNING: Utbildning (begränsad nivå) i kombination med yrkesområde. 



93 
TABELL 16 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år. 
Sid 5 FÖRDELNING: Utbildning (begränsad nivå) i kombination med yrkesområde. 



94 TABELL 17 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 1 FÖRDELNING: Utbildning i kombination med sysselsättning och kön. 



95 

TABELL 17 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 2 FÖRDELNING: Utbildning i kombination med sysselsättning och kön. 



96 TABELL 17 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 3 FÖRDELNING: Utbildning i kombination med sysselsättning och kön. 



97 

TABELL 17 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 4 FÖRDELNING: Utbildning i kombination med sysselsättning och kön. 



98 TABELL 17 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 5 FÖRDELNING: Utbildning i kombination med sysselsättning och kön. 



99 

TABELL 17 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 6 FÖRDELNING: Utbildning i kombination med sysselsättning och kön. 



100 TABELL 17 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 7 FÖRDELNING: Utbildning i kombination med sysselsättning och kön. 



101 

TABELL 17 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 8 FÖRDELNING: Utbildning i kombination med sysselsättning och kön. 



102 

TABELL 17 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 9 FÖRDELNING: Utbildning i kombination med sysselsättning och kön. 



103 
TABELL 17 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 10 FÖRDELNING: Utbildning i kombination med sysselsättning och kön. 



104 

TABELL 17 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 11 FÖRDELNING: Utbildning i kombination med sysselsättning och kön. 



105 

TABELL 17 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 12 FÖRDELNING: Utbildning i kombination med sysselsättning och kön. 



106 TABELL 17 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 13 FÖRDELNING: Utbildning i kombination med sysselsättning och kön. 



107 

TABELL 17 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 14 FÖRDELNING: Utbildning i kombination med sysselsättning och kön. 



108 

TABELL 17 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 15 FÖRDELNING: Utbildning i kombination med sysselsättning och kön. 



109 

TABELL 17 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 16 FÖRDELNING: Utbildning i kombination med sysselsättning och kön. 



110 

TABELL 18 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 1 FÖRDELNING: Födelseland i kombination med utbildningsnivå. 



111 

TABELL 18 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 2 FÖRDELNING: Födelseland i kombination med utbildningsnivå. 



112 

TABELL 19 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år. 
Sid 1 FÖRDELNING: Näringsgren (begränsad nivå) i kombination med utbildningsnivå. 



113 

TABELL 19 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år. 
Sid 2 FÖRDELNING: Näringsgren (begränsad nivå) i kombination med utbildningsnivå. 



114 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 1 FÖRDELNING: Län, kön samt födda i Sverige/utomlands i kombination med utbildningsnivå. 



115 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 2 FÖRDELNING: Län, kön samt födda i Sverige/utomlands i kombination med utbildningsnivå. 



116 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 3 FÖRDELNING: Län, kön samt födda i Sverige/utomlands i kombination med utbildningsnivå. 



117 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 4 FÖRDELNING: Län, kön samt födda i Sverige/utomlands i kombination med utbildningsnivå. 



118 
TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 5 FÖRDELNING: Län, kön samt födda i Sverige/utomlands i kombination med utbildningsnivå. 



119 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 6 FÖRDELNING: Län, kön samt födda i Sverige/utomlands i kombination med utbildningsnivå. 



120 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 7 FÖRDELNING: Län, kön samt födda i Sverige/utomlands i kombination med utbildningsnivå. 



121 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 8 FÖRDELNING: Län, kön samt födda i Sverige/utomlands i kombination med utbildningsnivå. 



122 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 9 FÖRDELNING: Län, kön samt födda i Sverige/utomlands i kombination med utbildningsnivå. 



123 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 10 FÖRDELNING: Län, kön samt födda i Sverige/utomlands i kombination med utbildningsnivå. 



124 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 11 FÖRDELNING: Län, kön samt födda i Sverige/utomlands i kombination med utbildningsnivå. 



125 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 12 FÖRDELNING: Län, kön samt födda i Sverige/utomlands i kombination med utbildningsnivå. 



126 

TABELL 20 POPULATION: Befolkningen 16-64 år år. 
Sid 13 FÖRDELNING: Län, kön samt födda i Sverige/utomlands i kombination med utbildningsnivå. 



127 

TABELL 21 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år med bostad i länet (nattbefolkning). 
Sid 1 FÖRDELNING: Län och arbetetsställets sektortillhörighet i kombination med utbildningsnivå. 



128 

TABELL 21 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år med bostad i länet (nattbefolkning). 
Sid 2 FÖRDELNING: Län och arbetetsställets sektortillhörighet i kombination med utbildningsnivå. 



129 

TABELL 21 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år med bostad i länet (nattbefolkning). 
Sid 3 FÖRDELNING: Län och arbetetsställets sektortillhörighet i kombination med utbildningsnivå. 



130 

TABELL 21 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år med bostad i länet (nattbefolkning). 
Sid 4 FÖRDELNING: Län och arbetetsställets sektortillhörighet i kombination med utbildningsnivå. 



131 
TABELL 21 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år med bostad i länet (nattbefolkning). 
Sid 5 FÖRDELNING: Län och arbetetsställets sektortillhörighet i kombination med utbildningsnivå. 



132 TABELL 21 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år med bostad i länet (nattbefolkning). 
Sid 6 FÖRDELNING: Län och arbetetsställets sektortillhörighet i kombination med utbildningsnivå. 



133 
TABELL 21 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år med bostad i länet (nattbefolkning). 
Sid 7 FÖRDELNING: Län och arbetetsställets sektortillhörighet i kombination med utbildningsnivå. 



134 

TABELL 21 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år med bostad i länet (nattbefolkning). 
Sid 8 FÖRDELNING: Län och arbetetsställets sektortillbörighet i kombination med utbildningsnivå. 



135 
TABELL 21 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16-64 år med bostad i länet (nattbefolkning). 
Sid 9 FÖRDELNING: Län och arbetetsställets sektortillhörighet i kombination med utbildningsnivå. 



136 

TABELL 22 POPULATION: Befolkningen 16-64 âr. 
Sid 1 FÖRDELNING: Kommun i kombination med utbildningsnivå. 



137 
TABELL 22 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 2 FÖRDELNING: Kommun i kombination med utbildningsnivå. 



138 

TABELL 22 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 3 FÖRDELNING: Kommun i kombination med utbildningsnivå. 



139 

TABELL 22 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 4 FÖRDELNING: Kommun i kombination med utbildningsnivå. 



140 TABELL 22 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 5 FÖRDELNING: Kommun i kombination med utbildningsnivå. 



141 

TABELL 22 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 6 FÖRDELNING: Kommun i kombination med utbildningsnivå. 



142 

TABELL 22 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 7 FÖRDELNING: Kommun i kombination med utbildningsnivå. 



143 
TABELL 22 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 8 FÖRDELNING: Kommun i kombination med utbildningsnivå. 



144 

TABELL 22 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 9 FÖRDELNING: Kommun i kombination med utbildningsnivå. 



145 
TABELL 22 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 10 FÖRDELNING: Kommun i kombination med utbildningsnivå. 



146 TABELL 22 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 11 FÖRDELNING: Kommun i kombination med utbildningsnivå. 



147 

TABELL 22 POPULATION: Befolkningen 16-64 år. 
Sid 12 FÖRDELNING: Kommun i kombination med utbildningsnivå. 



148 

TABELL 23 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 1 FÖRDELNING: Län och kommun i kombination med sysselsättning och utbildningsnivå. 



149 
TABELL 23 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 2 FÖRDELNING: Län och kommun i kombination med sysselsättning och utbildningsnivå. 



150 

TABELL 23 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 3 FÖRDELNING: Län och kommun i kombination med sysselsättning och utbildningsnivå. 



151 
TABELL 23 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 4 FÖRDELNING: Län och kommun i kombination med sysselsättning och utbildningsnivå. 



152 TABELL 23 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 5 FÖRDELNING: Län och kommun i kombination med sysselsättning och utbildningsnivå. 



153 

TABELL 23 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 6 FÖRDELNING: Län och kommun i kombination med sysselsättning och utbildningsnivå. 



154 

TABELL 23 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 7 FÖRDELNING: Län och kommun i kombination med sysselsättning och utbildningsnivå. 



155 
TABELL 23 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 8 FÖRDELNING: Län och kommun i kombination med sysselsättning och utbildningsnivå. 



156 TABELL 23 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 9 FÖRDELNING: Län och kommun i kombination med sysselsättning och utbildningsnivå. 
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TABELL 23 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 10 FÖRDELNING: Län och kommun i kombination med sysselsättning och utbildningsnivå. 
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TABELL 23 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 11 FÖRDELNING: Län och kommun i kombination med sysselsättning och utbildningsnivå. 
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TABELL 23 POPULATION: Befolkning 16-64 år. 
Sid 12 FÖRDELNING: Län och kommun i kombination med sysselsättning och utbildningsnivå. 



160 TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 1 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



161 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 2 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivâ) och kön i kombination med utbildningsnivå 



162 TABELL 24 POPULATION-. Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 Sr i riket 
Sid 3 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivâ) och kön i kombination med utbildningsnivå 



163 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 4 FÖRDELNINGt Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



164 TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 5 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivâ) och kön i kombination med utbildningsnivå 



165 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 6 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivä) och kön i kombination med utbildningsnivå 



166 TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 âr i riket 
Sid 7 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



167 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 8 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



168 TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 9 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivâ) och kön i kombination med utbildningsnivå 



169 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 10 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



170 TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 âr i riket 
Sid 11 FÖRDELNING Yrke (3-siffernivâ) och kön i kombination med utbildningsnivå 



171 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 är i riket 
Sid 12 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



172 TABELL 24 POPULATION! Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 âr i riket 
Sid 13 PORDELNING: Yrke (3-siffernivâ) och kön i kombination med utbildningsnivå 



173 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 14 FÖRDELNING-. Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



174 TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 15 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivâ) och kön i kombination med utbildningsnivå 



175 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 16 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivâ) och kön i kombination med utbildningsnivå 



176 

TABELL 24 POPULATION! Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 17 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivâ) och kön i kombination med utbildningsnivå 



177 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 âr i riket 
Sid 18 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



178 TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 19 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



179 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 20 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



180 TABELL 24 POPULATION-. Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 är i riket 
Sid 21 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



181 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 âr i riket 
Sid 22 FÖRDELNING : Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



182 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 23 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivâ) och kön i kombination med utbildningsnivå 



183 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 âr i riket 

Sid 24 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



184 TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 25 FORDELNING: Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



185 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 26 FÖRDELNING-. Yrke (3-siffernivå ) och kön i kombination med utbildningsnivå 



186 TABELL 24 POPULATION Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 27 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



187 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 28 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



188 TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 

Sid 29 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivâ) och kön i kombination med utbildningsnivå 



189 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 30 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivâ) och kön i kombination med utbildningsnivå 



190 TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 

Sid 31 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



191 

TABELL 24 POPULATION: Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 år i riket 
Sid 32 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivå) och kön i kombination med utbildningsnivå 



192 TABELL 24 POPULATION! Förvärvsarbetande befolkning 16 - 64 är i riket 
Sid 33 FÖRDELNING: Yrke (3-siffernivâ) och kön i kombination med utbildningsnivå 
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Definitioner 
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. 

Arbetsinkomst 
Arbetsinkomst utgörs av bruttolön plus A-inkomst av jordbruks
fastighet och rörelse, sjöinkomst, sjukpenning samt föräldra
penning. 

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 härledas 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 
nyckelkodområde i vilket ett speciellt arbetsställe är beläget. 
Indelningen i arbetsplatsområden görs av kommunen. I FoB 90 
används samma indelning och samma numeriska koder för 
arbetsplatsområden som för bostadsområden. 

Utlandet: arbetsstället är beläget i utlandet. 

Havet: arbetsstället är beläget på havet. 

Växlande: arbetsställets belägenhet har inte kunnat 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 flerarbetsställe-
företag kan redovisas som växlande. 

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

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

- Personer som den 1 november 1990 var kyrkobokförda på 
samma kamerala fastighet och som bodde i samma lägen
het. 

- Personer som inte var kyrkobokförda på samma fastighet 
men som på personblanketten uppgav att de bodde i samma 
lägenhet och var kyrkobokförda i samma kommun ("fak
tiskt boende"). För Stockholms län gällde kravet att perso
nerna uppgav att de bodde i samma lägenhet och var kyr
kobokförda i Stockholms län. Bosättningen skulle vara sta
digvarande för att denna regel skulle få tillämpas. 

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

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

Bostadslägenhet 
Som bostadslägenhet räknas: 

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

hus eller liknande. 

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

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

En bostadslägenhet omfattar i allmänhet kök eller kokvrå 
och ett eller flera rum. Det finns dock även bostadslägenheter 
som består av endast kök och bostadslägenheter som innehål
ler ett eller flera rum men saknar både kök och kokvrå. 
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I ett hus kan finnas en eller flera bostadslägenheter. Avgräns-
ningen mellan olika lägenheter i huset avgörs i regel med hjälp 
av definitionen på bostadslägenhet. 

Som bostadslägenheter räknas inte: 

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

- Före detta permanenta bostäder inom jordbruk, skogsbruk 
eller liknande, som numera uteslutande används som fritids
bostäder. 

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

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

Byggnadsperiod 
Anger tidsperioden då huset ursprungligen blev färdigt för 
inflyttning. De byggnadsperioder som används i FoB 90 
framgår av t ex personblankettens fråga 11 (Bilaga 10). 

Disponibel inkomst 
Utgörs av sammanräknad inkomst plus sjöinkomst (samt för 
personer som ej har deklarerat, pensioner och andra inkomster 
enligt kontrolluppgift), barnbidrag, bostadsbidrag och kommu
nalt bostadstillägg, socialbidrag, AGS-ersättning (= avtals-
gruppsförsäkringar inom LO-området), skattefri del av liv
ränta, sjukpenning och studiepenning, handikappsersättning, 
bidragsförskott (mottaget belopp), studiebidrag och återbetal
ningspliktiga studiemedel, dagpenning och utryckningsbi
drag till värnpliktiga, skattefria frivilliga pensioner, begrav
ningshjälp och vårdbidrag/merkostnadsersättning minus åter
betalat belopp av studiemedel, givet bidragsförskott och 
slutlig skatt och sjömansskatt. 

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

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

Förvärvsarbetande befolkning med arbetsplats i 
regionen (dagbefolkning) 
Med förvärvsarbetande dagbefolkning avses den 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 häri
genom ingår i dagbefolkningen i den kommun där de är 
bosatta utgörs av personer som fått s k särskilt arbetsställenum
mer på kontrolluppgiften från sin arbetsgivare. 

Förvärvsarbetande befolkning med bostad i regio
nen (nattbefolkning) 
Med förvärvsarbetande nattbefolkning avses den förvärvsarbet
ande befolkningen fördelad efter bostadens belägenhet. Be
greppet 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. 

Hushåll 
Med bostadshushåll avses den person eller grupp av personer 
som den 1 november 1990 var kyrkobokförda i kommunen 
och som bodde i samma bostadslägenhet. I bostadshushållet 
inräknas även kyrkobokförda inneboende och hushållsmed
lemmar som tillfälligt befann sig i annan kommun, t ex på 
grund av studier eller värnpliktstjänstgöring, men fortfarande 
var kyrkobokförda i hushållet. För Stockholms län gällde 
kravet att personerna uppgett att de bodde i samma lägenhet 
och var kyrkobokförda i Stockholms län. Bosättningen skulle 
vara stadigvarande för att denna regel skulle få tillämpas. 

Hushållsinkomst 
Avser summan av alla hushållsmedlemmars inkomster. 

Hushållsstorlek 
Avser antalet boende i bostadshushållet och inkluderar t ex 
inneboende som är kyrkobokförda i kommunen (i Stockholms 
län kyrkobokförda i länet). 

Hushållstillhörighet 
Befolkningen delas upp i följande grupper efter hushållstill
hörighet: 

- bostadshushåll 
- kollektivhushåll 
- andra privata hushåll. 
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Med bostadshushåll avses den person eller grupp av personer 
som den 1 november 1990 var kyrkobokförda i kommunen (i 
Stockholms län kyrkobokförda i länet) och som bodde i 
samma bostadslägenhet. Inneboende och hushållsmedlemmar 
som tillfälligt befann sig på annan ort, t ex på grund av 
värnpliktstjänstgöring räknas också till bostadshushållet. Perso
ner som tillfälligt bodde i lägenheten och som inte var 
kyrkobokförda i kommunen (i Stockholms län kyrkobokförda 
i länet), ingår däremot inte i bostadshushållet. 

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

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

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

Hushållstyp 
Hushållstyp används som en sammanfattande beteckning på 
en klassificering av hushållen i olika kategorier beroende på 
sammansättningen. Typindelningen används för att dela upp 
hushållen dels efter olika egenskaper som barnhushåll och 
invandrarhushåll, dels efter olika ålderskategorier som ung
domshushåll och äldrehushåll. Klassificeringen görs på hus
hållsnivå och alla individer i ett hushåll får samma typkod. En 
förteckning över de sju hushållstyperna finns i bilaga 4. Typ 
1,2,3,4 och 5 används i de råtabeller/matriser som presente
ras i föreliggande publikation. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LP-bransch 
LP-bransch är länsplaneringens branschindelning. LP-bransch 
bygger på Svensk näringsgrensindelning (SNI) och är delvis 
ett aggregat av den indelningen. 

Lägenhet 
Som bostadslägenhet räknas: 

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

hus eller liknande. 

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

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

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

letthus kan finnas en eller flera bostadslägenheter. Avgräns-
ningen mellan olika lägenheter i huset avgörs i regel med hjälp 
av definitionen på bostadslägenhet. 

Som bostadslägenheter räknas inte: 

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

- Före detta permanenta bostäder inom jordbruk, skogsbruk 
eller liknande, som numera uteslutande används som fri
tidsbostäder. 
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- Övergivna bostäder, det vill säga i regel dåligt underhållna 
och obebodda bostäder som inte längre kommer att använ
das som stadigvarande bostad. 

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

Lägenhetstyp 
Med lägenhetstyp avses i FoB 90 antalet rum i bostadslägen
heten. I tidigare FoB användes uttrycket lägenhetsstorlek. 
Med rum avses ett utrymme om minst 6 kvadratmeter med 
direkt dagsljus genom fönster. Som rum räknas inte kök, 
kokvrå eller matvrå. 1 sluttningshus räknas t ex gillestuga som 
rum om någon yttervägg har full höjd ovan mark. 

Medborgarskapsland 
Uppgift om medborgarskapsland hämtas från folkbokföringen. 
För personer som har dubbelt medborgarskap registreras 
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 "Medde
landen i samordningsfrågor (MIS) nr 1977:9". 

Regional indelning 
Redovisningen för nyckelkodområde, församling, kommun, 
län och storstadsområde avser indelningen 1991-01-01. Stor
stadsområdenas omfattning och indelning i områdesdelar fram
går av bilaga 3. Avgränsningen av tätorter avser 1990-12-31. 

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

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

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

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

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

Indelningen i sektor i FoB 90 överensstämmer helt med 
motsvarande redovisning i FoB 85. Indelningen avviker något 
från den standard för klassificering av institutionella enheter 
som finns redovisad i "Meddelanden i samordningsfrågor 
(MIS) 1968:6." Den fullständiga indelningen för FoB 90 finns 
i bilaga 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) 1989:5". I bilaga 7 redovisas den i FoB 90 använda 
indelningen. 

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

Sysselsättning 
Uppgiften om förvärvsarbete har i FoB 90 hämtats främst från 
SCB.s sysselsättningsregister som bl a baserats på informa
tion från kontrolluppgiften. Samma förfarande användes i 
FoB 85, medan uppgifterna i FoB 80 och ännu tidigare 
folkräkningar inhämtades genom frågor på FoB-blanketten 
om sysselsättningen 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. 
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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 
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, varav 
de flesta är kvinnor inom jordbruket. 

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

Trångbodda hushåll (norm 2) 
Ett hushåll räknas som trångbott om antalet boende i lägenhet
en överstiger två per rum, kök och ett rum oräknade. Enper-
sonshushåll räknas inte som trångbodda. 

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

Äger huset: En person i hushållet är ägare till huset.Två eller 
fler personer som tillsammans äger och bebor ett enfamiljshus 
räknas även hit. 

Bostadsrätt: Den nyttjanderätt som bostadsrättsföreningen 
upplåtit till medlem. 

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

Hyresrätt: Avser omöblerad lägenhet. 

Hyr i andra hand: Hushållet förfogar över lägenheten p g a 
avtal med annan person än husägaren. 

Annat avtal: Till exempel tjänstebostad. 

Utbildning 
Utbildning klassificeras och kodas enligt Svensk utbildningsno
menklatur, SUN. Uppgiften om utbildning avser (endast) 
personens högsta utbildning. I de fall en person har fler än en 
högsta utbildning, (t ex två olika 2-åriga gymnasieskolutbild
ningar) är den högsta utbildningen den senaste eller den som 
har störst anknytning till personens arbete (yrke). I FoB 90 
används en begränsad nivå (bilaga 8) och en detaljerad nivå 
(bilaga 9). En fullständig beskrivning av SUN finns att tillgå 
i "MIS, Svensk utbildningsnomenklatur (SUN), 1988:4, syste
matisk version". 

Utnyttjande 
Avser lägenhetens utnyttjande: 

Som bebodd räknas lägenhet i vilken det vid läkningstillfälle! 
bodde person(er) som den 1 november 1990 var kyrkobok -
förd(a) på den faslighet där lägenheten finns eller som på 
personblanketten uppgett att man bodde i lägenheten. Lägenhe
ten räknas även som bebodd om man på personblanketten har 
uppgett att man bodde i lägenheten men var kyrkobokförd på 
annan fastighet i kommunen (länet för Stockholms län) den 1 
november. Övriga lägenheter redovisas som antingen upplåt
na utan kyrkobokförd boende, under reparation eller ombygg
nad, till uthyrning lediga, disponeras av fastighetsägaren för 
annat ändamål, enfamiljshus dll salu eller uppgift om utnyttjan
de saknas. Lägenheter utrymda p g a förestående rivning har 
inte inräknats i lägenhetsbeståndet. Uppgifter om antalet 
rivningslägenheter finns dock i råtabell BO 1. 

Yrke 
Yrkesschemat i FoB 90 bygger på Nordisk yrkesklassificering 
(NYK) 1983 publicerad av Arbetsmarknadsstyrelsen. 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 branschtill
hörighet. 

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 0 ^ år personer födda 1986-1990, gruppen 5-9 år 
personer födda 1981-1985 osv oberoende av vederbörandes 
födelsedatum. Barn födda efter den 1 november 1990 ingår ej 
i populationen. 

Ägarkategori 
Lägenheterna har grupperats efter följande kategori av fastig
hetsägare: 

Staten: Statlig myndighet, affärsdrivande verk eller institu
tion, även universitet, högskola eller annan statlig undervis
ningsanstalt. Hit räknas också aktiebolag som helt eller hu
vudsakligen ägs av staten. 

Kommun: Borgerlig primärkommun, kommunalförbund och 
landsting. Hit räknas även kyrklig förvaltning, församlingar, 
pastorat och andra kyrkliga samfälligheter (frikyrkoförsam
lingar ingår i gruppen annan ägare). Även aktiebolag helt eller 
huvudsakligen ägda av kommunen räknas hit. dock inte 
allmännyttiga bostadsföretag. 
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Allmännyttigt bostadsföretag: Bolag, föreningar och stiftelser 
som av länsbostadsnämnden, tidigare även av bostadsstyrel
sen, erkänts som allmännyttiga bostadsföretag enligt bostadsfi
nansieringsförordningen eller enligt kungörelser om tertiär-
lån till flerfamiljshus eller om bostadslån. 

Bostadsrättsförening: Föreningar som bildats enligt 1930 års 
lag om bostadsrättsföreningar. Hit räknas även bostadsföre
ningar. (En ändring jämfört med FoB 80 och tidigare). 

Enskild person : Hit räknas även dödsbon och familjestiftelser. 

Annan ägare: Fastighetsföreningar, fastighetsbolag, andra 
bolag och stiftelser m m som inte kan hänföras till någon av 
ovanstående kategorier. 
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01 Stockholms län 
01 14 Upplands-Väsby 
01 15 Vallentuna 
01 17 Österåker 
01 20 Värmdö 
01 23 Järfälla 
01 25 Ekerö 
01 26 Huddinge 
01 27 Botkyrka 
01 28 Salem 
01 36 Haninge 
01 38 Tyresö 
01 39 Upplands-Bro 
01 60 Täby 
01 62 Danderyd 
01 63 Sollentuna 
01 80 Stockholm 
01 81 Södertälje 
01 82 Nacka 
01 83 Sundbyberg 
01 84 Solna 
01 86 Lidingö 
01 87 Vaxholm 
01 88 Norrtälje 
01 91 Sigtuna 
01 92 Nynäshamn 

03 Uppsala län 
03 05 Håbo 
03 19 Älvkarleby 
03 60 Tierp 
03 80 Uppsala 
03 81 Enköping 
03 82 Östhammar 

04 Södermanlands län 
04 28 Vingåker 
04 80 Nyköping 
04 81 Oxelösund 
04 82 Flen 
04 83 Katrineholm 
04 84 Eskilstuna 
04 86 Strängnäs 

05 Östergötlands län 
05 09 Ödeshög 
05 12 Ydre 
05 13 Kinda 
05 60 Boxholm 
05 61 Åtvidaberg 
05 62 Finspång 
05 63 Valdemarsvik 
05 80 Linköping 
05 81 Norrköping 
05 82 Söderköping 
05 83 Motala 
05 84 Vadstena 
05 86 Mjölby 

06 Jönköpings län 
06 04 Aneby 
06 17 Gnosjö 
06 62 Gislaved 
06 65 Vaggeryd 
06 80 Jönköping 
06 82 Nässjö 
06 83 Värnamo 
06 84 Sävsjö 
06 85 Vetlanda 
06 86 Eksjö 
06 87 Tranås 

07 Kronobergs län 
07 60 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 Torsås 
08 40 Mörbylånga 
08 60 Hultsfred 
08 61 Mönsterås 
08 62 Emmaboda 
08 80 Kalmar 
08 81 Nybro 
08 82 Oskarshamn 
08 83 Västervik 
08 84 Vimmerby 
08 85 Borgholm 

09 Gotlands län 
09 80 Gotland 

10 Blekinge län 
10 60 Olofström 
10 80 Karlskrona 
10 81 Ronneby 
10 82 Karlshamn 
10 83 Sölvesborg 

11 Kristianstads län 
11 21 Östra Göinge 
11 37 Örkelljunga 
11 60 Tomelilla 
11 62 Bromölla 
11 63 Osby 
11 65 Perstorp 
11 66 Klippan 
11 67 Åstorp 
11 68 Båstad 
11 80 Kristianstad 

11 81 Simrishamn 
11 82 Ängelholm 
11 83 Hässleholm 

12 Malmöhus län 
12 14 Svalöv 
12 30 Staffanstorp 
12 31 Burlöv 
12 33 Vellinge 
12 60 Bjuv 
12 61 Kävlinge 
12 62 Lomma 
12 63 Svedala 
12 64 Skurup 
12 65 Sjöbo 
12 66 Hörby 
12 67 Höör 
12 80 Malmö 
12 81 Lund 
12 82 Landskrona 
12 83 Helsingborg 
12 84 Höganäs 
12 85 Eslöv 
12 86 Ystad 
12 87 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 19 Tjörn 
14 21 Orust 
14 27 Sotenäs 
14 30 Munkedal 
14 35 Tanum 
14 80 Göteborg 
14 81 Mölndal 
14 82 Kungälv 
14 84 Lysekil 
14 85 Uddevalla 
14 86 Strömstad 

15 Älvsborgs län 
15 04 Dals-Ed 
15 07 Färgelanda 
15 21 Ale 
15 24 Lerum 
15 27 Vårgårda 
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 Grams 
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 Kumla 
18 82 Askersund 
18 83 Karlskoga 
18 84 Nora 
18 85 Lindesberg 

19 Västmanlands län 
19 04 Skinnskatteberg 
19 07 Surahammar 
19 17 Heby 
19 60 Kungsör 
19 61 Hallstahammar 
19 62 Norberg 
19 80 Västerås 
19 81 Sala 
19 82 Fagersta 
19 83 Köping 
19 84 Arboga 

20 Kopparbergs län 
20 21 Vansbro 
20 23 Malung 
20 26 Gagnef 
20 29 Leksand 
20 31 Rättvik 
20 34 Orsa 
20 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 Gävleborgs län 
21 01 Ockelbo 
21 04 Hofors 
21 21 Ovanåker 
21 32 Nordanstig 
21 61 Ljusdal 
21 80 Gävle 
21 81 Sandviken 
21 82 Söderhamn 
21 83 Bollnäs 
21 84 Hudiksvall 

22 Västernorrlands län 
22 60 Ange 
22 62 Timrå 
22 80 Härnösand 
22 81 Sundsvall 
22 82 Kramfors 
22 83 Sollefteå 
22 84 Örnsköldsvik 

23 Jämtlands län 
23 03 Ragunda 
23 05 Bräcke 
23 09 Krokom 
23 13 Strömsund 
23 21 Åre 
23 26 Berg 
23 61 Härjedalen 
23 80 Östersund 

24 Västerbottens län 
24 01 Nordmaling 
24 03 Bjurholm 
24 04 Vindeln 
24 09 Robertsfors 
24 17 Norsjö 
24 18 Mala 
24 21 Storuman 
24 22 Sorsele 
24 25 Dorotea 
24 60 Vännäs 
24 62 Vilhelmina 
24 63 Åsele 
24 80 Umeå 
24 81 Lycksele 
24 82 Skellefteå 

25 Norrbottens län 
25 05 Arvidsjaur 
25 06 Arjeplog 
25 10 Jokkmokk 
25 13 Överkalix 
25 14 Kalix 
25 18 Övertoneå 
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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Indelningen i storstadsområden 

Storstadsområde Ingående kommuner 

Stor-Stockholm Hela Stockholms län utom Norrtälje, Nynäshamn 
och Södertälje kommuner. 

Stor-Göteborg Göteborg, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Öckerö, 
Partille, Mölndal och Härryda kommuner i Göte
borgs- och Bohus län. Ale och Lerum kommuner i 
Älvsborgs län. Kungsbacka kommun i Hallands län. 

Stor-Malmö Malmö, Lund, Trelleborg, Kävlinge, Lomma, Bur
löv, Staffanstorp, Svedala och Vellinge kommuner i 
Malmöhus län. 
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Hushållstyper i FoB 90 

I Fob 90 klassas bostadshushåll i sju olika hushållstyper. 
Typindelningen innebär att hela enheten hushåll klassas och 
att alla individer i hushållet därmed får samma typkod. 

Hushållstyp 1 
Ensamboende man 
Ensamboende kvinna 
Ensamstående man med barn 0-15 år 
Ensamstående man med endast barn 16-17 år 
Ensamstående kvinna med barn 0-15 år 
Ensamstående kvinna med endast barn 16-17 år 
Ett eller flera sammanboende par alla utan barn 0-17 år 
Minst ett sammanboende par med barn 0-15 år 
Minst ett sammanboende par med endast barn 16-17 år 
Övriga hushåll utan barn 0-17 år 
Övriga hushåll med barn 0-15 år 
Övriga hushåll med endast barn 16-17 år 

Hushållstyp 2 
Ungdomshushåll (referensperson 16-24 år) 
Yngre medelåldershushåll (referensperson 25-44 år) 
Äldre medelåldershushåll (referensperson 45-64 år) 
Äldrehushåll (referensperson 65-79 år) 
Äldrehushåll (referensperson 80- år) 

Hushållstyp 3 
I denna hushållstyp ingår alla hushåll där minst en person är 
16-24 år. 

Minst en person 16-24 år med hushållsställning (barn) 
Enbart personer 16-24 år 
Övriga hushåll med minst en person 16-24 år 

Hushållstyp 4 
I denna hushållstyp ingår alla hushåll med minst en person 
65- år. 

Minst en person 65- år 
Enbart personer 65- år 
Minst en person 75- år 
Enbart personer 75- år 

Hushållstyp 5 
I denna hushållstyp ingår alla hushåll där minst en person 
16- år är född utomlands. 

Ensamboende född utomlands 
Ensamstående född utomlands med barn 0-15 år 
Ensamstående född utomlands med endast barn 16-17 år 

Ett sammanboende par, båda födda utomlands, utan barn 
0-17 år 
Ett sammanboende par, båda födda utomlands, med barn 
0-15 år 
Ett sammanboende par, båda födda utomlands, med endast 
barn 16-17 år 
Ett sammanboende par, en född i Sverige och en utomlands, 
utan barn 0-17 år 
Ett sammanboende par, en född i Sverige och en utomlands, 
med barn 0-15 år 
Ett sammanboende par, en född i Sverige och en utomlands, 
med endast barn 16-17 år 
Övriga hushåll, alla födda utomlands, utan barn 0-17 år 
Övriga hushåll, alla födda utomlands, med barn 0-15 år 
Övriga hushåll, alla födda utomlands, med endast barn 16-17 
år 
Övriga hushåll med minst en född i Sverige och minst en född 
utomlands, utan barn 0-17 år 
Övriga hushåll med minst en född i Sverige och minst en född 
utomlands, med barn 0-15 år 
Övriga hushåll med minst en född i Sverige och minst en född 
utomlands, med endast barn 0-17 år 

Hushållstyp 6 (ingår ej i redovisningsprogrammet) 
Ensamboende man 
Ensamboende kvinna 
Ensamstående man med barn 0-17 år 
Ensamstående kvinna med barn 0-17 år 
Ett eller flera sammanboende par alla utan barn 0-17 år 
Minst ett sammanboende par med barn 0-17 år 
Övriga hushåll utan barn 0-17 år 
Övriga hushåll med barn 0-17 år 

Hushållstyp 7 (ingår ej i redovisningsprogrammet) 
Enpersonshushåll BF -64 år 
Enpersonshushåll BF -65 år 
Endast makar BF -64 år 
Endast makar BF -65 år 
Makar med 1 barn under 18 år 
Makar med 2 barn under 18 år 
Makar med 3+ barn under 18 år 
Övriga makar BF -64 år med barn under 18 år 
Övriga makar BF -64 år utan barn under 18 år 
Övriga makar BF -65 år med barn under 18 år 
Övriga makar BF -65 år utan barn under 18 år 
En vuxen med barn under 18 år 
Övriga hushåll BF -64 år med barn under 18 år 
Övriga hushåll BF -64 år utan barn under 18 år 
Övriga hushåll BF -65 år med barn under 18 år 
Övriga hushåll BF -65 år utan barn under 18 år 
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Yrkesschema, 3-siffernivå 

0 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 
039 

Utbildningskonsulenter m fl 
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 Informationsmän 
063 Programtjänstemän (radio, TV) 
069 Övriga med litterärt och journalistiskt arbete 

07 Konstnärligt arbete 
071 Bildkonstnärer m fl 
072 Dekoratörer, textare 
073 Formgivare m fl 
074 Fotografer 
075 Scenkonstnärer m fl 
076 Musiker 
077 Regissörer, inspicienter m fl 

079 Övriga med konstnärligt arbete 

09 Övrigt tekniskt, naturvetenskapligt, samhälls
vetenskapligt, humanistiskt m m arbete 

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

hällsvetenskapligt m m arbete 

I 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 

II Rörelse- och arbetsterapiarbete 

III Sjukgymnaster m fl 
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.ex. 

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 diamanfborrare 

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 

400 Working proprietors in agriculture and forestry 
401 Horticultural farmers 
402 Farm managers and supervisors 
403 Horticultural managers and supervisors 
404 Forestry managers and supervisors 
405 Reindeer farmers 
406 Breeders of fur-bearing 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 

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 Möbel snickare 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 Glasmästeriarbetare 
799 Övriga med bygg- och anläggningsarbete 

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

81 Glas-, keramik- och tegelarbete 
811 Glashyttarbetare m fl 
812 Formare (keramik) 
813 Ugnsskötare (glas, keramik) 
814 Dekoratörer, glaserare (glas, 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 
111 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, charkuterister 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 fi 
852 Garvare, skinnberedare 
853 Musikinstrumentmakare m fl 
854 Stenhuggeriarbetare 
859 Övriga med tillverkningsarbete 

86 Driftmaskinistarbete (energi- och vattenför
sörjning m m) 

861 Driftmaskinister m fl 

869 Övriga med driftmaskinistarbete 

87 Godshantering och maskinkörning 
871 Kran- och traversförare m fl 
872 Anläggningsmaskinförare m fl 
873 Truckförare, transportörskötare m fl 
879 Övriga inom godshantering och maskinkörning 

88 Paketeringsarbete, lagerarbete m m 
881 Paketerare, emballerare m fl 
882 Lager- och förrådsarbetare 
889 Övriga med paketeringsarbete, lagerarbete m m 

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 Food processing and tobacco workers n.e.c. 

83 Chemical processing work, rubber- and plastic 
production work 

831 Chemical process workers 
832 Cookers and furnacemen (chemical process) 
833 Crushers, grinders and calender operators (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.e.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 fl (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 
941 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 
981 Yrkesofficerare 
989 Övriga med militärt arbete 

99 Personer med ej identifierbara yrken eller med 
ej angiven yrkestillhörighet 

999 Personer med ej identifierbara yrken eller med 
ej angiven yrkestillhörighet 

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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Sektortillhörighet1 

Offentlig sektor 
Statlig sektor 

Statlig förvaltning 
- Departement, statliga myndigheter, verk och institutio

ner. Affärsdrivande verk ingår inte. (11) 

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 kommunalförbund. Kommu

nala 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 

m fl. (15) 

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, flottningsföreningar 
och havsfiskeföreningar. Vidare räknas samhällsföretag 
samt dotterbolag till utländska företag och deras verk
samhet i Sverige hit. (20) 

Institutional sector 

Public sector 
Government sector 

Central government 
- Ministries and central government agencies. Public utili

ties are not included. 

Public utilities 
- Swedish State Railways, Sweden Post, The Swedish 

Telecommunications Administration, Swedish State 
Power Board, FFV, The Swedish Civil Aviation Admi
nistration, The National Forest Enterprise of Sweden, 
The National Swedish Administration of Shipping and 
Navigation. 

Local government sector 

Local civil government 
- Local government services and local federations. Munici

pal corporations and foundations are not included. 

Local church administration 
- Parishes and ecclesiastical associations in the Church of 

Sweden. Other parishes and religious associations are not 
included. 

County council administration 
- County council administration and hospitals schools etc. 

operated by county councils. 

Public sector n. e. c. 

Social security funds 
- National pension funds, the national social insurance ser

vice and recognized unemployment benefit societies. 

Other government institutions 
- The Swedish Association of Local Authorities, the Asso

ciation of Swedish County Councils, some academies 
and societies. 

Other sectors 

Non-financial enterprises 
- Limited companies (including public government compa

nies) and trading partnerships. Institutions, organizations 
and associations serving enterprises and which are not 
completely or mainly financed or controlled by govern
ment institutions e.g. the National Swedish Oil Consu
mer's Union, consumer's, cooperative societies the Na
tional Association of Tenant's Savings and Building So
cieties, the Co-operative Building Organization of the 
Swedish Trade Unions, farmer's unions, timber floating 
societies etc. State-owned enterprises and the activeties 
of foreign enterprises in Sweden are included as well. 
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Finansiell företagssektor 
- Riksbanken, affärsbanker, sparbanker och föreningar till

hörande jordbrukskasserörelsen, 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 motsva
rande driver rörelse. Vidare förs anställda i privata hus
håll hit. (40) 

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

verksamhet sker genom medlemsavgifter, bidrag och gå
vor 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 fö
retag eller av utländska hushåll förs hit. OBS! Personer 
anställda av svenska företag i utlandet förs till respektive 
företags sektor. (60) 

Uppgift saknas (99) 

Financial institutions 
- The Central Bank of Sweden, commercial banks, savings 

banks and rural credit societies, mortgage banks and in
surance companies. The national social insurance service 
is included in item 14. 

Households (including private unincorporated enterprises) 
- Private unincorporated enterprises, natural persons and 

estates which in own name or as associates in a partner
ship etc. carry on a business. Also, employees in private 
households. 

Non-profit organizations 
- Non-profit organizations, foundations etc. whose activi

ties are financed by means of membership dues, contri
butions, gifts and income from capital, e.g. educational 
associations, tenants associations, trade unions, political 
parties, free churches and religions associations. The 
Church of Sweden is included in item 13. 

Rest of the world 
- Foreign embassies and chambers of commerce in 

Sweden. Persons employed by foreign companies or 
households abroad. Note. Persons employed by Swedish 
companies abroad are included in the relevant enterprise 
sector. 

Data missing 

1) Systematisk sektortillhörighetkod anges inom parentes. 

2) I tabellerna redovisas kyrklig kommunal förvaltning 
sammanslagen med borgerlig primmärkommunal för
valtning. 
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Socioekonomisk indelning (SEI) av förvärvsarbetande 

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 

Företagare3 

Fria yrkesutövare med akademikeryrken (60)4' Minst sex år 
Företagare exkl lantbrukare (79) 
Lantbrukare (89) 

Övriga 
Oklassificerbara anställda 
Uppgift saknas -

1) Inom parentes anges gruppens beteckning enligt "Meddelande i samordningsfrågor 
1982:4 Socioekonomisk indelning (SEI)". 

2) Kraven på utbildning avser för individernas yrke normala utbildningskrav. Klassifi
ceringen bygger således inte på några uppgifter om individens utbildning. 

3) Vid uppdelningen av de förvärvsarbetande på företagare och anställda utnyttjas bl a 
registret över kontrolluppgifter. Företagare som bildat aktiebolag och som formellt 
är anställda i egna företag redovisas i FoB 90 normalt som anställda. 

4) Som exempel på yrken i denna grupp kan nämnas advokat, arkitekt, läkare och re
visor. Anställda med motsvarande yrken förs i redovisningen till högre tjänstemän 
(56). 
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Utbildningsschema begränsad nivå (FoB 90) 

(SUN-kod inom parentes) 

Allmän grundutbildning (0) 
01 Folkskoleutbildning (01) 
02 Grundskoleutbildning eller motsvarande (02) 
03 Allmän gymnasial utbildning högst 2 år (03) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år (04) 
04 3-årig humanistisk samhällsvetenskaplig och naturvetenskaplig linje i gymnasie

skolan, Komvux och studentexamen (0400-0409, 045) 
05 Övrigt inom 04, (044,048-049) 

Utbildning för estetisk, humanistisk och religiös verksamhet (1) 

06 Gymnasial utbildning inom estetisk, humanistisk och religiös verksamhet (13, 
14) 

07 Eftergymnasial utbildning < 3 år inom estetisk, humanistisk och religiös verk
samhet (15) 

08 Eftergymnasial utbildning => 3 år inom estetisk, humanistisk och religiös verk
samhet (16) 

09 Forskarutbildning inom humanistisk och teologisk fakultet samt tonsättar- och 
dirigentutbildning (17) 

Pedagogisk utbildning (2) 

10 Gymnasial pedagogisk utbildning (23, 24) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år (25) 
11 Slöjd- och teckningslärarutbildning (251, 250) 
12 Gymnastik- och idrottslärarutbildning (253) 
13 Förskollärarutbildning (2541) 
14 Hemspråkslärarutbildning (2545-2547) 
15 Fritids- och ungdomsledarutbildning (2542-2544) 
16 Övrig eftergymnasial pedagogisk utbildning < 3 år inom SUN 25 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (26) 
17 Låg- och mellanstadielärare (260-261) 
18 Bild- och musiklärarutbildning (2644, 2620) 
19 Barnavårds- och hushållslärarutbildning (2641-2643) 
20 Ämneslärarutbildning (265-267) 
21 Övrig eftergymnasial pedagogisk utbildning => 3 år inom SUN 26 

Utbildning för förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk sam
hällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning 

22 Gymnasial utbildning inom förvaltning, handel, kontor och ekonomi (33, 34) 
23 Eftergymnasial utbildning < 3 år inom förvaltning, handel och kontor (35) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (36) 
24 Civilekonomer eller motsvarande (362) 
25 Juristutbildning (364) 
26 Psykologutbildade (3634) 
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27 Pol mag, fil mag och fil kand med samhällsvetenskaplig inriktning (365, 367, 
366) 

28 Övrig eftergymnasial utbildning => 3 år inom förvaltning, handel och kontor, 
SUN 36 

Forskarutbildning (37) 
29 Forskarutbildning inom juridisk och samhällsvetenskaplig fakultet (37) 

Utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturveten
skaplig utbildning (4) 

30 2-åriga linjer inom gymnasieskolan, gymnasieskolans specialkurser och motsva
rande (43) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år (44) 
31 Utbildning för industri och hantverk, gymnasieskolans påbyggnadsutbildningar 

och motsvarande (444-445) 
32 Gymnasieskola och gymnasium, teknisk linje. Tekniskt läroverk, teknisk fack

skola samt motsvarande utbildningar (447) (4-årig teknisk linje vid gymnasie
skolan har SUN-kod 457, se nedan) 

33 Övrig gymnasial utbildning inom SUN 44 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år (45) 
34 4-årig teknisk linje i gymnasieskolan (457) 
35 Övrig hithörande utbildning inom SUN 45 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (46) 
36 Civilingenjörsutbildning (464) 
37 Fil kand, fil mag med naturvetenskaplig inriktning (466-467) 
38 Övrig eftergymnasial utbildning => 3 år inom SUN 46 

Forskarutbildning (47) 
39 Forskarutbildning inom teknisk och matematisk-naturvetenskaplig fakultet (47) 

Utbildning för transport och kommunikation (5) 

40 Gymnasial utbildning inom transport och kommunikation (53, 54) 
41 Eftergymnasial utbildning < 3 år inom transport och kommunikation (55) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (56) 
42 Sjökaptens-, lots- och sjöingenjörsutbildning (561) 
43 Flygledarutbildning (562) 
44 Övrig eftergymnasial utbildning => 3 år inom transport och kommunikation (56) 

Utbildning för vårdyrken (6) 

Gymnasial utbildning högst 2 år (63) 
45 Vårdbiträdesutbildning (630) 
46 Undersköterskeutbildning (631) 
47 Övrig hithörande utbildning inom SUN 63 

Gymnasial utbildning längre än 2 år (64) 
48 Gymnasial vårdutbildning längre än 2 år (64) 
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Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år (65) 
49 Sjuksköterskeutbildning (650-651, 6571) 
50 Sjukgymnast- och arbetsterapeututbildning (6530, 654) 
51 Tandhygienistutbildning (65611) 
52 Receptarieutbildning (655) 
53 Övrig eftergymnasial utbildning < 3 år inom vård, SUN 65 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (66) 
54 Läkarutbildning (660-661) 
55 Tandläkarutbildning (662) 
56 Veterinärutbildning (667) 
57 Övrig eftergymnasial utbildning => 3 år inom vård, SUN 66 

Forskarutbildning (67) 
58 Forskarutbildade inom medicinsk, odontologisk, farmaceutisk och veterinärme

dicinsk fakultet (67) 

Utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske (7) 

59 Gymnasial utbildning inom lantbruk, trädgård och fiske (73, 74) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år (75) 
60 Skogsmästar- och skogsteknikerutbildning (753-754) 
61 Övrig eftergymnasial utbildning < 3 år inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och 

fiske, SUN 75 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (76) 
62 Agronomutbildning (761) 
63 Övrig eftergymnasial utbildning => 3 år inom naturbruk, SUN 76 

Forskarutbildning (77) 
64 Forskarutbildning inom lantbruks- och skogsbruksvetenskaplig fakultet (77) 

Utbildning för serviceyrken samt utbildning för civil bevakning och 
militär tjänst (8) 

Gymnasial utbildning (83, 84) 
65 Brandförsvarsutbildning (830, 840) 
66 Övrig gymnasial utbildning inom SUN 83 och 84 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år (85) 
67 Polisutbildning (851) 
68 Övrig hithörande utbildning (850, 855-859) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (86) 
69 Polischefsutbildning (860) 
70 Övrig eftergymnasial utbildning => 3 år inom SUN 86 
71 Utbildning på forskarnivå inom SUN 87 

Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp samt uppgift om ut
bildning saknas (9) 

72 Ospecificerad gymnasial utbildning (93, 94) 
73 Ospecificerad eftergymnasial utbildning < 3 år (95) 
74 Ospecificerad eftergymnasial utbildning => 3 år (96) 
75 Ospecificerad forskarutbildning (97) 
76 Uppgift saknas (09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99) 
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Utbildningsschema detaljerad nivå (FoB 90) 

(SUN-kod inom parentes) 

Allmän grundutbildning 

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 
001 Folkskoleutbildning (01) 
Förgymnasial utbildning 9 (10) år eller motsvarande 
002 Grundskoleutbildning (020) 
003 Folkskoleutbildning, högre (021) 
004 Enhetsskoleutbildning (022) 
005 Realskoleutbildning (023) 
006 Folkhögskoleutbildning, högst 2-årig (024) 
007 Ospecificerad förgymnasial utbildning (025, 028-029) 

Gymnasial utbildning högst 2 år 
008 Social 2-årig linje i gymnasie- och fackskola (030) 
009 Normalskolekompetens (flickskoleutbildning) (031) 
010 Folkhögskoleutbildning (2-årig gymnasiekompetens) (034) 
011 KOMVUX, avgångsbetyg 2, humanistisk samhällsvetenskaplig och naturveten

skaplig sektor (035) 
012 Övrig hithörande utbildning (038-039) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år 
013 Humanistisk linje, 3-årig i gymnasieskolan (0400) 
014 Samhällsvetenskaplig linje, 3-årig i gymnasieskolan (0401) 
015 Naturvetenskaplig linje, 3-årig i gymnasieskolan (0402) 
016 Studentexamen (0403-0405) 
017 Övrig hithörande utbildning inkl ospecificerad studentexamen och highschool 

(0408-0409) 
018 Folkhögskoleutbildning (universitetsbehörighet) (044) 
019 KOMVUX, avgångsbetyg 3, humanistisk samhällsvetenskaplig och naturveten

skaplig sektor (045) 
020 Övrig hithörande utbildning (048-049) 

Utbildning för estetisk, humanistisk och religiös verksamhet 

Gymnasial utbildning högst 2 år 
021 Scenisk utbildning (Ep-linje i gymnasium) (131) 
022 Bild-/formkonstnärlig utbildning (132) 
023 Musikutbildning (Mu-linje i gymnasium) (133) 
024 Religiös utbildning (lekm eller pred utbildning) (134) 
025 Övrig hithörande utbildning (138-139) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år 
026 Scenisk utbildning (141) 
027 Bild-/formkonstnärlig utbildning (142) 
028 Musikutbildning (143) 
029 Pastor/predikantutbildning (144) 
030 Annan hithörande utbildning (148-149) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 
031 Humanistisk, teol/soc tvärutbildning (t ex diakonissutbildning) (150) 
032 Scenisk och bildmediekonstnärlig utbildning (151) 
033 Bild- och formkonstnärlig utbildning (152) 
034 Musikutbildning (153) 
035 Tolk-, teckenspråkstolk- och översättarutbildning (155) 
036 Humanistiskt inriktade enstaka kurser på högskola >= 20 poäng (156) 
037 Övrig hithörande utbildning (154, 158-159) 
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Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 
038 Scenisk/bildmediakonstnärlig utbildning (161) 
039 Bild-/förmkonstnärlig utbildning (162) 
040 Musikutbildning vid högskola (163) 
041 Bibliotekarieutbildning (164) 
042 Teologisk- religionsvetenskaplig utbildning (165) 
043 Fil kand, humanistisk inriktning (166) 
044 Fil mag, humanistisk inriktning (167) 
045 Övrig hithörande utbildning (168-169) 

Forskarutbildning 
046 Tonsättar- och dirigentutbildning (171) 
047 Humanistisk fakultet (172-174) 
048 Teologisk fakultet (175-177) 
049 Övrig hithörande utbildning (178-179) 

Pedagogisk utbildning 

Gymnasial utbildning högst 2 år 
050 Trafikskoleinstruktörer, trafiklärarutbildning (231) 
051 Gymnastik- och idrottsinstruktörsutbildning, friluftsledaie (233) 
052 Waldorfpedagogisk utbildning (234) 
053 Övrig hithörande utbildning (238-239) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år 
054 Trafiklärare (241) 
055 Ridinstruktörsutbildning (243) 
056 Övrig hithörande utbildning (248-249) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 
057 Teckningslärarutbildning (250) 
058 Slöjdlärarutbildning, trä/metall (2510) 
059 Övrig slöjd, textil/vävlärarutbildning (2513, 2518-2519) 
060 Musikpedagogisk utbildning (252) 
061 Gymnastik och idrottslärarutbildning (253) 
062 Förskollärarutbildning (2541) 
063 Hemspråkslärarutbildning (2545-2547) 
064 Fritids- och ungdomsledarutbildning (2542-2544) 
065 Utbildning för undervisning i merkantila ämnen (256) 
066 Utbildning för undervisning i tekniska ämnen (257) 
067 Utbildning för undervisning i yrkesämnen (258) 
068 Övrig hithörande utbildning (259, 2548-2549) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 
069 Lågstadielärare (260) 
070 Mellanstadielärare (261) 
071 Musiklärarlinjen (26200) 
072 Övrig musikpedagogisk utbildning (2621-2629) 
073 Utbildning för specialundervisning (speciallärarutbildning) (263) 
074 Teknisk magister (2640) 
075 Barnavårdslärarutbildning (2641) 
076 Hushallslärarutbildning (2642-2643) 
077 Bildlärarutbildning (2644) 
078 Textil- och slöjdlärarutbildning, tvåämnes (2645-2646) 
079 Idrottslärarutbildning (tvåämnesutbildning) (2647) 
080 Övrig hithörande utbildning (2648-2649) 
081 Vidareutbildning till ämneslärare (265) 
082 Adjunktsutbildning (266) 
083 Ämneslärarutbildning, historia-samhällskunskap (26701-26729) 
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084 Ämneslärarutbildning, matematisk-naturvetenskaplig (26730-26749) 
085 Ämneslärarutbildning, språkvetenskaplig (26750-26784) 
086 Ämneslärarutbildning, annat eller okänt ämne (26785-26799) 
087 Vårdlärarutbildning (2680) 
088 Vuxenpedagogisk utbildning (2684) 
089 Lärarlinjen för jord-, skogsbruk och trädgård (2686) 
090 Övrig hithörande utbildning (2681-2682, 2685, 2688-2699, 269) 

Utbildning för förvaltning, handel och kontor samt ekonomisk, sam
hällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning 

Gymnasial utbildning högst 2 år 
091 Handel och kontorsutbildning (Dk-linje i gymnasium) (330) 
092 Språk- och skrivinriktad utbildning, sekreterarutbildning (331) 
093 Utbildning för inköps- och försäljningsarbete (332) 
094 Utbildning för databearbetning (333) 
095 Utbildning för bokförings-/redovisnings-/kassaarbete (334) 
096 Detaljhandelsutbildning (inkl partihandel och lagerarbete) (335) 
097 Förvaltningsutbildning (336) 
098 Ekonomisk linje, 2-årig vid gymnasie- och fackskola (3373-3374) 
099 Övrig hithörande utbildning (3371, 3378-3399) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år 
100 Språk och skrivinriktad utbildning (341) 
101 Utbildning för inköps- och försäljningsarbete (342) 
102 Utbildning i informationsbehandling, ADB (343) 
103 Utbildning för bokförings-/redovisnings-/kassaarbete (344) 
104 Parti- och detaljhandelsutbildning (345) 
105 Förvaltningsutbildning (346) 
106 Handelsgymnasium, 3-årig ekonomisk linje vid gymnasium eller motsvarande 

(347) 
107 Övrig hithörande utbildning (348-349) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 
108 Journalistutbildning (350) 
109 Sekreterarutbildning baserad på gymnasium (ej civilsekreterare) (351) 
110 Kommersiellt inriktad utbildning (352) 
111 Utbildning i informationsbehandling/ADB (353) 
112 Förvaltningsutbildning (355) 
113 Samhälls- och beteendeinriktad enstaka kurs på högskola (356) 
114 Företagsekonomisk inriktad utbildning (357) 
115 Övrig hithörande utbildning (354, 358-359) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 
116 Journalistutbildning (akademisk) (360) 
117 Akademisk sekreterarutbildning (civilsekreterare) (361) 
118 Ekonomutbildning, civilekonom eller motsvarande (362) 
119 Beteendevetenskaplig utbildning (3633) 
120 Psykologutbildning (3634) 
121 Systemvetenskaplig utbildning (3635) 
122 Förvaltningsutbildning (3631, 3636-3637) 
123 Socionomutbildning, social (3630, 3632) 
124 Juristutbildning (364) 
125 Pol mag utbildning (365) 
126 Fil kand, samhällsvetenskaplig inriktning (366) 
127 Fil mag utbildning (367) 
128 Utbildning i studie- och yrkesorientering (SYO) (36861) 
129 Övrig hithörande utbildning (3638-3639, 36801-36859, 36869, 3688, 369) 
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Forskarutbildning 
130 Juridisk fakultet (370-372) 
131 Samhällsvetenskaplig fakultet, inkl handelshögskolan (373-377) 
132 Övrig hithörande utbildning (379) 

Utbildning för industri och hantverk samt teknisk och naturveten
skaplig utbildning 

Gymnasial utbildning högst 2 år 
133 KOMVUX, avgångsbetyg 2 från teknisk sektor (430) 
134 Industriell civil verksutbildning (431) 
135 Naturvetenskaplig civil verksutbildning (432) 
136 Teknisk civil verksutbildning (433) 
137 Verkstadsteknisk utbildning (Ve och Fo-linje i gymnasium) (4340) 
138 El- och teleteknisk utbildning (Et-linje i gymnasium) (4341) 
139 Träteknisk utbildning (Tr-linje i gymnasium) (4342) 
140 Bygg- och anläggningsteknisk utbildning (Ba-Iinje i gymnasium) (4343) 
141 Processteknisk utbildning (Pr-linje i gymnasium) (4344) 
142 Grafiskt tekniskt arbete (4345) 
143 Beklädnadsteknisk utbildning (Be-linje i gymnasium) (4346) 
144 Livsmedelsteknisk utbildning (Li Lm i gymnasium) (4347) 
145 Övrig hithörande utbildning (4348-4349) 
146 Arbetsledarutbildning (4350-4351) 
147 Textilteknisk utbildning (4352) 
148 Teknisk biträdesutbildning (4353) 
149 Laboratoriebiträdesutbildning (ej vård) (4354) 
150 Drift- och underhållsteknisk utbildning (Du-linje i gymnasium) (4355) 
151 Övrig hithörande utbildning (4358-4359) 
152 Utbildning vid teknisk skola/institut, teknikerutbildning (436) 
153 Teknisk linje (2-årig Te-linje i gymnasium eller fackskola) (437) 
154 Övrig hithörande utbildning (438^139) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år 
155 KOMVUX, avgångsbetyg 3 från teknisk sektor (440) 
156 Industriell civil verksutbildning (441) 
157 Naturvetenskaplig civil verksutbildning (442) 
158 Teknisk civil verksutbildning (443) 
159 Metallarbete (4440) 
160 El- och teletekniskt arbete (4441) 
161 Trätekniskt arbete (ej bygg) (4442) 
162 Bygg- och anläggningstekniskt arbete (4443) 
163 Processtekniskt arbete (4444) 
164 Grafiskt tekniskt arbete inkl bokbinderi (4445) 
165 Beklädnadstekniskt arbete (4446) 
166 Livsmedelsarbete (4447) 
167 Övrig hithörande utbildning (4448-4449) 
168 Arbetsledarutbildning (4450^451) 
169 Textilteknisk utbildning (4452) 
170 Tandteknikerutbildning (4453) 
171 Laboratorieutbildning (ej vård) (4454) 
172 Drifttekniker (4455) 
173 Teknisk biträdesutbildning (4456) 
174 Övrig hithörande utbildning (4458^4459) 
175 Ingenjörsutbildning vid teknisk skola/institut (446) 
176 Maskinteknisk utbildning, gymnasium (4470) 
177 El- och teleteknisk utbildning, gymnasium (4471) 
178 Byggteknisk utbildning, gymnasium (4472) 
179 Gruv- och järnbruksteknisk utbildning (bergsskolan) (4473) 
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180 Kemiteknisk utbildning, gymnasium (4474) 
181 Övrig teknisk gymnasial utbildning > 2 år (4475, 4478-^479) 
182 Övrig hithörande utbildning (448-449) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 
183 KOMVUX, avgångsbetyg 4 (450) 
184 Driftteknisk utbildning (451) 
185 Civil teknisk/naturvetenskaplig verksutbildning (452-453) 
186 Yrkesteknisk högskoleutbildning (454) 
187 Praktisk/teknisk utbildning (455) 
188 4-årig teknisk linje i gymnasieskolan (457) 
189 Övrig hithörande utbildning (456, 458^t59) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 
190 Högre teknisk-industriell utbildning (461) 
191 Linjeutbildning med naturvetenskaplig inriktning (462) 
192 Teknisk civil verksutbildning (463) 
193 Civilingenjör, tekn fys, tekn fys o elektron, elektroteknik och datateknik (4640) 
194 Civilingenjör, elektroteknik, enligt äldre studieordning (4642) 
195 Civilingenjör, kemitekn, materialtekn, geoteknologi (4644, 4645) 
196 Civilingenjör, arkitektlinjen (4646) 
197 Civilingenjör, väg och vatten, samhällsbygg, lantmäteri (4643, 4647) 
198 Civilingenjör, maskinteknik, farkostteknik, skeppbyggnadsteknik, industriell ar

betsmiljö linje (4641, 4648) 
199 Civilingenjör, ospecificerad inriktning (4649) 
200 Fil kand, naturvetenskaplig inriktning (466) 
201 Fil mag utbildning, naturvetenskaplig (467) 
202 Övrig hithörande utbildning (465, 468-469) 

Forskarutbildning 
203 Teknisk fakultet (471^72, 475) 
204 Matematisk-naturvetenskaplig fakultet (473^74, 476) 
205 Övrig hithörande utbildning (478^479) 

Utbildning för transport och kommunikation 

Gymnasial utbildning högst 2 är 
206 Fo-linje, transportteknisk gren i gymnasium (530) 
207 Utbildning för sjöfart (Du-linje fartygsteknisk i gymnasium) (531) 
208 Utbildning för luftfart (532) 
209 Utbildning för järnvägstrafik (533) 
210 Utbildning för vägtrafik (534) 
211 Utbildning för postbefordran (535) 
212 Utbildning för telekommunikation (536) 
213 Övrig hithörande utbildning (538-539) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år 
214 Utbildning för sjöfart (541 ) 
215 Utbildning för luftfart (542) 
216 Utbildning för järnvägstrafik (543) 
217 Utbildning för vägtrafik (544) 
218 Utbildning för postbefordran (545) 
219 Utbildning för telekommunikation (546) 
220 Övrig hithörande utbildning (548-549) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 
221 Sjöbefälsutbildning (5513-5519) 
222 Utbildning för luftfart (552) 
223 Utbildning för järnvägstrafik (553) 
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224 Utbildning för vägtrafik (554) 
225 Utbildning för postbefordran (555) 
226 Utbildning för telekommunikation (556) 
227 Övrig hithörande utbildning (558-559) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 
228 Sjökaptens-, lots- och sjöingenjörsutbildning (561) 
229 Flygledarutbildning (562) 
230 Övrig hithörande utbildning (565, 568-569) 

Utbildning för vårdyrken 

Gymnasial utbildning högst 2 år 
231 Sjukvårdsbiträdesutbildning (6301) 
232 Hjälppersonal inom vård, utbildning av (6302) 
233 Personal i social- och familjevård, utbildning av (6304) 
234 Utbildning för social service i gymnasium Ss-linje eller KOMVUX (6305) 
235 Övrig hithörande utbildning (6308-6309) 
236 Undersköterskeutbildning (Vd Hv i gymnasium) (631) 
237 Apotekstekniker, laboratorietekniker inom läkemedelsindustri (632) 
238 Skötare inom psykisk vård, utbildning av (Vd Ps i gymnasium) (633) 
239 Utbildning inom barn-/ungdomsvård (634) 
240 Tandsköterskeutbildning (635) 
241 Fotvårdsspecialistutbildning (636) 
242 Övrig hithörande utbildning (638-639) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år 
243 Kompletteringsutbildning för skötare i psykiatrisk vård (641) 
244 Utbildning för social service (642) 
245 l:e skötare/överskötarutbildning (643) 
246 Specialinriktad utbildning t ex gipsteknik, allergi hos barn m m (644) 
247 Vidareutbildning av tandsköterskor (645) 
248 Ambulanssjukvård, utbildning för (646) 
249 Övrig hithörande utbildning (648-649) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 
250 Sjuksköterskeutbildning (grundutbildning) (650) 
251 Vidareutbildning sjuksköterskor. Hälso- och sjukvårdslinjen (651) 
252 Utbildning för social service (652) 
253 Sjukgymnastutbildning (6530) 
254 Arbetsterapeututbildning (654) 
255 Receptarieutbildning (655) 
256 Tandhygienistutbildning (65611) 
257 Med kand/odont kand/vet med kand (65600-65610, 65615-65699) 
258 Laboratorieassistent- och medicinsk laboratorieassistentutbildning (6573, 6575) 
259 Hälso- och sjukvårdslinjens inriktning mot onkologi, operation eller ögonsjuk

vård (6571-6572, 6574, 6578-6579) 
260 Ortopedteknisk utbildning (6581) 
261 Övrig hithörande utbildning (6538-6539, 6588-6599) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 
262 Läkarutbildning (660-661) 
263 Tandläkarutbildning (662) 
264 Apotekarutbildning (664) 
265 Psykoterapiutbildning (665) 
266 Logopedutbildning (6660) 
267 Påbyggnadsutbildning till hälso- och sjukvårdslinjen (6661) 
268 Vidareutbildning till rehabiliteringslinjen (6662) 
269 Veterinärutbildning (667) 
270 Övrig hithörande utbildning (6664, 668-669) 
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Forskarutbildning. 
271 Medicinsk fakultet (670, 675) 
272 Odontologisk fakultet (671, 676) 
273 Farmaceutisk fakultet (672-673, 677) 
274 Veterinärmedicinsk fakultet (674, 678) 
275 Övrig hithörande utbildning (679) 

Utbildning för lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 

Gymnasial utbildning högst 2 år 
276 Utbildning för lantbruk (Jo-linje i gymnasium) (731) 
277 Utbildning för trädgård (Td-linje i gymnasium) (732) 
278 Utbildning för skogsbruk (Sb-linje i gymnasium) (733) 
279 Jakt- och djurvårdsutbildning (734) 
280 Utbildning i fiske och fiskeodling (735) 
281 Övrig hithörande utbildning (738-739) 

Gymnasial utbildning längre än 2 år 
282 Lantbruksutbildning (741) 
283 Trädgårdsutbildning (742) 
284 Skogsbruksutbildning (743) 
285 Jaktvårdsutbildning (744) 
286 Vattenvård, fiskodling med vattenvård (745) 
287 Övrig hithörande utbildning (746, 748-749) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 
288 Lantmästarutbildning (751) 
289 Trädgårdsteknikerutbildning (752) 
290 Skogsmästarutbildning (753) 
291 Skogsteknikerutbildning (754) 
292 Fiskevårdsutbildning (755) 
293 Övrig hithörande utbildning (756, 758-759) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 
294 Agronomutbildning (761) 
295 Hortonomutbildning/landskapsarkitekt (762) 
296 Jägmästarutbildning (763) 
297 Övrig hithörande utbildning (768-769) 

Forskarutbildning 
298 Lantbruksvetenskaplig fakultet (771-772, 775) 
299 Skogsvetenskaplig fakultet (773-774, 776) 
300 Övrig hithörande utbildning (778-779) 

Utbildning för serviceyrken samt utbildning för civil bevakning och 
militär tjänst 

Gymnasial utbildning högst 2 år 
301 Brandförsvarsutbildning (830) 
302 Skorstensfejarutbildning (831) 
303 Utbildning för vakt/tull (832) 
304 HemtekniskAanthushållsutbildning (Ko Kg, Ko Tx i gymnasium) (833) 
305 Utbildning för storhushåll/restaurangkök (Ko Nä, Li St i gymnasium) (834) 
306 Utbildning hotell/restaurang ej kökspersonal (Li St Se i gymnasium) (835) 
307 Utbildning för hygien och skönhetsvård (836) 
308 Kläd- och lokalvårdsutbildning (837) 
309 Övrig hithörande utbildning (838-839) 
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Gymnasial utbildning längre än 2 år 
310 Brandförsvarsutbildning (840) 
311 Tulltjänstemannautbildning (842) 
312 Plutonofficersutbildning (ej teknisk) (843) 
313 Plutonofficersutbildning, teknisk (844) 
314 Föreståndarutbildning storhushåll/hotell och restaurang (845) 
315 Hushållsteknikerutbildning (846) 
316 Utbildning för hygien och skönhetsvård (847) 
317 Övrig hithörande utbildning (848-849) 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 
318 Brandingenjörsutbildning (850) 
319 Polisutbildning (851) 
320 Tulltaxerar-Aullkammarskrivarutbildning (852) 
321 Kompaniofficersutbildning (853, 854) 
322 Officershögskola, OHS (855) 
323 Vidareutbildning för kompaniofficerare (856) 
324 Utbildning i kost- och näringsekonomi, storhushåll (857-858) 
325 Övrig hithörande utbildning (859) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 
326 Polischefsutbildning (860) 
327 Regementsofficersutbildning (861) 
328 Militär fackutbildning (862) 
329 Högre vidareutbildning för regementsofficerer (863) 
330 Utbildning i kost- och näringsekonomi (865) 
331 Utbildning av yrkesofficerer, MHS samt reservofficerare (866) 
332 Övrig högre militärutbildning, bl a KHS (864, 867-869) 

Forskarutbildning 
333 Yrkesofficersutbildning efter militärhögskolan (870) 

Utbildning ej hänförlig till specifik huvudgrupp samt uppgift om 
utbildning saknas (9) 

334 Ospecificerad gymnasial utbildning högst 2 år (Kv-linje i gymnasium) (93) 
335 Ospecificerad gymnasial utbildning längre än 2 år (94) 
336 Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år (95) 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre 
337 Fil kand (966) 
338 Fil mag (967) 
339 Övrig hithörande utbildning (968) 
340 Ospecificerad forskarutbildning (97) 
341 Uppgift saknas (09,19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99) 
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FASTIGHETSBLANKETT 
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