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Förord

Preface

Statistisk årsbok för Sverige är ett statistiskt uppslagsverk, som avser att sammanfattande och överskådligt redovisa statistik över olika samhällsförhållanden i Sverige. Dessutom finns på de blå sidorna i avsnittet "Internationella översikter" vissa
uppgifter om motsvarande förhållanden i andra länder.
Statistisk årsbok är också vägvisare till annan statistik genom källhänvisningar,
tabellanmärkningar och avsnittet "Officiella statistiska publikationer".
I årets utgåva, som är den 74:e årgången, har ett antal nya tabeller inom miljöområdet rnedtagits. Uppgifterna om utbildningskostnader är också en nyhet i år.
Dessutom finns i år tabeller med uppgifter från folk- och bostadsräkningen 1985.
Tabellen över samtliga företag dvs inte bara bolag, som utgick i förra årets utgåva
har fått återkomma.
Redaktörer för årsboken har varit Ulla Sundberg och Agneta Sverkel-Österberg.
Kerstin Fahlander har redigerat avsnittet med internationella översikter. Dessutom
har Ulla Berggårdh och Ingrid Lind deltagit i tabellarbetet.
Till sist ett tack till myndigheter, institutioner och enskilda samt SCB-medarbetare
från olika ämnesenheter som bistått oss med underlag till tabellerna.
Stockholm i oktober 1987
Sten Johansson
Jan Högrelius

The Statistical Abstract of Sweden is a statistical reference work, intended to
provide summary statistics on a broad range of conditions and activities in Sweden. In addition, the Abstract's blue pages with "Comparative International Statistics" present similar information for other countries.
The Statistical Abstract is also intended to serve as a guide to other statistical
publications by means of its source references, notes to the tables and the section
"Official Statistical Publications".
In this year's issue, the 74th, a number of new tables on the natural environment
have been included, as well as some new figures on the costs of the educational
system. Tables from the 1985 Population and Housing Census are also included.
The table on all enterprises, not only incorporated ones, which was excluded in
last year's issue, has been reintroduced.
Ms Ulla Sundberg and Ms Agneta Sverkel-Österberg have served as editors of the
Abstract. Ms Kerstin Fahlander has edited the section "Comparative International
Statistics", and Ms Ulla Berggårdh and Ms Ingrid Lind have assisted with the
tables.
Finally, we want to express our thanks to the authorities, institutions and private
persons which have provided us with the input to the table, and to our SCB
colleagues for their competent assistance.
Stockholm, October 1987
Sten Johansson
Jan Högrelius
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Sveriges län och residensstäder
Counties and provincial
capitals of Sweden

AB
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
AC
BD

=01
=03
=04
=05
=06
=07
=08
=09
=10
=11
=12
=13
=14
=15
=16
=17
=18
=19
=20
=21
=22
=23
= 24
=25

Stockholms län
Uppsala iän
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Kristianstads län
Malmöhus län
Hallands län
Göteborgs och Bohus län
Älvsborgs län
Skaraborgs län
Värmlands län
Örebro län
Västmanlands län
Kopparbergs län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

8 Geografiska uppgifter Geographical data

Tab. 1. Geografiska uppgifter
Geographical data
Läge, gränser m. m. Geographical position,
boundaries,
etc.
Nordligaste punkt Most Northerly point Treriksröset 69°4'
N bredd Lat N.
Sydligaste punkt Most Southerly point Smygehuk 55°20' N
bredd Lat N.
Västligaste punkt Most Westerly point Skäret Stora Drammen NV om Kosteröarna 10°58' Ö o m Greenwich Long E.
Östligaste punkt Most Easterly point Ön Kåta ja S o m Torne
älvs mynning 24°10' Ö o m Greenwich Long E.
Landgräns mot Finland 586 k m , landgräns mot Norge 1619
km.
Territorialvattengränsen (12 nautiska mil) 1 .
För den sammanhängande gräns som bestäms av fastlandet och de invid detta belägna öarna och skären 2181
km.
För det friliggande området runt Gotland (inkl. Gotska
Sandön)565 km.
Areal Area. Hela arealen 2 (inom "12-milsgränsen") 486661
k m 2 , därav landareal 410928 km 2 . Arealen (inkl. större
insjöar) är 449964 km 2 .
Öar, k m 2 Islands (kringliggande småöar inte inräknade)
Gotland 3 0 0 1 , Öland 1344, Orust 346, Hisingen 192,
Värmdö 180, Tjörn 147, Väddö och Björkö 125, Fårö 114,
Selaö 9 1 , Gräsö 88, Svartsjölandet 79.
Bergshöjder, meter över havet Mountains
Norrbottens
l ä n : Kebnekaise 2 1 1 1 , Sarektjåkkå 2 089, Kaskasatjåkkå
2076(Sulitelma 1860). V ä s t e r b o t t e n s l ä n : N Storfjället 1767 (Marsfjället 1590). J ä m t l a n d s l ä n : Helagsfjället 1796, Lillsylen 1704 3 (Åreskutan 1420,
Sielkentjakke 1314). V ä s t e r n o r r l a n d s l ä n : Solbergsliden 594. K o p p a r b e r g s l ä n : Storvätteshågna
1204, Molnet 1191, Härjehågna 1185 (Städjan 1 1 3 1 ,
Transtrandsfjällen 945). V ä r m l a n d s l ä n : Granberget

vid Höljes 701, Brånberget 691. S k a r a b o r g s I ä n : Hökensås 354, Ålleberg 334, Kinnekulle 306, Billingen 304.
Ä l v s b o r g s l ä n : Galtåsen 362. J ö n k ö p i n g s l ä n :
Tomtabacken377(Taberg343). Ö s t e r g ö t l a n d s l ä n :
Stenabohöjden 327 (Omberg 263). H a l l a n d s
län:
Hallandsås (Högalteknall) 226. M a l m ö h u s
län:
Söderåsen 210.
Vattenområden, km 2 Drainage areas V ä n e r n - G ö t a älv
50200 (därav inom Sverige 42800), Torneälven 40200
(d:o 25300) 4 , Ångermanälven 31900 (d:o 30400), Dalälven 29000 (d:o 27900), Umeälven 26700 (d:o 26500),
Indalsälven 26700 (d:o 24700), Luleälven 25200 (d:o
24500), M ä l a r e n - N o r r s t r ö m 22600, Ljusnan 19800,
Kalixälven 17900", Vättern-Motala ström 15500,
Ljungan 12 900, Skellefteälven 11600, Piteälven 11200,
Lagan 6440, Helge å 4780, Emån 4460.
Sjöar, k m 2 vattenyta Lakes Vänern 5585, Vättern 1912,
Mälaren 1140, Hjälmaren 484, Storsjön i Jämtland 456,
Siljan med Insjön och Orsasjön 354, Torneträsk 322,
Hornavan 230-280, Uddjaure 190-250, Bolmen 184,
Ströms Vattudal 154-183, Stora Lulevatten 165, Storavan 150-175, Kallsjön 155, Åsnen 150, Dellensjöarna
132, Sömmen 132, Skagern 131, Stora Le och Foxen 131,
Storuman 120-165, Suorvajaure 3 2 - 2 1 0 , Flåsjön 1 0 5 114, Virihaure 108, Frykensjöarna 102, Glafsfjorden 102,
Torrön 8 4 - 1 0 3 och Malgomaj 7 0 - 1 0 5 .
Floder, km Rivers Klarälven-Göta älv 720 (därav inom
Sverige 520), Muonioälven-Torneälven 570, Dalälven
520, Umeälven 460 (d:o 450), Luleälven 450 (d:o 440),
Ångermanälven 450 (d:o 440), Kalixälven 430, Ljusnan
430, Järpströmmen-lndalsälven 420, Skellefteälven
410, Piteälven 370, Ljungan 350, Toftaån-Lagan 270,
Ätran 230.

Vissa meteorologiska stationer
Selected meteorological
stations

1

Fr.o.m. 1 juli 1979 ändrades territorialvattengränsen från 4- till 12 nautiska mil (1 n.m. = 1852 m). - 2 Inkl, samtliga insjöar. !ncl. al! lakes. Storsylens högsta topp (1 762 m) ligger i Norge. - 4 Hela området ovan bifurkationen till Kaiixälven 19910 km2) har räknats till Tornealvens
område. - s Flp = flygplats.
3

Källa: Statens lantmäteriverk; Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

G e o g r a f i s k a u p p g i f t e r o c h V ä d e r Geographical

data and

Weather

9

Tab. 2. Nederbörd i mm
Precipitation

Källa: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).
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Väder Weather

Tab. 3. Medeltemperatur i celsiusgrader
Average temperature (Celsius)

Källa: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Väder Weather
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Tab. 4. Lantmäteri
Land surveying

Källa: Lantmäteriverket.
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Miljö Environment

Tab. 5. Statliga anslag till miljövårdsverksamhet, 1000 kr
Environment protection: government grants

(forts.)

Miljö Environment
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Tab. 5 (forts.). Statliga anslag till miljövårdsverksamhet, 1000 kr

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Naturvårdsverket.

Tab. 6. Nationalparker: areal och år för beslut om avsättande som nationalpark
National parks: area and year of decision to reserve as a national park

Källa: Naturvårdsverket.
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Miljö

Environment

Tab. 7. Naturreservat m. m., länsvis
Nature reserves, etc., by county

Källa: Naturvårdsverket.

Tab. 8. Bekämpningsmedel efter olika användningsområden
Pesticides by use

Källa: Kemikalieinspektionen.

Miljö

Environment
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Tab. 9. Bekämpningsmedel efter olika användningsområden och typer av medel
Pesticides by use and by type of chemicals

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Kemikalieinspektionen.

Tab. 10. Försäljning av växtskyddsmedel till jordbruket, ton
Sale of pesticides to agriculture

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Jordbruksstatistisk årsbok.
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Miljö

Environment

Tab. 11. Utsläpp och utsläppskällor 1980-talet
Emissions, discharges and their sources

Miljö Environment
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Se Tabellanmarkningar
Kalla: SCB Miljostatislisk årsbok

Tab. 12. Blyinnehåll i bensin
Lead content in petrol

Källa: Svenska Petroleum Institutet.

Tab. 13. Antal svartlistade och frilistade vattenområden 1967—1985
Number of blacklisted and freelisted lakes

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Miljöstatistisk årsbok.

Tab. 14. Utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnkraftverken 1981—1985
Discharge of radioactive material from nuclear power plants

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Miljöstatistisk årsbok.
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Miljö Environment

Tab. 15. Svaveldioxidutsläpp och nedfall i Sverige från de länder, som påverkar
landet mest, 1000 ton svavel per år
SO2-emissionand deposition in Sweden from some countries, 1000 tons of sulphur per year

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Miljöstatistisk årsbok.

Tab. 16. Luftkvalitet i tätorter, halter av svaveldioxid, sot och kväveoxider, μg/m3
Air quality in built up areas, concentrations of sulphur dioxide, soot and nitrogen oxides

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Miljöstatistisk årsbok.

Miljö

Environment
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Tab. 17. Utsläpp av luftföroreningar i Sverige, 1000 ton
Emission of air pollutants

Källa: SCB Miljöstatistisk årsbok.

Tab. 18. Oljeutsläpp
Oil spills

Källa: Generaltullstyrelsen, kustbevakningsbyrån.
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Miljö

Environment

Tab. 19. Vattenförbrukningen inom vissa kommuner 1985
Water-consumption in some municipalities

Källa: Svenska vatten- och avloppsverksföreningen.

Miljö

Environment
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Befolkning

Befolkning

Population

24. Diagram 1.
Den svenska befolkningsutvecklingen
Population trends
25. Tab. 20. Folkmängd den 31 december
1750—1986
Population, by sex
25. Tab. 2 1 . Folkmängd i de 50 största
tätorterna den 1 november
Population of the 50 biggest localities
26. Tab. 22. Folkmängd i tätorter den
1 november 1980, länsvis
Population of localities, by county
27. Tab. 23. Folkmängd i storstadsområdena
den 31 december
Population of the three biggest towns
with suburbs
28. Tab. 24. Areal och folkmängd i
landskapen den 31 december 1986
Area and Population by provinces
28. Tab. 25. Folkmängd i de största
kommunerna den 31 december 1910—1986
Population of the biggest municipalities
29. Tab. 26. Areal och folkmängd i
kommunerna den 31 december 1986
Area and Population of municipalities
3 1 . Tab. 27. Folkmängd i länen den
31 december
Population, by counties
32. Tab. 28. Folkmängd i A-regioner den
31 december 1986
Population of A-regions (aggregate of
municipalities)
33. Tab. 29. Folkmängd efter ålder den
31 december
Population by age
33. Tab. 30. Folkmängd efter ålder, civilstånd och
kön den 31 december 1986
Population by age, marital status and sex
34. Tab. 31. Folkmängd efter kön, civilstånd
och ålder i ettårsklasser den
31 december 1986
Population by sex, marital status and age
by single years
36. Tab. 32. Befolkning efter medborgarskap
Population by citizenship
37. Tab. 33. Utländska medborgare efter kön,
civilstånd och ålder den 31 december 1986
Aliens by sex, marital status and age
37. Tab. 34. Utländska medborgare den
31 december, länsvis
Aliens, by county
38. Tab. 35. Utrikes födda och utländska
medborgare efter födelseland, medborgarskapsland och kön i hela riket den
31 december 1986
Foreign-born persons and aliens by country of birth
or citizenship and sex in the whole country
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Befolkning

Population

Population

40. Tab. 36. Beräknad folkmängd till och med
år 2025
Population projection
41. Tab. 37. Gifta samboende och ej gifta efter
ålder och antalet hemmavarande barn
under 18 år den 31 december 1986
Cohabiting married persons and not married
persons, by age and number of children under
18 years of age, living at home
42. Tab. 38. Samboende efter ålder, kön
och civilstånd den 1 november 1985
Population: cohabiting by age, sex and
marital status
43. Tab. 39. Befolkningen efter hushållstillhörighet den 1 november 1985, länsvis
Population by type of household, by county
44. Tab. 40. Bostadshushåll efter antal
hushållsmedlemmar och barn under 16 år
m. m. den 1 november 1985, länsvis
Dwelling households by number of members
and children under 16 years of age, by county
Befolkningsförändringar
Population changes
45. Tab. 41. Folkmängdens förändringar,
länsvis
Population changes, by county
46. Tab. 42. Folkmängdens förändringar
1751—1986
Population changes
47. Tab. 43. Folkmängdens förändringar på
1000 av medelfolkmängden 1751—1986
Population changes per 1000 of the mean
population
48. Tab. 44. Folkmängdens förändringar
i län och kommuner 1986
Population changes in counties and
municipalities
54. Tab. 45. Giftermål: tidigare civilstånd
och medelåldern vid vigseln
Marriages by previous marital status of bride
and of groom and average age at marriage
54. Tab. 46. Giftermål 1986: makarnas
ålder och tidigare civilstånd
Marriages by age and previous marital status
of husband and of wife
55. Tab. 47. Äktenskapsskillnader
Divorces
55. Tab. 48. Födda barn
Births
56. Tab. 49. Levande födda barn efter
moderns ålder
Live births by age of mother
56. Tab. 50. Födelsetal och reproduktionstal
Birth and reproduction rates

57. Tab. 51. Spädbarnsdödligheten efter
levnadstid
Infant deaths (under 1 year of age), number
and rate per 1000 live births
57. Tab. 52. Döda
Deaths
58. Tab. 53. Döda i olika åldrar på 1000 av
medelfolkmängden i samma åldrar
Death rates specific for age and sex
59. Tab. 54. Livslängdstabeller för perioden
1981—1985
Life tables
61. Tab. 55. Flyttningar till och från storstadsområdena 1986, länsvis
In- and outmigration in the three biggest
towns with suburbs by county

62. Tab. 56. Invandrare och utvandrare
efter länder
Immigrants and emigrants, by country
63. Tab. 57. Invandrare och utvandrare,
länsvis
Immigrants and emigrants, by county
64. Tab. 58. Invandrare och utvandrare
efter kön och ålder
Immigrants and emigrants, by sex and age
65. Tab. 59. Utländska medborgare som
erhållit svenskt medborgarskap
Aliens naturalized

65. Tab. 60. Namnärenden
Applications for family and christian names

Befolkning Population
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Diagram 1. Den svenska befolkningsutvecklingen
Population trends
Fyrfaldigad befolkning sedan 1750
Folkmängd i miljoner
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Fruktsamhet och dödlighet har sjunkit kraftigt
under 1900-talet

Från utvandringsland till
invandringsland

Födda och döda per 1000 invånare

Ut- och invandrare i 1000-tal

Befolkning Population

Tab. 20. Folkmängd den 31 december 1750—1986
Population, by sex

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Historisk statistik för Sverige. Del 1: Befolkning; Folkmängd. Del 3.

Tab. 21. Folkmängd i de 50 största tätorterna den 1 november
Population of the 50 biggest localities

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1975—1980.

Befolkning Population
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26
Befolkning Population

Tab. 22. Folkmängd i tätorter den 1 november 1980, länsvis
Population of localities, by county

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1980; Statistiskt meddelande, serie J 1982: 10.

Tab. 23. Folkmängd i storstadsområdena den 31 december
Population of the three biggest towns with suburbs

Källa: SCB Folkmängd 1986. Del 1-2.

Tab. 24. Areal och folkmängd i landskapen den 31 december 1986
Area and Population by provinces

Källa: SCB Folkmängd 1986. Del 1 -2.
Befolkning Population
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Tab. 25. Folkmängd i de största kommunerna den 31 december 1910—1986
Population of the biggest municipalities

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Folkräkningen 1910—1950; Folkmängden inom administrativa områden 1960; Folkmängd. Del 1 för 1970. Del
1-2 för 1980 och 1986.
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Befolkning

Population

Tab. 26. Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 1986
Area and Population of municipalities

(forts.)

Befolkning Population
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Tab. 26 (forts.). Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 1986

30

Befolkning Population

Tab. 26 (forts.). Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 1986

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Folkmängd 1986. Del 1 - 2 ; SCB Kommun- och församlingsregister.

Tab. 27. Folkmängd i länen den 31 december
Population, by counties

(forts.)

Befolkning Population
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Tab. 27 (forts.). Folkmängd i länen den 31 december

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Folkräkningen 1950; Befolkningsrörelsen 1960; Folkmängd. Del 3 för 1970, 1980—1986.

Tab. 28. Folkmängd i A-regioner den 31 december 1986
Population of A-regions (aggregate of municipalities)

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Folkmängd 1986. Del 3.
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Befolkning Population

Tab. 29. Folkmängd efter ålder den 31 december
Population by age

Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 3.

Tab. 30. Folkmängd efter ålder, civilstånd och kön den 31 december 1986
Population by age, marital status and sex

Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 3.

2-17-514
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Tab. 31. Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser
den 31 december 1986
Population by sex, marital status and age by single years

34

Befolkning Population

Tab. 31 (forts.). Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser den 31 december 1986

Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 3.

Befolkning Population
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Tab. 32. Befolkning efter medborgarskap
Population by citizenship

Källa: SCB Folkmängd. Del 3, Statistiska meddelanden, serie Be.
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Befolkning Population

Tab. 33. Utländska medborgare efter kön, civilstånd och ålder den 31 december 1986
Aliens by sex, marital status and age

Källa: SCB Folkmängd. Del 3.

Tab. 34. Utländska medborgare den 31 december, länsvis
Aliens, by county

Kalla: SCB Folkmängd 1986 Del 3.

Befolkning Population
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Tab. 35. Utrikes födda och utländska medborgare efter födelseland, medborgarskapsland och kön i hela riket 31 december 1986
Foreign-born persons and aliens by country of birth or citizenship and sex in the whole

country

Befolkning Population

Tab. 35 (forts.). Utrikes födda och utländska medborgare efter födelseland, medborgarskapsland och kön i hela riket 31 december 1986

Befolkning Population
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Kalla. SCB Folkmängd Del 3

Tab. 36. Beräknad folkmängd till och med år 2025
Population projection

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Den framtida befolkningen; Prognos för åren 1986-2025.

40

Befolkning

Population

Tab. 37. Gifta samboende och ej gifta efter ålder och antalet hemmavarande barn
under 18 år den 31 december 1986
Cohabiting married persons and not married persons, by age and number of children under 18
years of age, living at home

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Folkmängd 1986. Del 3.

Befolkning Population
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Tab. 38. Samboende efter ålder, kön och civilstånd den 1 november 1985
Population: cohabiting by age, sex and marital status

Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1985.

42

Befolkning

Population

Tab. 39. Befolkningen efter hushållstillhörighet den 1 november 1985, länsvis
Population by type of household, by county

Befolkning Population
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Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1985.

44

Tab. 40. Bostadshushåll efter antal hushållsmedlemmar och barn under 16 år m. m. den 1 november 1985, länsvis

Befolkning Population

Dwelling households by number of members and children under 16 years of age, by county

Källa: SCB Folk-och bostadsräkningen 1985.

Tab. 41. Folkmängdens förändringar, länsvis
Population changes, by county

Befolkningsförändringar Population changes
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Källa SCB Befolkningsförändringar Dnl 1

Tab. 42. Folkmängdens förändringar 1751—1986
Population changes

Källa: SCB Historisk statistik för Sverige. Del 1 : Befolkning; Befolkningsförändringar. Del 3.

46

Befolkningsförändringar Population changes

Tab. 43. Folkmängdens förändringar på 1000 av medelfolkmängden 1751—1986
Population changes per 1000 of the mean population

Källa: SCB Historisk statistik för Sverige. Del 1: Befolkning; Befolkningsförändringar. Del 3.

Befolkningsförändringar Population

changes
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Tab. 44. Folkmängdens förändringar i län och kommuner 1986
Population changes in counties and municipalities

(forts.)

48

Befolkningsförändringar Population

changes

Tab. 44 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner 1986

(forts.)

Befolkningsförändringar Population changes
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Tab. 44 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner 1986

50

Befolkningsförändringar Population changes

Tab. 44 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner 1986

(forts.)

Befolkningsförändringar Population changes
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Tab. 44 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner 1986

52

Befolkningsförändringar Population changes

Tab. 44 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner 1986

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Befolkningsförändringar 1986. Del 1.

Befolkningsförändringar Population

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

Källa: SCB Befolkningsrörelsen; Befolkningsförändringar.

Tab. 46. Giftermål 1986: makarnas ålder och tidigare civilstånd
Marriages by age and previous marital status of husband and of wife

Källa: SCB Befolkningsförändringar.

54

Befolkningsförändringar Population

changes

Tab. 47. Äktenskapsskillnader
Divorces

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok.

Tab. 48. Födda barn
Births

Källa: SCB Befolkningsförändringar.

Befolkningsförändringar Population

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

Källa: SCB Befolkningsförändringar.

Tab. 50. Födelsetal och reproduktionstal
Birth and reproduction rates

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Befolkningsförändringar. Dei 3.

56

Befolkningsförändringar Population changes

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

Källa: SCB Befolkningsförändringar.

Tab. 52. Döda
Deaths

Källa: SCB Befolkningsförändringar.

Befolkningsförändringar Population

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

Källa: SCB Befolkningsförändringar.
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Befolkningsförändringar Population changes

Tab. 54. Livslängdstabeller för perioden 1981—1985
Life tables

(forts.)

Befolkningsförändringar Population changes
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Tab. 54 (forts.). Livslängdstabeller för perioden 1981—1985

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 3.

60

Befolkningsförändringar Population changes

Tab. 55. Flyttningar till och från storstadsområdena 1986, länsvis
In- and outmigration in the three biggest towns with suburbs by county

Källa: SCB Befolkningsförändringar 1986. Del 2.

Befolkningsförändringar Population changes
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Tab. 56. Invandrare och utvandrare efter länder
Immigrants and emigrants, by country

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 3.
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Befolkningsförändringar Population changes

Tab. 57. Invandrare och utvandrare, länsvis
Immigrants and emigrants, by county

Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 3.

Befolkningsförändringar Population changes
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Tab. 58. Invandrare och utvandrare efter kön och ålder
Immigrants and emigrants, by sex and age

Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 3.

64

Befolkningsförändringar Population changes

Tab. 59. Utländska medborgare som erhållit svenskt medborgarskap
Aliens naturalized

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Befolkningsförändringar. Del 3.

Tab. 60. Namnärenden
Applications

for family and christian names

Källa: Patentverket.
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Jordbruk, skogsbruk och fiske
Agriculture, Forestry and Fishery

Jordbruk

Agriculture

68. Tab. 61. Företag efter företagens
storlek
Holdings by size of holdings
69. Tab. 62. Företag och motsvarande
åkerareal efter brukningsform
Holdings and area of arable land by type
of holding
69. Tab. 63. Företag med och utan nötkreatur
Holdings with and without cattle
70. Tab. 64. Företag med svin efter
besättningarnas storlek
Holdings with pigs by size of stocks
70. Tab. 65. Företag med får (exkl. lamm)
efter besättningarnas storlek
Holdings with sheep by size of stocks
70. Tab. 66. Företag med höns (exkl.
kycklingar) efter besättningarnas storlek
Holdings with fowls by size of stocks
71. Tab. 67. Åkerarealen efter företagens
storlek
Area of arable land by size of holdings
71. Tab. 68. Åkerareal efter ägare enligt
allmän fastighetstaxering 1981 i hektar
Area of arable land, in hectares by type of
ownership. General assessment of real estate
72. Tab. 69. Areal av olika ägoslag, hektar
Area of different types of land, hectares
73. Tab. 70. Åkerjordens användning efter
företagens storlek 1986
Use of arable land, by size of holdings
74. Tab. 71. Åkerjordens användning, hektar
Use of arable land, in hectares
74. Tab. 72. Brödsäd: tillgång och
förbrukning, ton
Bread grain: supply and consumption
75. Tab. 73. Bärgad skörd av spannmål,
slåttervall och potatis, kilogram per hektar
Actual yield of grain, ley and potatoes,
kilogrammes per hectare
75. Tab. 74. Skörd i ton
Yield in metric tons
76. Tab. 75. Skördeskadeskyddet: resultat av
ersättningsberäkningarna
Crop insurance: results of calculations of
compensation
76. Tab. 76. Husdjur inom företag av olika
storlek 1986
Livestock: number, by kind and by size
of holdings
77. Tab. 77. Husdjur
Livestock
77. Tab. 78. Renar vid samebyar
Reindeer by Samic-villages
77. Tab. 79. Mjölkboskapskontrollen
Milk recording

66

Jordbruk, skogsbruk och fiske Agriculture,

78. Tab. 80. Mejerihantering
Dairying
78. Tab. 81. Animal produktion, 1000 ton
Livestock production
79. Tab. 82. Odling av trädgårdsväxter
Horticultural cultivation
79. Tab. 83. Frilandsareal i hektar för olika
trädgårdsväxter
Cultivation in hectares on open ground for
horticultural plants
80. Tab. 84. Under tillåten jakttid fällda älgar,
länsvis
Annual harvest of moose during open season
80. Tab. 85. Veterinärväsendet
den 31 december
Veterinary activity

Skogsbruk

Forestry

81. Tab. 86. Skogsnäringens utveckling
Development of the forest industry sector,
at current prices
82. Tab. 87. Värdet av skogsmark
och växande skog
Value of forest land and growing stock
82. Tab. 88. Beräknad årlig avverkning
Estimated annual removals, by assortments,
in the felling-seasons
83. Tab. 89. Genomsnittlig årlig avverkning fem
årsperioden 1980/81—1984/85
Mean annual fellings in seasons
83. Tab. 90. Skogsmarksareal efter län,
landsdelar och ägare 1981—1985,
1000 hektar
Forest area by county and ownership
84. Tab. 91. Skogsmarksareal i hektar efter
ägarekategori enligt allmän fastighetstaxering 1981, länsvis
Area of forest land, in hectares by type of
ownership. General assessment of real estate
85. Tab. 92. Virkesförråd på skogsmark 1981—
1985
Growing stock on forest land
85. Tab. 93. Årlig tillväxt på skogsmark efter
trädslag 1980—1984, milj. skogskubikmeter
Annual growth on forest area by species
according to the National Forest Survey
86. Tab. 94. Totalavverkningens beräknade
storlek och penningvärde
Estimated volume and value of annual fellings
86. Tab. 95. Prisutveckling för barrsågtimmer
och massaved
Price development for coniferous timber and
pulpwood

forestry and fishery

87. Tab. 96. Skogsvårdsåtgärder, skogsbilvägbyggnad samt skogsdikning 1985
Silvicultural measures, building of forest roads,
draining ditches and forest landing strips
Fiske Fishery
88. Tab. 97. Saltsjöfisket: avkastning,
landad vikt
The yield of sea-fisheries, landed weight
89. Tab. 98. Saltsjöfisket: ilandförd fisk på
kuststräckor 1986, landad vikt
The yield of sea-fisheries by coastal districts,
landed weight
89. Tab. 99. Saltsjöfisket: fiskare och båtar
Sea-fisheries: fishermen, and fishing craft

Jordbruk, skogsbruk och fiske Agriculture,

forestry and fishery
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Tab. 61. Företag efter företagens storlek
Holdings by size of holdings

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

68

Jordbruk

Agriculture

Tab. 62. Företag och motsvarande åkerareal efter brukningsform
Holdings and area of arable land by type of holding

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

Tab. 63. Företag med och utan nötkreatur
Holdings with and without cattle

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

Jordbruk

Agriculture
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Tab. 64. Företag med svin efter besättningarnas storlek
Holdings with pigs by size of stocks

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

Tab. 65. Företag med får (exkl. lamm) efter besättningarnas storlek
Holdings with sheep by size of stocks

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

Tab. 66. Företag med höns (exkl. kycklingar) efter besättningarnas storlek
Holdings with fowls by size of stocks

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie J.
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Jordbruk

Agriculture

Tab. 67. Åkerarealen efter företagens storlek
Area of arable land by size of holdings

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

Tab. 68. Åkerareal efter ägare enligt allmän fastighetstaxering 1981 i hektar
Area of arable land, in hectares by type of ownership. General assessment of real estate

(forts.)

Jordbruk Agriculture 71

Tab. 68 (forts.). Åkerareal efter ägare enligt allmän fastighetstaxering 1981 i hektar

Källa: SCB Allmän fastighetstaxering 1981. Del 2.

Tab. 69. Areal av olika ägoslag, hektar
Area of different types of land, hectares

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie J.
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Jordbruk

Agriculture

Tab. 70. Åkerjordens användning efter företagens storlek 1986
Use of arable land, by size of holdings

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

Jordbruk

Agriculture
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Tab. 71. Åkerjordens användning, hektar
Use of arable land, in hectares

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

Tab. 72. Brödsäd: tillgång och förbrukning, ton
Bread grain: supply and consumption

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Statens jordbruksnämnd; Jordbruksekonomiska meddelanden.
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Jordbruk

Agriculture

Tab. 73. Bärgad skörd av spannmål, slåttervall och potatis, kilogram per hektar
Actual yield of grain, ley and potatoes, kilogrammes per hectare

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Objektiv skördeuppskattning.

Tab. 74. Skörd i ton
Yield in metric tons

Se Tabellanmärkningar.
Källa-. SCB Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie J.
Jordbruk

Agriculture
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Tab. 75. Skördeskadeskyddet: resultat av ersättningsberäkningarna
Crop insurance: results of calculations of compensation

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

Tab. 76. Husdjur inom företag av olika storlek 1986
Livestock: number, by kind and by size of holdings

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Jordbruksstatistisk årsbok: Statistiska meddelanden, serie J.
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Jordbruk Agriculture

Tab. 77. Husdjur
Livestock

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

Tab. 78. Renar vid samebyar
Reindeer by Samic-villages

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

Tab. 79. Mjölkboskapskontrollen
Milk recording

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

Agriculture
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Tab. 80. Mejerihantering
Dairying

Källa: Svenska mejeriernas riksförening.

Tab. 81. Animal produktion, 1000 ton
Livestock production

Källa: Statens jordbruksnämnd; Jordbruksekonomiska meddelanden.

78

Jordbruk

Agriculture

Tab. 82. Odling av trädgårdsväxter
Horticultural cultivation

Källa: SCB Jordbruksstatistisk årsbok.

Tab. 83. Frilandsareal i hektar för olika trädgårdsväxter
Cultivation in hectares on open ground for horticultural plants

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Jordbruksstatistisk årsbok.
Jordbruk

Agriculture
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Tab. 84. Under tillåten jakttid fällda älgar, länsvis
Annual harvest of moose during open season

Källa: Naturvårdsverket.

Tab. 85. Veterinärväsendet den 31 december
Veterinary activity

Kalla: lantbruksstvrelsen.
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Jordbruk

Agriculture

Tab. 86. Skogsnäringens utveckling
Development of the forest industry sector, at current prices

Källa: Skogsstyrelsen.

Skogsbruk Forestry

81

Tab. 87. Värdet av skogsmark och växande skog
Value of forest land and growing stock

Källa: SCB Allmän fastighetstaxering 1975 och 1981.

Tab. 88. Beräknad årlig avverkning
Estimated annual removals, by assortments, in the felling-seasons

Källa: Skogsstyrelsen.

82

Skogsbruk Forestry

Tab. 89. Genomsnittlig årlig avverkning femårsperioden 1980/81—1984/85
Mean annual fellings in seasons

Källa: Skogsstyrelsen.

Tab. 90. Skogsmarksareal efter län, landsdelar och ägare 1981—1985, 1000 hektar
Forest area by county and ownership

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Skogsstyrelsen.

Skogsbruk Forestry
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Tab. 91. Skogsmarksareal i hektar efter ägarekategori enligt allmän
fastighetstaxering 1981, länsvis
Area of forest land, in hectares by type of ownership. General assessment of real estate

Källa: SCB Allmän fastighetstaxering 1981.

84

Skogsbruk Forestry

Tab. 92. V i r k e s f ö r r å d på s k o g s m a r k 1981—1985
Growing stock on forest land

Källa: Skogsstyrelsen.

T a b . 93. Å r l i g t i l l v ä x t på s k o g s m a r k efter t r ä d s l a g 1980—1984, milj. s k o g s k u b i k m e t e r
Annual growth on forest area by species according to the National Forest Survey

Källa: Skogsstyrelsen.

Skogsbruk Forestry

85

Tab. 94. Totalavverkningens beräknade storlek och penningvärde
Estimated volume and value of annual fellings

Källa: Skogsstyrelsen.

Tab. 95. Prisutveckling för barrsågtimmer och massaved
Price development for coniferous timber and pulpwood

Källa: Skogsstyrelsen.

86

Skogsbruk Forestry

Tab. 96. Skogsvårdsåtgärder, skogsbilvägbyggnad samt skogsdikning 1985
Silvicultural measures, building of forest roads, draining ditches and forest landing strips

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Skogsstyrelsen.

Skogsbruk Forestry
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Tab. 97. Saltsjöfisket: avkastning, landad vikt
The yield of sea-fisheries, landed weight

Källa: SCB Fiskestatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie J.

88

Fiske Fishery

Tab. 98. Saltsjöfisket: ilandförd fisk på kuststräckor 1986, landad vikt
The yield of sea-fisheries by coastal districts, landed weight

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie J.

Tab. 99. Saltsjöfisket: fiskare och båtar
Sea-fisheries: fishermen and fishing craft

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Fiskestatistisk årsbok 1970-1979; Fiskeriräkningen den 1 januari 1985: Statistiska meddelanden, serie J.

Fiske Fishery
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Industri och bergshantering
Mining and Manufacturing

91. Tab. 100. Produktion av vissa malmer,
mineraler och bergarter, 1000 ton
Production of ore, minerats and kind of rocks
9 1 . Tab. 101. Produktion av järnmalm,
tackjärn samt vissa andra metaller
Production of iron ore, pig iron and certain
other metals
92. Tab. 102. Industri: tillverkning av vissa
varugrupper, varuundergrupper eller
varuposter enligt SITC-Revised 2
Manufacturing (excl. electricity, gas and water
services): production of some important items
divided according to the SITC-Revised 2
100. Tab. 103. Arbetsställen, personal,
produktionens saluvärde och förädlingsvärde efter näringsgren 1985
Manufacturing and mining and quarrying:
establishments, wage-earners, etc., by
branches of industry
103. Tab. 104. Arbetsställen efter näringsgren
Number of establishments by branch of industry
103. Tab. 105. Industriella investeringar efter
näringsgren i löpande priser, milj. kr
Industrial investments. Current prices

90

Industri och bergshantering Mining and

104. Tab. 106. Arbetsställen och årssysselsatta
efter näringsgren och storleksklass 1985
Establishments and persons engaged by branch
of industry and according to size by number
of persons yearly engaged
110. Tab. 107. Produktionens volym efter
näringsgren. Indextal (1980 = 100)
Volume index of industrial production
111. Tab. 108. Produktionens saluvärde efter
näringsgren, milj. kr
Market value by branch of industry
111. Tab. 109. Leverans-och orderläge i löpande
priser
Industry: delivery and orderbook situation. Current
prices
112. Tab. 110. Tillverkning av sprit
Manufacture of alcohol
112. Tab. 111. Tillverkning av skattepliktiga
maltdrycker
Manufacture of malt liquors subject to taxation

manufacturing

Tab. 100. Produktion av vissa malmer, mineraler och bergarter, 1000 ton
Production of ore, minerals and kind of rocks

Källa: SCB Industri.

Tab. 101. Produktion av järnmalm, tackjärn samt vissa andra metaller
Production of iron ore, pig iron and certain other metals

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Industri.

Industri och bergshantering Mining and

manufacturing

91

Tab. 102. Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller
varuposter enligt SITC-Revised 2
Manufacturing (excl. electricity, gas and water services): production of some important
items divided according to the SITC-Revised 2

92

Industri Manufacturing

Tab. 102 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter
enligt SITC-Revised 2

(forts.)

Industri Manufacturing

93

Tab. 102 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter
enligt SITC-Revised 2

94

Industri

Manufacturing

Tab. 102 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter
enligt SITC-Revised 2

(forts.)

Industri

Manufacturing

95

Tab. 102 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter
enligt SITC-Revised 2

96

Industri Manufacturing

Tab. 102 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter
enligt SITC-Revised 2

(forts.)

4-17-514

Industri

Manufacturing

97

Tab. 102 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter
enligt SITC-Revised 2

98

Industri Manufacturing

Tab. 102 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter
enligt SITC-Revised 2

Se Tabellanmärkningar.
Kalla: SCB Industri.

Industri Manufacturing

99

Tab. 103. Arbetsställen, personal, produktionens saluvärde och förädlingsvärde
efter näringsgren 1985
Manufacturing and mining and quarrying: establishments, wage-earners, etc.,
by branches of industry

100

Industri

Manufacturing

Tab. 103 (forts.). Arbetsställen, personal, produktionens saluvärde och förädlingsvärde
efter näringsgren 1985

(forts.)

Industri Manufacturing

101

Tab. 103 (forts.). Arbetsställen, personal, produktionens saluvärde och förädlingsvärde
efter näringsgren 1985

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Industri.

102

Industri Manufacturing

Tab. 104. Arbetsställen efter näringsgren
Number of establishments by branch of industry

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Industri.

Tab. 105. Industriella investeringar efter näringsgren i löpande priser, milj. kr
Industrial investments. Current prices

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Industri; Statistiska meddelanden, serie F.

Industri

Manufacturing

103

Tab. 106. Arbetsställen och årssysselsatta efter näringsgren och storleksklass 1985

104

Industri Manufacturing

Establishments and persons engaged by branch of industry and according to size by number of
persons yearly engaged

(forts.)

Industri

Manufacturing

105

Tab. 106 (forts.). Arbetsställen och årssysselsatta efter näringsgren och storleksklass 1985

106

Industri Manufacturing

(forts.)

Industri Manufacturing

107

Tab. 106 (forts.). Arbetsställen och årssysselsatta efter näringsgren och storleksklass 1985

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Industri.

108

Industri

Manufacturing

Industri Manufacturing

109

Tab. 107. Produktionens volym efter näringsgren. Indextal (1980 = 100)
Volume index of industrial production

Källa: SCB Industri; Statistiska meddelanden, serie IB.

110

Industri

Manufacturing

Tab. 108. Produktionens saluvärde efter näringsgren, milj. kr
Market value by branch of industry

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Industri.

Tab. 109. Leverans- och orderläge i löpande priser
Industry: delivery and orderbook situation. Current prices

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie IB.

Industri

Manufacturing

111

Tab. 110. Tillverkning av sprit
Manufacture of alcohol

Källa: Socialstyrelsen.

Tab. 111. Tillverkning av skattepliktiga maltdrycker
Manufacture of malt liquors subject to taxation

Källa: Socialstyrelsen.

112

Industri

Manufacturing

Energi Energy
114. Tab. 112. Energibalans 1986, 1000
terajoule (TJ)
Overall energy balance
115. Tab. 113. Energibalans: översikt, 1000
terajoule (TJ)
Overall energy balance: survey
115. Tab. 114. Förbrukning av bränsle och
elektrisk energi efter bränsleslag
Consumption of fuel and electric energy
by kind of fuel

116. Tab. 115. Förbrukning av bränsle och
elektrisk energi efter näringsgren
Consumption of fuel and electric energy by
branch of industry
117. Tab. 116. Elektrisk energi: produktion
och förbrukning
Electric energy: generation and consumption
118. Tab. 117. Vattenkraft, disponibel och
utbyggd den 31 december
Water power, potential and developed

Energi Energy

113

Tab. 112. Energibalans 1986, 1000 terajoule (TJ)
Overall energy balance

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie E.

114

Energi Energy

Tab. 113. Energibalans: översikt, 1000 terajoule (TJ)
Overall energy balance: survey

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie E.

Tab. 114. Förbrukning av bränsle och elektrisk energi efter bränsleslag
Consumption of fuel and electric energy by kind of fuel

Källa: SCB Industri.

Energi Energy

115

Tab. 115. Förbrukning av bränsle och elektrisk energi efter näringsgren
Consumption of fuel and electric energy by branch of industry

Källa: SCB Industri.

116

Energi Energy

Tab. 116. Elektrisk energi: produktion och förbrukning
Electric energy: generation and consumption

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie E.

Energi Energy

117

Tab. 117. Vattenkraft, disponibel och utbyggd den 31 december
Water power, potential and developed

Källa: Svenska kraftverksföreningen.

118

Energi Energy

Bostäder och byggande
Housing and Construction

120. Tab. 118. Bostadsbyggandet: statliga lån och
bidrag till bostadsförsörjningen, nyoch ombyggnad
Housing construction: government assistance to
housing
121. Tab. 119. Bostadsbyggandet: lägenheter i
inflyttningsfärdiga hus efter förekomst av
statligt lån, m. m.
Housing construction: dwellings in completed
buildings by existence of government loan, etc.
122. Tab. 120. Bostadsbyggandet: lägenheter i
inflyttningsfärdiga hus efter lägenhetstyp
m. m.
Housing construction: dwellings in completed
buildings by type of building etc.
123. Tab. 121. Bostadsbyggandet: lägenheter i
moderniserade flerbostadshus avslutade
1986, före och efter modernisering
Housing construction: number of dwellings in
restored multi-dwelling buildings completed
1986, before and after restoration
124. Tab. 122. Bostadsbyggandet: modernisering
och rivning av lägenheter i flerbostadshus
1986
Housing construction: restoration and demolition
of dwellings in multi-dwelling buildings

124. Tab. 123. Lägenheter efter ägarekategori
och utrustning den 1 november 1985
Dwellings by type of ownership and type of
convenience
125. Tab. 124. Lägenheter efter storlek och
byggnadsår den 1 november 1986
Dwellings by size and by year of construction
125. Tab. 125. Bostadshushåll efter lägenhetsstorlek och kvalitetsgrupp samt efter antalet boende den 1 november 1985
Dwelling households by size of dwelling, number
of residents, etc.
126. Tab. 126. Fritidshus för bostadsändamål
Houses for seasonal and secondary use:
for housing purposes
127. Tab. 127. Bostadshushåll efter antal boende
och antal barn under 16 år samt hustyp och
lägenhetsstorlek den 1 november 1985
Dwelling households by number of residents, by
number of children under 16 years of age and
according to type of building and size of dwelling

Bostäder och byggande Housing and

Construction

119

Tab. 118. Bostadsbyggandet: statliga lån och bidrag till bostadsförsörjningen,
ny- och ombyggnad
Housing construction: government assistance to housing

Källa: Bostadsstyrelsen.

120

Bostäder och byggande Housing and

Construction

Tab. 119. Bostadsbyggandet: lägenheter i inflyttningsfärdiga hus efter förekomst
av statligt lån, m. m.
Housing construction: dwellings in completed buildings by existence of government loan, etc.

(forts.)

Bostäder och byggande Housing and Construction

121

Tab. 119. (forts.). Bostadsbyggandet: lägenheter i inflyttningsfärdiga hus efter förekomst av
statligt lån, m. m.

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Bo.

Tab. 120. Bostadsbyggandet: lägenheter i inflyttningsfärdiga hus efter lägenhetstyp
m. m.
Housing construction: dwellings in completed buildings by type of building etc.

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Bo.

122

Bostäder och byggande Housing and

Construction

Tab. 121. Bostadsbyggandet: lägenheter i moderniserade flerbostadshus
avslutade 1986, före och efter modernisering
Housing construction: number of dwellings in restored multi-dwelling buildings
completed 1986, before and after restoration

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Bo.

Bostäder och byggande Housing and

Construction

123

Tab. 122. Bostadsbyggandet: modernisering och rivning av lägenheter
i flerbostadshus 1986
Housing construction: restoration and demolition of dwellings in multi-dwelling buildings

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Bo.

Tab. 123. Lägenheter efter ägarekategori och utrustning den 1 november 1985
Dwellings by type of ownership and type of convenience

Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1985.

124

Bostäder och byggande Housing and

Construction

Tab. 124. Lägenheter efter storlek och byggnadsår den 1 november 1985
Dwellings by size and by year of construction

Källa: SCB Folk-och bostadsräkningen 1985.

Tab. 125. Bostadshushåll efter lägenhetsstorlek och kvalitetsgrupp samt efter
antalet boende den 1 november 1985
Dwelling households by size of dwelling, number of residents etc.

Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1985.

Bostäder och byggande Housing and

Construction

125

Tab. 126. Fritidshus för bostadsändamål
Houses for seasonal and secondary use: for housing purposes

Källa-. SCB Statistiska meddelanden, serie Bo.

126

Bostäder och byggande Housing and

Construction

Tab. 127. Bostadshushåll efter antal boende och antal barn under 16 år samt hustyp och lägenhetsstorlek: den 1 november 1985
Dwelling households by number of residents, by number of children under 16 years of age and according to type of building and size of dwelling

Bostäder och byggande Housing and Construction

Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1985.

127

Handel och servicenäringar
Trade and Service trades

Utrikeshandel Foreign trade
129. Tab. 128. Värde av införda varor (cif):
enligt SITC, Rev. 2. Generalhandel, milj. kr
Value of imported commodities by SITC,
Rev. 2. General trade
132. Tab. 129. Värde av utförda varor (fob):
enligt SITC, Rev. 2. Generalhandel, milj. kr
Value of exported commodities by SITC,
Rev. 2. General trade
133. Tab. 130. Införsel (cif) och utförsel (fob).
Generalhandel
Import and export. General trade
134. Tab. 131. Införsel: värde-, volym- och
prisutveckling (1980 = 100)
Import by value, volume and unit value
135. Tab. 132. Utförsel: värde-, v o l y m - och
prisutveckling (1980 = 100)
Export by value, volume and unit value
136. Tab. 133. Värde av införda varor (cif):
efter ursprungsland enligt SITC, Rev. 2.
Generalhandel, 1986, milj. kr
Value of imported commodities by SITC,
Rev. 2. General trade and by country of origin
138. Tab. 134. Värde av utförda varor (fob):
efter bestämmelseland enligt SITC, Rev. 2.
Generalhandel, 1986, milj. kr
Value of exported commodities by SITC,
Rev. 2. General trade and by country
of consumption
142. Tab. 135. Värde av införda (cif) och
utförda (fob) varor efter länder.
Generalhandel, milj. kr
Value of imported and exported commodities
by country. General trade
144. Tab. 136. De viktigaste införda varorna
(cif): kvantitet och värde. Generalhandel
Principal commodities imported: quantity
and value. General trade
146. Tab. 137. De viktigaste utförda varorna
(fob): kvantitet och värde. Generalhandel
Principal commodities exported: quantity
and value. General trade
148. Tab. 138. Bruttoredovisning av
betalningsbalansen, milj. kr
Balance of payments in gross figures
149. Tab. 139. Sveriges betalningsbalans,
milj. kr
Balance of payments

128

Inrikeshandel Internal trade
150. Tab. 140. Detaljhandelns försäljning 1985
Sales of retail trade
150. Tab. 141. Dagligvaruhandelns omsättning
efter butikstyp samt antal butiker den
31 december 1985, milj. kr
Retail trade: annual turnover and number
of shops within the grocery trade
151. Tab. 142. Dagligvaruhandelsförsäljning samt
försäljningsställen, löpande priser
Sales of retail grocery trade and sales
establishment of current prices
151. Tab. 143. Försäljning av alkoholdrycker (exkl.
öl klass II)
Retail trade of alcoholic beverages(excl.beer)
152. Tab. 144. Försäljning av alkoholdrycker:
detaljhandelsställen och serveringstillstånd
Organization of the retail trade of alcoholic
beverages
152. Tab. 145. Försäljning av alkoholdrycker per
invånare
Retail trade per inhabitant of alcoholic
beverages
152. Tab. 146. Försäljning av tobaksvaror
Tobacco: retail trade
Servicenäringar

Service t r a d e s

153. Tab. 147. Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter: kapacitet och
storlek 1986
Accommodation establishment:
capacity and size
153. Tab. 148. Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter
Accommodation establishment
154. Tab. 149. Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter: övernattande gäster
efter hemland
Accommodation establishment: nights spent in
tourist accommodation by nationality

Handel och servicenäringar Trade and Service trades

Tab. 128. Värde av införda varor (cif): enligt SITC, Rev. 2. Generalhandel, milj. kr
Value of imported commodities by SITC, Rev. 2. General trade

(forts.)

5-17-514

Utrikeshandel Foreign trade

129

Tab. 128 (forts.). Värde av införda varor (cif): enligt SITC, Rev. 2. Generalhandel, milj. kr

130

Utrikeshandel Foreign trade

Tab. 128 (forts.). Värde av införda varor (cif): enligt SITC, Rev. 2. Generalhandel, milj. kr

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Utrikeshandel: Utrikeshandel, månadsstatistik i serien Statistiska meddelanden, serie H.

Utrikeshandel Foreign trade

131

Tab. 129. Värde av utförda varor (fob): enligt SITC, Rev. 2. Generalhandel, milj. kr
Value of exported commodities by SITC, Rev. 2. General trade

132

Utrikeshandel Foreign

trade

Tab. 129 (forts.). Värde av utförda varor (fob): enligt SITC, Rev. 2. Generalhandel, milj. kr

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Utrikeshandel; Utrikeshandel, månadsstatistik i serien Statistiska meddelanden, serie H.

Tab. 130. Införsel (cif) och utförsel (fob). Generalhandel
Import and export. General trade

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Utrikeshandel; Utrikeshandel, månadsstatistik i serien Statistiska meddelanden, serie H.

Utrikeshandel Foreign trade

133

Tab. 131. Införsel: värde-, volym- och prisutveckling (1980 = 100)
Import by value, volume and unit value

Källa: SCB Utrikeshandel, månadsstatistik i serien Statistiska meddelanden, serie H.

134

Utrikeshandel Foreign

trade

Tab. 132. Utförsel: värde-, volym- och prisutveckling (1980 = 100)
Export by value, volume and unit value

Källa: SCB Utrikeshandel, månadsstatistik i serien Statistiska meddelanden, serie H.

Utrikeshandel Foreign trade

135

Tab. 133. Värde av införda varor (cif): efter ursprungsland enligt SITC, Rev. 2.
Generalhandel, 1986, milj. kr

136

Utrikeshandel Foreign

trade

Value of imported commodities

by SITC, Rev. 2. General trade and by country of origin

(forts.)

Utrikeshandel Foreign trade

137

Tab. 133 (forts.). Värde av införda varor (cif): efter ursprungsland enligt SITC, Rev. 2.
Generalhandel, 1986, milj. kr

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Utrikeshandel; Utrikeshandel, månadsstatistik i serien Statistiska meddelanden, serie H.
Tab. 134. Värde av utförda varor (fob): efter bestämmelseland enligt SITC, Rev. 2.
Generalhandel, 1986, milj. kr

138

Utrikeshandel Foreign

trade

Value of imported commodities

Value of exported commodities

by SITC, Rev. 2. General trade and by country of origin

by SITC, Rev. 2. General trade and by country of

consumption

(forts.)

Utrikeshandel Foreign trade

139

Tab. 134 (forts.). Värde av utförda varor (fob): efter bestämmelseland enligt SITC, Rev. 2.
Generalhandel, 1986, milj. kr

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Utrikeshandel; Utrikeshandel, månadsstatistik i serien Statistiska meddelanden, serie H,

140

Utrikeshandel Foreign

trade

Value of exported commodities

by SITC, Rev. 2. General trade and by country of

consumption

Utrikeshandel Foreign trade

141

Tab. 135. Värde av införde (cif) och utförda (fob) varor efter länder.
Generalhandel, milj. kr
Value of imported and exported commodities by country. General trade

142

Utrikeshandel Foreign trade

Tab. 135 (forts.). Värde av införda (cif) och utförda (fob) varor efter länder.
Generalhandel, milj. kr

Se Tabellanmärkningar.
Kalla: SCB Utrikeshandel; Utrikeshandel, månadsstatistik i serien Statistiska meddelanden, serie H.

Utrikeshandel Foreign trade

143

Tab. 136. De viktigaste införda varorna (cif): kvantitet och värde. Generalhandel

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Utrikeshandel; Utrikeshandel, månadsstatistik i serien Statistiska meddelanden, serie H.

144

Utrikeshandel Foreign

trade

Principal commodities

imported:

quantity and value. General trade

Utrikeshandel Foreign trade

145

Tab. 137. De viktigaste utförda varorna (fob): kvantitet och värde. Generalhandel

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Utrikeshandel; Utrikeshandel, månadsstatistik i serien Statistiska meddelanden, serie H.

146

Utrikeshandel Foreign

trade

Principal commodities

exported: quantity and value. General trade

Utrikeshandel Foreign trade

147

Tab. 138. Bruttoredovisning av betalningsbalansen, milj. kr
Balance of payments in gross figures

Källa: Sveriges riksbank.

148

Utrikeshandel Foreign

trade

Tab. 139. Sveriges betalningsbalans, milj. kr
Balance of payments

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Sveriges riksbank.

Utrikeshandel Foreign trade

149

Tab. 140. Detaljhandelns försäljning 1985
Sales of retail trade

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie H.

Tab. 141. Dagligvaruhandelns omsättning efter butikstyp samt antal butiker
den 31 december 1985, milj. kr
Retail trade: annual turnover and number of shops within the grocery trade

Källa: AB Handelns utredningsinstitut (HUI).

150

Inrikeshandel Internal

trade

Tab. 142. Dagligvaruhandelsförsäljning samt försäljningsställen, löpande priser
Sales of retail grocery trade and sales establishment of current prices

Källa: AB Handelns utredningsinstitut (HUI).

Tab. 143. Försäljning av alkoholdrycker (exkl. öl klass II)
Retail trade of alcoholic beverages (excl. beer)

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Socialstyrelsen.

Inrikeshandel Internal

trade

151

Tab. 144. Försäljning av alkoholdrycker: detaljhandelsställen och
serveringstillstånd
Organization of the retail trade of alcoholic beverages

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Socialstyrelsen.

Tab. 145. Försäljning av alkoholdrycker per invånare
Retail trade per inhabitant of alcoholic beverages

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Socialstyrelsen.

Tab. 146. Försäljning av tobaksvaror
Tobacco: retail trade

Källa: Svenska Tobaks AB

152

Inrikeshandel Internal

trade

Tab. 147. Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter: kapacitet och storlek 1986
Accommodation establishment: capacity and size

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie H.

Tab. 148. Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter
Accommodation establishment

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie H.

Servicenäringar Service trades

153

Tab. 149. Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter: övernattande
gäster efter hemland
Accommodation establishment: nights spent in tourist accommodation by nationality

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie H.

154

Servicenäringar Service

trades

Transporter och kommunikationer
Transport and Communications
Väg- och järnväg Roads and Railways
156. Tab. 150. Statsvägar och statsbidragsvägar den 1 januari
State-administered roads and roads with
subsidies
157. Tab. 151. Vägar och gator den 1 januari
Roads and streets
157. Tab. 152. Statsvägar: statens kostnader
för vägbyggande 1986, 1000 kr
State capital investments in state-administered
roads
158. Tab. 153. Statsvägar: statens kostnader
för drift, 1000 kr
Stare expenditure for maintenance of stateadministered roads, by county
158. Tab. 154. Drift och ordinarie vägbyggande: statens kostnader, 1000 kr
State expenditure for maintenance of roads
and construction of roads and bridges
159. Tab. 155. Registrerade motorfordon i trafik
Motor vehicles in use registered
159. Tab. 156. Registrerade motorfordon
i trafik efter årsmodell den 31 december
Motor vehicles in use by modet year
160. Tab. 157. Registrerade motorfordon i trafik
den 31 december 1986 efter fabrikat
Motor vehicles in use by make
160. Tab. 158. Lastbilstransporter
Lorry transportation
161. Tab. 159. Utlämnade och återkallade körkort
Drivers' licences issued and cancelled
161. Tab. 160. Utlämnade och återkallade
körkort efter kön 1986, länsvis
Drivers' licences issued and cancelled,
by sex and by county
162. Tab. 161. Körkortsinnehavare den
31 december 1986
People with drivers' licences
162. Tab. 162. Samtliga järnvägar: bana och
rullande materiel den 31 december
Railways: length of lines and rolling stock
163. Tab. 163. Järnvägstrafik
Railways: operations
163. Tab. 164. Statens järnvägars biltrafik
State railways: road motor service

Sjöfart Shipping
164. Tab. 165. Svenska handelsflottan:
fartyg efter storlek och ålder vid
utgången av 1986
Merchant fleet: vessels by size and age
164. Tab. 166. Svenska handelsflottan: fartyg
efter huvudsaklig fart vid slutet av åren
Merchant fleet: vessels by main use
165. Tab. 167. I direkt fart inklarerade fartyg
efter nationalitet
Entered vessels in direct voyages analysis
of vessels by nationality

165. Tab. 168. Fartyg och färjor i direkt fart
mellan Sverige och utlandet
Shipping between Sweden and foreign countries:
direct voyages with vessels and ferries
166. Tab. 169. Trafiken i 25 av rikets hamnar
Swedish ports: vessels entered and
cleared, etc.
167. Tab. 170. Lotsningar, säkerhetsanstalter
för sjöfarten samt sjöräddning
den 31 december
Stare pilotage, aids to navigation and life-saving
167. Tab. 171. Svenska rederinäringens
bruttointäkter, milj. kr
Gross receipts of Swedish shipping
Luftfart

Aircraft

168. Tab. 172. Svenska luftfartyg efter
viktklasser och ägare
Swedish engine-driven aircraft by weight
and ownership
168. Tab. 173. Trafiken på statliga flygplatser
med linjefart
Flying activity at state-owned airports with
scheduled services
169. Tab. 174. Svensk regelbunden luftfart
Swedish scheduled air traffic
169. Tab. 175. Ankommande och avresande
passagerare i charterflyg på statliga
flygplatser med linjefart
Passengers in non-scheduled operations at
state-owned airports with scheduled services
170. Tab. 176. Ankommande och avresande
passagerare i svensk civil luftfart (linjefart)
Passengers in scheduled air traffic
171. Tab. 177. Avresande passagerare i
utrikes chartertrafik efter destinationsland
Passengers embarked in international nonscheduled traffic, by country of destination

Post- och telekommunikation
Mail-, Telephone, Telegraph, etc.
171. Tab. 178. Postverkets serviceställen,
postlinjer m. m.
Post offices, mail routes, etc.
172. Tab. 179. Postforsändelser
(portopliktiga), milj.
Volume of mail (liable to postage)
172. Tab. 180. Betalningsuppdrag i postkassor
och med lantbrevbäring
Post Offices: Payment orders
173. Tab. 181. Telefon, telegraf, telex, datakommunikation och rundradio
Telephone service, telegraph, telex, data communication and broadcasting service

Utrikeshandel Foreign trade

155

Tab. 150. Statsvägar och statsbidragsvägar den 1 januari
State-administered roads and roads with subsidies

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Statens vägverk.

156

Väg- och järnväg Roads and

Railways

Tab. 151. Vägar och gator den 1 januari
Roads and streets

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Statens vägverk.

Tab. 152. Statsvägar: statens kostnader för vägbyggande 1986, 1000 kr
State capital investments in state-administered roads

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Statens vägverk.
Väg- och järnväg Roads and Railways

157

Tab. 153. Statsvägar: statens kostnader för drift, 1000 kr
State expenditure for maintenance of state-administered roads, by county

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Statens vägverk.

Tab. 154. Drift och ordinarie vägbyggande: statens kostnader, 1000 kr
State expenditure for maintenance of roads and construction of roads and bridges

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Statens vägverk.

158

Väg- och järnväg Roads and

Railways

Tab. 155. Registrerade motorfordon i trafik
Motor vehicles in use registered

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie T.

Tab. 156. Registrerade motorfordon i trafik efter årsmodell den 31 december
Motor vehicles in use by model year

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie T.

Väg- och järnväg Roads and Railways

159

Tab. 157. Registrerade motorfordon i trafik den 31 december 1986 efter fabrikat
Motor vehicles in use by make

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie T.

Tab. 158. Lastbilstransporter
Lorry transportation

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie T.

160

Väg- och järnväg Roads and Railways

Tab. 159. Utlämnade och återkallade körkort
Drivers' licences issued and cancelled

Källa: Trafiksäkerhetsverket.

Tab. 160. Utlämnade och återkallade körkort efter kön 1986, länsvis
Drivers' licences issued and cancelled, by sex and by county

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Trafiksäkerhetsverket.

6-17-614

161
Väg- och järnväg Roads and Railways

Tab. 161. Körkortsinnehavare den 31 december 1986
People with drivers' licences

Källa: Trafiksäkerhetsverket.

Tab. 162. Samtliga järnvägar: bana och rullande materiel den 31 december
Railways: length of lines and rolling stock

Källa: Statens järnvägar, Huvudkontoret.

162

Väg- och järnväg Roads and

Railways

Tab. 163. Järnvägstrafik
Railways: operations

Källa: Statens järnvägar, Huvudkontoret.

Tab. 164. Statens järnvägars biltrafik
State railways: road motor service

Källa: Statens järnvägar, Huvudkontoret.

Väg- och järnväg Roads and Railways

163

Tab. 165. Svenska handelsflottan: fartyg efter storlek och ålder vid utgången av 1986
Merchant fleet: vessels by size and age

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Sjöfart; Statistiska meddelanden, serie T.

Tab. 166. Svenska handelsflottan: fartyg efter huvudsaklig fart vid slutet av åren
Merchant fleet: vessels by main use

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Sjöfart: Statistiska meddelanden, serie T.

164

Sjöfart

Shipping

Tab. 167. I direkt fart inklarerade fartyg efter nationalitet
Entered vessels in direct voyages: analysis of vessels by nationality

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Sjöfart; Statistiska meddelanden, serie T.

Tab. 168. Fartyg och färjor i direkt fart mellan Sverige och utlandet
Shipping between Sweden and foreign countries: direct voyages with vessels and ferries

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Sjöfart: Statistiska meddelanden, serie T.

Sjöfart Shipping

165

Tab. 169. Trafiken i 25 av rikets hamnar
Swedish ports: vessels entered and cleared, etc.

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Sjöfart; Statistiska meddelanden, serie T.

166

Sjöfart Shipping

Tab. 170. Lotsningar, säkerhetsanstalter för sjöfarten samt sjöräddning
den 31 december
State pilotage, aids to navigation and life-saving

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Sjöfartsverket.

Tab. 171. Svenska rederinäringens bruttointäkter, milj. kr.
Gross receipts of Swedish

shipping

Sjöfart Shipping

167

Tab. 172. Svenska luftfartyg efter viktklasser och ägare
Swedish engine-driven aircraft by weight and ownership

Källa: Luftfartsverket.

Tab. 173. Trafiken på statliga flygplatser med linjefart
Flying activity at state-owned airports with scheduled services

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Luftfartsverket.

168

Luftfart Aircraft

Tab. 174. Svensk regelbunden luftfart
Swedish scheduled air traffic

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Luftfartsverket.

Tab. 175. Ankommande och avresande passagerare i charterflyg på statliga
flygplatser med linjefart
Passengers in non-scheduled operations at state-owned airports with scheduled services

Källa: Luftfartsverket.

Luftfart Aircraft

169

Tab. 176. Ankommande och avresande passagerare i svensk civil luftfart (linjefart)
Passengers in scheduled air traffic

Källa: Luftfartsverket.

170

Luftfart Aircraft

Tab. 177. Avresande passagerare i utrikes chartertrafik efter destinationsland
Passengers embarked in international non-scheduled traffic, by country of destination

Källa: Luftfartsverket.

Tab. 178. Postverkets serviceställen, postlinjer m. m.
Post offices, mail routes, etc.

Källa: Posten, Administrativ Service. Statistik.

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

171

Tab. 179. Postförsändelser (portopliktiga), milj.
Volume of mail (liable to postage)

Källa: Posten, Administrativ Service, Statistik.

Tab. 180. Betalningsuppdrag i postkassor och med lantbrevbäring
Post Office: Payment orders

Källa: Posten, Administrativ Service, Statistik.

172

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

Tab. 181. Telefon, telegraf, telex, datakommunikation och rundradio
Telephone service, telegraph, telex, data communication and broadcasting service

Källa: Televerket.

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

Labour market

Arbetsmarknad Labour market
175. Diagram 2. Arbetsmarknaden 1965—1985
Labour market
176. Tab. 182. Befolkning 16—64 år efter
sysselsättningsstatus, 1000-tal
Population by employment status 16—64
years of age
176. Tab. 183. Relativa arbetskraftstal
Per cent of population in the labour force
177. Tab. 184. Antal arbetstimmar per vecka,
milj.
Total number of hours worked per week
177. Tab. 185. Sysselsatta och deltidssysselsatta, 1000-tal
Employed and part-time employed
178. Tab. 186. Sysselsatta efter näringsgren,
1000-tal
Employed by branch of industry
178. Tab. 187. Sysselsatta efter yrkesställning,
1000-tal
Employed by occupational status
178. Tab. 188. Anställda 16—64 år i offentlig och
enskild tjänst, 1000-tal
Persons in governmental employment and
private enterprise employees 16—64 years of age
179. Tab. 189. Anställda inom offentlig sektor,
1000-tal
Employees in government sector
180. Tab. 190. Anställda inom industrin
Manufacturing: manpower
181. Tab. 191. Förvärvsarbetande befolkning
efter näringsgren i november 1985,
länsvis
Economically active population by industry,
by county
182. Tab. 192. Förvärvsarbetande efter kön,
näringsgren och arbetsplatsens belägenhet i november 1985
Economically active population by sex, industry
and place of work
183. Tab. 193. Förvärvsarbetande befolkning
efter näringsgren i november 1985
Economically active population by industry
187. Tab. 194. Förvärvsarbetande befolkning
efter yrke den 15 september 1980
Economically active population by occupation
191. Tab. 195. Arbetsförmedling: nyanmälda
lediga platser
Employment offices: vacancies
191. Tab. 196. Arbetslösa efter kön och
arbetslöshetstidens längd, 1000-tal
Unemployment by sex and duration of
unemployment

174

Arbetsmarknad Labour

market

192. Tab. 197. Arbetslösa efter ålder
Unemployed by age
192. Tab. 198. Arbetslösa efter region
Unemployed by region
193. Tab. 199. Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder samt arbetslösa, 1000-tal
Labour market policy measures and
unemployment
193. Tab. 200. Personer som varslats om
uppsägningar och permitteringar (exkl. förkortad arbetsvecka)
Employees who had received notice of dismissal
or lay off (excluding shortened working hours)
194. Tab. 201. Arbetsmarknadsverket:
utgifter efter anslag, milj. kr
National Labour Market Board: expenses
distributed to contribution
195. Tab. 202. Svenska Arbetsgivareföreningen: anslutna förbund den 1 maj 1987
The Swedish Employers' Confederation
195. Tab. 203. Svenska Arbetsgivareföreningen: anslutna företag den 1 maj 1987
(delägare i SAF) efter antal arbetstagare
1986
Members of the Swedish Employers'
Confederation by number of employees
196. Tab. 204. Vissa fackliga organisationer:
anslutna medlemmar den 31 december
1986
Swedish Federations of Trade Unions:
membership
Löner

W a g e s , salaries

197. Tab. 205. Arbetskraftskostnader för
industriarbetare, kronor per timme
Labour costs for workers in mining and
manufacturing
197. Tab. 206. Genomsnittlig timförtjänst för
vuxna anställda, kr
Average hourly earnings for worked time
198. Tab. 207. Månadslön för vuxna heltidsanställda inom privat sektor, aritmetiskt
medeltal, kr
Monthly salaries for adult full-time salaried
employees in private sector, arithmetical mean
199. Tab. 208. Månadslön för heltidsanställda
inom offentlig sektor, aritmetiskt medeltal, kr
Monthly salaries for full-time salaried
employees in governmental sector,
arithmetical mean

Diagram 2. Arbetsmarknaden 1965—1985
Labour market
Ökat antal förvärvsarbetande — fler kvinnor på arbetsmarknaden
Förvärvsarbetande, miljoner

Tjänstesektorn växer
Förvärvsarbetande, miljoner
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Tab. 182. Befolkning 16—64 år efter sysselsättningsstatus, 1000-tal
Population by employment status 16—64 years of age

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am.

Tab. 183. Relativa arbetskraftstal
Per cent of population in the labour force

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am.

176

Arbetsmarknad Labour

market

Tab. 184. Antal arbetstimmar per vecka, milj.
Total number of hours worked per week

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am.

Tab. 185. Sysselsatta och deltidssysselsatta, 1000-tal
Employed and part-time employed

Se Tabellanmärkmngar.
Källa-. SCB Statistiska meddelanden, serie Am.

Arbetsmarknad Labour market

177

Tab. 186. Sysselsatta efter näringsgren, 1000-tal
Employed by branch of industry

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am.

Tab. 187. Sysselsatta efter yrkesställning, 1000-tal
Employed by occupational status

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am.

Tab. 188. Anställda 16—64 år i offentlig och enskild tjänst, 1000-tal
Persons in governmental employment and private enterprise employees 16—64 years of age

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am.

178

Arbetsmarknad Labour

market

Tab. 189. Anställda inom offentlig sektor, 1000-tal
Employees in government sector

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Arbetsmarknadsstatistisk årsbok, åren 1980-1983; Opublicerat material från avdelningen för arbetsmarknadsstatistik, åren 1984-1986.

Arbetsmarknad Labour market

179

Tab. 190. Anställda inom industrin
Manufacturing:
manpower

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Industri.

180

Arbetsmarknad Labour market

Tab. 191. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren i november 1985, länsvis
Economically active population by industry, by county

Arbetsmarknad Labour market

Se Tabellanmarkningar.
Kalla: SCB Folk- och bostadsräkningen 1985 (FoB 85); SCBs årliga regionala sysseisattningsstatistik 1985 (ÅRSYS 85)

181

Tab. 192. Förvärvsarbetande efter kön, näringsgren och arbetsplatsens belägenhet i
november 1985
Economically active population by sex, industry and place of work

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1985 (FoB 85); SCBs årliga regionala sysselsättningsstatistik 1985 (ÅRSYS 85).

182

Arbetsmarknad Labour

market

Tab. 193. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren i november 1985
Economically active population by industry

(forts.)

Arbetsmarknad Labour market

183

Tab. 193 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren i november 1985

184

Arbetsmarknad Labour market

Tab. 193 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren i november 1985

(forts.)

Arbetsmarknad Labour market

185

Tab. 193 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren i november 1985

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1985 (FoB 85); SCBs årliga regionala sysselsättningsstatistik 1985 (ÅRSYS 85).

186

Arbetsmarknad Labour

market

Tab. 194. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke den 15 september 1980
Economically active population by occupation

(forts.)

Arbetsmarknad Labour market

187

Tab. 194 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke den 15 september 1980

188

Arbetsmarknad Labour market

Tab. 194 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke den 15 september 1980

(forts.)

Arbetsmarknad Labour market

189

Tab. 194 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke den 15 september 1980

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Folk- och bostadsräkningen 1980.

190

Arbetsmarknad Labour

market

Tab. 195. Arbetsförmedling: nyanmälda lediga platser
Employment offices: vacancies

Källa: Arbetsmarknadsverket.

Tab. 196. Arbetslösa efter kön och arbetslöshetstidens längd, 1000-tal
Unemployment by sex and duration of unemployment

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am.

Arbetsmarknad Labour market

191

Tab. 197. Arbetslösa efter ålder
Unemployed, by age

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am.

Tab. 198. Arbetslösa efter region
Unemployed by region

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am.

192

Arbetsmarknad Labour

market

Tab. 199. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt arbetslösa, 1000-tal
Labour market policy measures and unemployment

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Arbetsmarknadsstatistisk årsbok; Uppgifter från arbetsmarknadsstyrelsen.

Tab. 200. Personer som varslats om uppsägningar och permitteringar
(exkl. förkortad arbetsvecka)
Employees who had received notice of dismissal or lay off (excluding shortened working hours)

Kalla: Uppgifter från arbetsmarknadsstyrelsen.
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Arbetsmarknad Labour

market

193

Tab. 201. Arbetsmarknadsverket: utgifter efter anslag, milj. kr
National Labour Market Board: expenses distributed to contribution

Källa: Arbetsmarknadsverket.

194

Arbetsmarknad Labour

market

Tab. 202. Svenska Arbetsgivareföreningen: anslutna förbund den 1 maj 1987
The Swedish Employers' Confederation

Källa: Svenska Arbetsgivareföreningen.

Tab. 203. Svenska Arbetsgivareföreningen: anslutna företag den 1 maj 1987
(delägare i SAF) efter antal arbetstagare 1986
Members of the Swedish Employers' Confederation by number of employees

Källa: Svenska arbetsgivareföreningen.

Arbetsmarknad Labour market

195

Tab. 204. Vissa fackliga organisationer: anslutna medlemmar den 31 december 1986
Swedish Federations of Trade Unions: membership

Källa: Uppgifter från resp. facklig organisation.

196

Arbetsmarknad Labour

market

Tab. 205. Arbetskraftskostnader för industriarbetare, kronor per timme
Labour costs for workers in mining and manufacturing

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Am.

Tab. 206. Genomsnittlig timförtjänst för vuxna anställda, kr
Average hourly earnings for worked time

(forts.)

Löner Wages, salaries

197

Tab. 206 (forts.). Genomsnittlig timförtjänst för vuxna anställda, kr

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Löner. Del 2.

Tab. 207. Månadslön för vuxna heltidsanställda inom privat sektor,
aritmetiskt medeltal, kr
Monthly salaries for adult full-time salaried employees in private sector, arithmetical mean

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Löner och sysselsättning inom privat sektor.

198

Löner Wages, salaries

Tab. 208. Månadslön för heltidsanställda inom offentlig sektor,
aritmetiskt medeltal, kr
Monthly salaries for full-time salaried employees in governmental sector, arithmetical mean

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCBs lönestatistik.

Löner Wages, salaries

199

Inkomst och förmögenhet
Income and Wealth

Inkomst Income
201. Tab. 209. Inkomsttagare efter olika slag av
inkomster och avdrag samt efter kön 1985
Income-earners by different kinds of income
and deduction and by sex
202. Tab. 210. Inkomsttagare efter sammanräknad inkomst, kön och ålder 1985
Income-earners by total income, sex and age
203. Tab. 211. Förvärvsarbetande 16 år och
däröver efter arbetsinkomst, näringsgren
och yrkesställning 1985
Economically active population 16 years of age
and older by income, industry and by
occupational status
204. Tab. 212. Familjer efter sammanräknad
inkomst 1985, familjetyp, kön och antal
hemmavarande barn under 18 år
Families by total income, type of family, sex
and number of children living at home below
the age of 18
205. Tab. 213. Familjer efter disponibel
inkomst 1985, familjetyp, kön och antal
hemmavarande barn under 18 år
Families by disposable income, type of family,
sex and number of children living at home below
the age of 18
206. Tab. 214. Hushåll i åldersgruppen 20—64 år
efter disponibel inkomst och hushållstyp 1984
Households in the 20—64 age group by disposable
income and type of household
207. Tab. 215. Inkomststruktur för samtliga
hushåll efter disponibel inkomst 1985
Structure of income of all households by
disposable income
208. Tab. 216. Inkomststruktur för gifta/samboende i åldersgruppen 20—64 år utan barn
efter disponibel inkomst 1984
Structure of income in the 20—64 age group of married persons or cohabiting persons without children
by disposable income
209. Tab. 217. Anställda i åldersgruppen 20—64
år efter arbetsinkomst, sysselsättningsnivå
och kön 1984
Employees in the 20—64 age group by income of
work, level of employment and sex
210. Tab. 218. Befolkning 20 år och däröver
efter sammanräknad inkomst 1985, länsvis
Population above the age of 20 by total
income and county
210. Tab. 219. Samtaxerade efter värderas
sammanräknade inkomst 1985
Married income earners by total income
of each person

200

Inkomst och förmögenhet Income and wealth

Förmögenhet
Wealth
211. Tab. 220. Förmögenheter efter ägarnas
sammanräknade inkomst och förmögenhet 1985
Number of wealth by total income and by
wealth of the owners
212. Tab. 221. Förmögenheter efter ägarnas
taxering, kön, ålder m. m. 1985
Number of wealth by assessment, sex, age,
etc. of the owners

Tab. 209. Inkomsttagare efter olika slag av inkomster och avdrag samt efter kön 1985
Income-earners by different kinds of income and deduction and by sex

Inkomst Income

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be.

201

202 Inkomst Income

Tab. 210. Inkomsttagare efter sammanräknad inkomst, kön och ålder 1985
Income-earners by total income, sex and age

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be.

Tab. 211. Förvärvsarbetande 16 år och däröver efter arbetsinkomst, näringsgren och
yrkesställning 1985
Economically active population 16 years of age and older by income, industry and by occupational status

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be.

Inkomst Income

203

204

Tab. 212. Familjer efter sammanräknad inkomst 1985, familjetyp, kön och antal hemmavarande barn under 18 år
Families by total income, type of family, sex and number of children living at home below the age of 18

Inkomst Income
Se Tabellanmärkningar.
Källa: SC6 Statistiska meddelanden, serie Be.

Tab. 213. Familjer efter disponibel inkomst 1985, familjetyp, kön och antal hemmavarande barn under 18 år
Families by disposable income, type of family, sex and number of children living at home below the age of 18

Inkomst Income

205

Se Tabellanmarkningar.
Kalla: SCB Statistiska meddelanden, sene Be

Tab. 214. Hushåll i åldersgruppen 20—64 år efter disponibel inkomst
och hushållstyp 1984
Households in the 20—64 age group by disposable income and type of household

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be.

206

Inkomst Income

Tab. 215. Inkomststruktur för samtliga hushåll efter disponibel inkomst 1985
Structure of income of all households by disposable income

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be.

Inkomst Income

207

Tab. 216. Inkomststruktur för gifta/samboende i åldersgruppen 20—64 år utan barn
efter disponibel inkomst 1984
Structure of income in the 20—64 age group of married persons or cohabiting persons without
children by disposable income

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be.

208

Inkomst Income

Tab. 217. Anställda i åldersgruppen 20—64 år efter arbetsinkomst, sysselsättningsnivå och kön 1984
Employees in the 20—64 age group by income of work, level of employment and sex

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be.

Inkomst Income

209

Tab. 218. Befolkning 20 år och däröver efter sammanräknad inkomst 1985, länsvis
Population above the age of 20 by total income and county

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be.

Tab. 219. Samtaxerade efter varderas sammanräknade inkomst 1985
Married income earners by total income of each person

210

Inkomst Income

Tab. 219. (forts.). Samtaxerade efter varderas sammanräknade inkomst 1985

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be.

Tab. 220. Förmögenheter efter ägarnas sammanräknade inkomst
och förmögenhet 1985
Number of wealth by total income and by wealth of the owners

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be.
Förmögenhet Wealth

211

Tab. 221. Förmögenheter efter ägarnas taxering, kön, ålder m. m. 1985
Number of wealth by assessment, sex, age, etc. of the owners

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Be.

212

Förmögenhet Wealth

Priser och konsumtion
Prices and Consumption
Priser Prices
214. Tab. 222. Konsumentpriser för vissa varor
och tjänster, kr
Retail prices of selected commodities and services
216. Tab. 223. Konsumentprisindex och nettoprisindex 1981—1987
Consumer price index and net price index
216. Tab. 224. Basbeloppet enligt lagen om
allmän försäkring
Basic amount according to the National Insurance
Act
217. Tab. 225. Levnadskostnadsindex utan
direkta skatter och sociala förmåner, årsmedeltal (juli 1914 = 100)
Cost-of-living index excluding direct taxes and
social benefits, annual averages
217. Tab. 226. Producentprisindex för industrin
(1968 = 100)
Producer price index for mining, quarrying and
manufacturing
218. Tab. 227. Prisindex för inhemsk tillgång
(1968 = 100)
Price index for domestic supply
219. Tab. 228. Exportprisindex (1968 = 100)
Export price index
219. Tab. 229. Importprisindex (1968 = 100)
Import price index
220. Tab. 230. Fastighetsprisindex för småhus
(1981 = 100)
Real estate price index for one-and two-dwelling
houses
221. Tab. 231. Obebyggd tomtmark: priser
Unbuilt sites: prices
221. Tab. 232. Genomsnittlig årshyra och hyra per
m 2 efter husens ålder
Average annual rent and rent per square meter
by age of the houses
222. Tab. 233. Genomsnittlig årshyra och hyra
per m 2 efter lägenhetstyp
Average annual rent and rent per square meter
by type of dwelling
222. Tab. 234. Hyreshus: priser och
köpeskillingskoefficienter
Multi-dwelling buildings and commercial buildings:
prices and purchase-price coefficients
223. Tab. 235. En- och tvåbostadsvillor, rad- och
kedjehus: priser och köpeskillingskoefficienter
One- and two-dwelling buildings, linked buildings:
prices and purchase-price coefficients
224. Tab. 236. Jordbruksfastigheter: priser
och köpeskillingskoefficienter
Farms: prices and purchase-price coefficients
225. Tab. 237. Fritidshus: priser och
köpeskillingskoefficienter
Buildings for seasonal and secondary use: prices
and purchase-price coefficients

Konsumtion
Consumption
226. Tab. 238. Konsumtion av livsmedel m. m.
Food consumption
228. Tab. 239. Kostens sammansättning och
näringsvärde per person och dag
Food composition and alimental value
per person and day

Priser och konsumtion Prices and

Consumption

213

Tab. 222. Konsumentpriser för vissa varor och tjänster, kr
Retail prices of selected commodities and services

214

Priser Prices

Tab. 222 (forts.). Konsumentpriser för vissa varor och tjänster, kr

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Konsumentpriser och indexberäkningar.

Priser Prices

215

Tab. 223. Konsumentprisindex och nettoprisindex 1981—1987
Consumer price index and net price index

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

Tab. 224. Basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring
Basic amount according to the National Insurance Act

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P.

216

Priser Prices

Tab. 225. Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner,
årsmedeltal (juli 1914= 100)
Cost-of-living index excluding direct taxes and social benefits, annual averages

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P.

Tab. 226. Producentprisindex för industrin (1968 = 100)
Producer price index for mining, quarrying and manufacturing

Källa: SC8 Statistiska meddelanden, serie P.

Priser Prices

217

Tab. 227. Prisindex för inhemsk tillgång (1968 = 100)
Price index for domestic supply

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P.

218

Priser Prices

Tab. 228. Exportprisindex (1968 = 100)
Export price index

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P.

Tab. 229. Importprisindex (1968 = 100)
Import price index

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P.

Priser Prices

219

Tab. 230. Fastighetsprisindex för småhus (1981 = 100)
Real estate price index for one- and two-dwelling houses

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P.

220

Priser Prices

Tab. 231. Obebyggd tomtmark: priser
Unbuilt sites: prices

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P.

Tab. 232. Genomsnittlig årshyra och hyra per m 2 efter husens ålder
Average annual rent and rent per square meter by age of the houses

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Bo.

Priser Prices

221

Tab. 233. Genomsnittlig årshyra och hyra per m 2 efter lägenhetstyp
Average annual rent and rent per square meter by type of dwelling

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Bo.

Tab. 234. Hyreshus: priser och köpeskillingskoefficienter
Multi-dwelling buildings and commercial buildings: prices and purchase-price coefficients

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P.

222

Priser Prices

Tab. 235. En- och tvåbostadsvillor, rad- och kedjehus: priser och
köpeskillingskoefficienter
One- and two-dwelling buildings, linked buildings: prices and purchase-price coefficients

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P.

Priser Prices

223

Tab. 236. Jordbruksfastigheter: priser och köpeskillingskoefficienter
Farms: prices and purchase-price coefficients

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P.

224

Priser Prices

Tab. 237. Fritidshus: priser och köpeskillingskoefficienter
Buildings for seasonal and secondary use: prices and purchase-price coefficients

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie P.

8-17-514

Priser Prices

225

Tab. 238. Konsumtion av livsmedel m. m.
Food consumption

226

Konsumtion Consumption

Tab. 238 (forts.). Konsumtion av livsmedel m. m.

Källa: Statens jordbruksnämnd; Jordbruksekonomiska meddelanden.

Konsumtion

Consumption

227

Tab. 239. Kostens sammansättning och näringsvärde per person och dag
Food composition and alimental value per person and day

Källa: Statens jordbruksnämnd; Jordbruksekonomiska meddelanden.

228

Konsumtion

Consumption

Nationalräkenskaper
230. Tab. 240. Försörjningsbalans, milj. kr
Expenditure of the gross domestic product
231. Tab. 241. Bruttonationalinkomst, milj. kr
Gross national income
232. Tab. 242. Bruttonationalprodukten efter
näringsgren i löpande priser, milj. kr
Gross domestic product by kind of economic
activity. Current prices
233. Tab. 243. Disponibel nationalinkomst
i löpande priser, milj. kr
National disposable income. Current prices
234. Tab. 244. Privat konsumtion i löpande priser,
milj. kr
Private final consumption expenditure. Current prices

National accounts
235. Tab. 245. Offentlig konsumtion efter
huvudändamål i löpande priser, milj. kr
General government final consumption expenditure
by purpose. Current prices
236. Tab. 246. Bruttoinvesteringar efter kapitaltyp
och näringsgren i löpande priser, milj. kr
Gross fixed capital formation by type of asset and
kind of economic activity. Current prices
237. Tab. 247. Bruttoinvesteringar efter kapitaltyp
och näringsgren i 1980 års priser, milj. kr
Gross fixed capital formation by type of asset and
kind of economic activity. 1980 prices

Nationalräkenskaper National

accounts

229

Tab. 240. Försörjningsbalans, milj. kr
Expenditure of the gross domestic product

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N.

230

Nationalräkenskaper National

accounts

Tab. 241. Bruttonationalinkomst, milj. kr
Gross national income

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N.

Nationalräkenskaper National

accounts

231

Tab. 242. Bruttonationalprodukten efter näringsgren i löpande priser, milj. kr
Gross domestic product by kind of economic activity. Current prices

232

Nationalräkenskaper National accounts

Tab. 242 (forts.). Bruttonationalprodukten efter näringsgren i löpande priser, milj. kr

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N.

Tab. 243. Disponibel nationalinkomst i löpande priser, milj. kr
National disposable income. Current prices

(forts.)

Nationalräkenskaper National

accounts

233

Tab. 243 (forts.). Disponibel nationalinkomst i löpande priser, milj. kr

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N.

Tab. 244. Privat konsumtion i löpande priser, milj. kr
Private final consumption expenditure. Current prices

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N.

234

Nationalräkenskaper National accounts

Tab. 245. Offentlig konsumtion efter huvudändamål i löpande priser, milj. kr
General government final consumption expenditure by purpose. Current prices

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N.

Nationalräkenskaper National

accounts

235

Tab. 246. Bruttoinvesteringar efter kapitaltyp och näringsgren i löpande priser, milj. kr
Gross fixed capital formation by type of asset and kind of economic activity. Current prices

236

Nationalräkenskaper National accounts

Tab. 246 (forts.). Bruttoinvesteringar efter kapitaltyp och näringsgren i löpande priser, milj. kr

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N.

Tab. 247. Bruttoinvesteringar efter kapitaltyp och näringsgren i 1980 års priser, milj. kr
Gross fixed capital formation by type of asset and kind of economic activity. 1980 prices

(forts.)

Nationalräkenskaper National

accounts

237

Tab. 247 (forts.). Bruttoinvesteringar efter kapitaltyp och näringsgren i 1980 års priser, milj. kr

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Nationalräkenskaper; Statistiska meddelanden, serie N.

238

Nationalräkenskaper National

accounts

Offentliga finanser
240. Diagram 3. Statens inkomster och
utgifter
Surplus or deficit of the Swedish State budget
241. Tab. 248. Statsbudgetens inkomster och
utgifter: milj. kr
Surplus or deficit of the Swedish State budget
241. Tab. 249. Statsbudgetens utgifter efter
ändamål
State expenditure (total budget) distributed by
purpose
242. Tab. 250. Realekonomisk fördelning av statsbudgetens inkomster
State revenue (total budget) by economic categories
242. Tab. 251. Realekonomisk fördelning av statsbudgetens utgifter
State expenditure (total budget) by economic
categories
243. Tab. 252. Statsbudgetens inkomster, milj. kr
State revenue
245. Tab. 253. Statsbudgetens utgifter, milj. kr
State expenditure
249. Tab. 254. Statsskuldens placering den
31 december 1986, miljarder kr
National dept, by ownership
249. Tab. 255. Statsskulden vid slutet av budgetåren, milj. kr
The National Dept at the end of the Financial Years
250. Tab. 256. Svenska statens premieobligationslån den 30 juni 1987
Premium bond loans of the Swedish State
251. Tab. 257. Statligt svenskt bistånd till
u-länderna, milj. kr
Swedish official development assistance to
developing countries
252. Tab. 258. Statligt svenskt bistånd till
u-länderna: stipendiater, kursdeltagare och
biståndspersonal
Swedish official assistance to developing countries:
fellowship and scholarship recipients, and personnel
253. Tab. 259. Taxering till statlig inkomstskatt
m. m., milj. kr
Assessment for National income tax, etc.
253. Tab. 260. Taxeringsvärden på skattepliktig
fastighet enligt fastighetstaxeringarna, milj. kr
Real estate assessments

Public finance

254. Tab. 261. Taxering till statlig och kommunal
inkomstskatt, milj. kr
Assessment for National and local income tax
255. Tab. 262. Taxering till statlig inkomstskatt
och statlig förmögenhetsskatt taxeringsåret
1986 länsvis, milj. kr
Assessment for National income tax and for
National property tax, by county
256. Tab. 263. Taxering till kommunal inkomstskatt samt taxeringsvärden på skattepliktig
fastighet 1986, milj. kr
Assessment for local tax and value of real estate, by
county
257. Tab. 264. Utdebitering av kommunalskatt
m. m. inom de största kommunerna 1987
Taxable income and debited local tax in the biggest
municipalities
259. Tab. 265. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt m. m. 1987
Debited local tax and county council tax, etc.
259. Tab. 266. De olika kommuntypernas utgifter,
miljarder kr
Expenditure of the municipalities
260. Tab. 267. Kommunernas finanser: översikt,

milj. kr
260.

261.

261.

262.

263.

263.

Finances of the municipalities: survey
Tab. 268. Balansräkningar för de olika
kommuntyperna, miljarder kr
Balance sheets of the municipalities
Tab. 269. Kommunernas utgifter och
inkomster efter förvaltningsgren 1985,
milj. kr
Revenue of the municipalities for certain
administrative purposes
Tab. 270. Landstingens finanser: översikt
milj. kr
Finances of county councils: survey
Tab. 271. Landstingens utgifter och
inkomster efter förvaltningsgren 1985, milj. kr
Expenditure and revenue of county councils for
certain administrative purposes
Tab. 272. De kyrkliga kommunernas
finanser, milj. kr
Finances of ecclesiastical districts
Tab. 273. Hundar och hundskatt, länsvis
Dogs and dog licences, by county

Offentliga finanser Public finance

239

Diagram 3. Statsbudgetens inkomster och utgifter
Surplus or deficit of the Swedish State budget
Fördelning av statsbudgetens inkomster, andel i procent

Fördelning av statsbudgetens utgifter, andel i procent

240

Offentliga finanser Public finance

Tab. 248. Statsbudgetens inkomster och utgifter: milj. kr
Surplus or deficit of the Swedish State budget

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Riksrevisionsverket (RRV).

Tab. 249. Statsbudgetens utgifter efter ändamål
State expenditure (total budget) distributed by purpose

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Riksrevisionsverket (RRV).

Offentliga finanser Public finance

241

Tab. 250. Realekonomisk fördelning av statsbudgetens inkomster
State revenue (total budget) by economic categories

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Riksrevisionsverket (RRV).

Tab. 251. Realekonomisk fördelning av statsbudgetens utgifter
State expenditure (total budget) by economic categories

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Riksrevisionsverket (RRV).

242

Offentliga finanser Public

finance

Tab. 252. Statsbudgetens inkomster, milj. kr
State revenue

(forts.)

Offentliga finanser Public finance

243

Tab. 252 (forts.). Statsbudgetens inkomster, milj. kr

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Riksrevisionsverket.

244

Offentliga finanser Public

finance

Tab. 253. Statsbudgetens utgifter, milj. kr
State expenditure

(forts.)

Offentliga finanser Public finance

245

Tab. 253 (forts.). Statsbudgetens utgifter, milj. kr

246

Offentliga finanser Public finance

Tab. 253 (forts.). Statsbudgetens utgifter, milj. kr

(forts.)

Offentliga finanser Public finance

247

Tab. 253 (forts.). Statsbudgetens utgifter, milj. kr

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Riksrevisionsverket.

248

Offentliga finanser Public

finance

Tab. 254. Statsskuldens placering den 31 december 1986, miljarder kr
National debt, by ownership

Källa: Riksgäldskontoret.

Tab. 255. Statsskulden vid slutet av budgetåren, milj. kr
The National Debt at the end of the Financial Years

(forts.)

Offentliga finanser Public finance

249

Tab. 255 (forts.) Statsskulden vid slutet av budgetåren, milj. kr.

Källa: Riksgäldskontoret; Den svenska statsskulden (månadsuppgift).

Tab. 256. Svenska statens premieobligationslån den 30 juni 1987
Premium bond loans of the Swedish State

Källa: Riksgäldskontoret.

250

Offentliga finanser Public

finance

Tab. 257. Statligt svenskt bistånd till u-länderna, milj. kr
Swedish official development assistance to developing countries

(forts.)

Offentliga finanser Public finance

251

Tab. 257 (forts.). Statligt svenskt bistånd till u-länderna, milj. kr

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Riksrevisionsverket; Budgetredovisning. Uppgifter från SIDA.

Tab. 258. Statligt svenskt bistånd till u-länderna: stipendiater, kursdeltagare och
biståndspersonal
Swedish official assistance to developing countries: fellowship and scholarship recipients, and
personnel

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Riksrevisionsverket; Budgetredovisning. Uppgifter från SIDA.

252 Offentliga finanser Public finance

Tab. 259. Taxering till statlig inkomstskatt m. m., milj. kr
Assessment for National income tax, etc.

Källa: SCB Taxeringsutfaliet; Statistiska meddelanden, serie N, 1977-1983.

Tab. 260. Taxeringsvärden på skattepliktig fastighet enligt
fastighetstaxeringarna, milj. kr
Real estate assessments

Källa: SCB Årsbok för Sveriges kommuner.

Offentliga finanser Public finance

253

Tab. 261. Taxering till statlig och kommunal inkomstskatt, milj. kr
Assessment for National and local income tax

Källa: SCB Taxeringsutfallet (taxeringsåren 1972-1974 och 1984-1986); Statistiska meddelanden, serie N.

254

Offentliga finanser Public

finance

Tab. 262. Taxering till statlig inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt taxeringsåret 1986 länsvis, milj. kr
Assessment for National income tax and for National property tax, by county

Offentliga finanser Public finance

Källa: SCB Taxeringsutfallet.

255

256

Tab. 263. Taxering till kommunal inkomstskatt samt taxeringsvärden på skattepliktig fastighet 1986, milj. kr
Assessment for local tax and value of real estate, by county

Offentliga finanser Public finance
Källa: SCB Taxeringsutfallet; Årsbok för Sveriges kommuner.

Tab. 264. Utdebitering av kommunalskatt m. m. inom de största kommunerna 1987
Taxable income and debited local tax in the biggest municipalities

(förts.)

9-17-514

Offentliga finanser Public finance

257

Tab. 264 (forts.). Utdebitering av kommunalskatt m. m. inom de största kommunerna 1987

Källa: SCB Taxeringsutfallet; Årsbok för Sveriges kommuner.

258

Offentliga finanser Public finance

Tab. 265. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt m. m. 1987
Debited local tax and county council tax, etc.

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Årsbok för Sveriges kommuner.

Tab. 266. De olika kommuntypernas utgifter, miljarder kr
Expenditure of the municipalities

Källa: SCB Kommunernas finanser.

Offentliga finanser Public finance

259

Tab. 267. Kommunernas finanser: översikt, milj. kr
Finances of the municipalities: survey

Källa: SCB Kommunernas finanser.

Tab. 268. Balansräkningar för de olika kommuntyperna, miljarder kr
Balance sheets of the municipalities

Källa: SCB Kommunernas finanser.

260

Offentliga finanser Public

finance

Tab. 269. Kommunernas utgifter och inkomster efter förvaltningsgren 1985, milj. kr
Revenue of the municipalities for certain administrative purposes

Källa: SCB Kommunernas finanser.

Tab. 270. Landstingens finanser: översikt milj. kr
Finances of county councils: survey

Iförts.)

Offentliga finanser Public finance

261

Tab. 270. (forts.). Landstingens finanser: översikt milj. kr.

Källa: SCB Kommunernas finanser.

Tab. 271. Landstingens utgifter och inkomster efter förvaltningsgren 1985, milj. kr
Expenditure and revenue of county councils for certain administrative purposes

Källa: SCB Kommunernas finanser.

262

Offentliga finanser Public

finance

Tab. 272. De kyrkliga kommunernas finanser, milj. kr
Finances of ecclesiastical districts

Källa: SCB Kommunernas finanser.

Tab. 273. Hundar och hundskatt, länsvis
Dogs and dog licences, by county

Källa: SCB Kommunernas finanser.

Offentliga finanser Public finance

263

Företag
265. Tab. 274. Företag efter näringshuvudgrupp och storleksklass 1986
Enterprises by major group of economic activity and
size.
266. Tab. 275. Företag och anställda fördelade efter näringshuvudgrupp och juridisk
form 1986
Enterprises and employees by major group of economic activity and legal form
267. Tab. 276. Arbetsställen efter näringshuvudgrupp och storleksklass 1986
Establishments by major group of economic activity
and size.
268. Tab. 277. Företag inom bolagssektorn
totalt och efter näringar 1985
Enterprises: some central data for total corporate
sector and ISIC major divisions
269. Tab. 278. Industrins bruttomarginal
och nettomarginal m. m.
Some ratios, etc. for manufacturing
enterprises and mining and quarrying
269. Tab. 279. Aktiebolag
Joint stock companies
270. Tab. 280. Statligt hel- och delägda
aktiebolag 1985
State joint stock companies
272. Tab. 281. Patent
Patents
272. Tab. 282. Mönster
Designs
273. Tab. 283. Varumärken
Trade marks

264

Företag Enterprises

Enterprises

Tab. 274. Företag efter näringshuvudgrupp och storleksklass 1986
Enterprises by major group of economic activity and size

Företag Enterprises

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

265

266

Tab. 275. Företag och anställda fördelade efter näringshuvudgrupp och juridisk form 1986
Enterprises and employees by major group of economic activity and legal form

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

Tab. 276. Arbetsställen efter näringshuvudgrupp och storleksklass 1986
Establishments by major group of economic activity and size

Företag Enterprises

Kalla: SCB Centrala foretags- och arbetsstalleregistret (CFAR).

267

268

Tab. 277. Företag inom bolagssektorn totalt och efter näringar 1985
Enterprises: some central data for total corporate sector and ISICmajor divisions

Företag Enterprises
Källa: SCB Företagen 1985. Ekonomisk redovisning.

Tab. 278. Industrins bruttomarginal och nettomarginal m. m.
Some ratios, etc. for manufacturing enterprises and mining and quarrying

Källa: SCB Företagen 1985. Ekonomisk redovisning.

Tab. 279. Aktiebolag
Joint stock companies

Källa: Patentverket.

Företag Enterprises

269

Tab. 280. Statligt hel- och delägda aktiebolag 1985
State joint stock companies

270

Företag Enterprises

Tab. 280 (forts.). Statligt het- och delägda aktiebolag 1985

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Regeringens skrivelse 198687: 20; 1986 års redogörelse för de statliga foretagen.

Företag Enterprises

271

Tab. 281. Patent
Patents

Källa: Patentverket.

Tab. 282. Mönster
Designs

Källa: Patentverket.

272

Företag Enterprises

Tab. 283. Varumärken
Trade marks

Källa: Patentverket.

Företag Enterprises

273

Kreditmarknad
275. Diagram 4. Långivare och låntagare på
kreditmarknaden
Granting of loans and borrowers on the credit
market
276. Tab. 284. Kreditmarknaden, milj. kr
Credit market
276. Tab. 285. Innehav av obligationer, förlagsbevis och andra överlåtbara lån m. m. den 31
december, milj. kr
Holdings of bonds, debentures and other
negotiable loans
277. Tab. 286. Utestående skuld av obligationer,
förlagsbevis och andra överlåtbara lån m. m.
den 31 december, milj. kr
Bonds, debentures and other negotiable loans
in circulation
277. Tab. 287. Riksbanken: tillgångar och skulder
den 31 december, milj. kr
The Riksbank: assets and liabilities
278. Tab. 288. Svenska aktieemissioner, milj. kr
Swedish share issues
278. Tab. 289. Riksbankens diskonto i procent
Official discount rate in per cent
279. Tab. 290. Affärsbankerna: tillgångar
och skulder den 31 december, milj. kr
Commercial banks: assets and liabilities
279. Tab. 291. Föreningsbankerna: tillgångar
och skulder den 31 december, milj. kr
Co-operative banks: assets and liabilities
280. Tab. 292. Sparbankerna: tillgångar
och skulder den 31 december, milj. kr
Savings banks: assets and liabilities
280. Tab. 293. Banker: medelräntor
Banks: average interest rates
281. Tab. 294. Banker: antal banker m. m.
Banks: number of banks, etc.
281. Tab. 295. Banker: inlåning från och utlåning
till allmänheten, milj. kr
Banks: deposits from and advances to non-bank
public
282. Tab. 296. Banker: värdepappersinnehav
Banks: holdings of securities
282. Tab. 297. Banker: utländska tillgångar
och skulder den 31 december, milj. kr
Banks: foreign assets and liabilities
283. Tab. 298. Valutakurser
Exchange rates
283. Tab. 299. Postgirot
Postal Giro Service
284. Tab. 300. Bankgirot
Bank Giro Service

274

Kreditmarknad Credit

market

Credit market

284. Tab. 301. Mellanhandsinstitut: tillgångar
och skulder den 31 december, milj. kr
Mortgage institutions and Credit companies: assets
and liabilities
285. Tab. 302. Mellanhandsinstitut: utlåning
och upplåning, milj. kr
Mortgage institutions and Credit companies:
advances and borrowing
285. Tab. 303. Finansbolag: tillgångar och skulder
den 31 december, milj. kr
Finance houses
286. Tab. 304. Investmentföretag: tillgångar
och skulder den 31 december, milj. kr
Investment companies: assets and liabilities
286. Tab. 305. Investmentföretag: aktieinnehav
och aktietransaktioner, milj. kr
Investment companies: holding of shares and
share transactions
287. Tab. 306. Försäkringsbolag: tillgångar
och skulder 1985, 1000 kr
Insurance companies: assets and liabilities
288. Tab. 307. Statliga lånefonders utlåning till
allmänheten, milj. kr
Advances to the public from central government
credit funds
288. Tab. 308. Allemanssparande
General public savings scheme
288. Tab. 309. Stockholms fondbörs
Stockholm Stock Exchange
289. Tab. 310. Stockholms fondbörs: aktieindex
The Stockholm Stock Exchange: share indices
289. Tab. 311. Värdepapperscentralen
The Securities Register Centre
289. Tab. 312. Allmänna pensionsfonden. Fond
I—III: placeringar 1986
The Swedish National Pension Insurance Fund. First,
Second and Third Boards: investments by the funds
290. Tab. 313. Allmänna pensionsfonden. Fond
I—III: placeringsobjekt den 31 december 1986
The Swedish National Pension Insurance Fund. First,
Second and Third Boards: assets by kind of object
291. Tab. 314. Allmänna pensionsfonden.
Fond I—III: placeringar samt utbetalda
pensionsmedel
The Swedish National Pension Insurance Fund.
First, Second and Third Boards: investments and
supplementary pensions paid out
291. Tab. 315. Allmänna pensionsfonden.
Fond IV: tillgångar och skulder den 31
december, milj. kr
The Swedish National Pension Insurance Fund.
Fourth Board: assets and liabilities

Diagram 4. Långivare och låntagare på kreditmarknaden
Granting of loans and borrowers on the credit market
Vissa sektorers kreditgivning 1970—1985 (exkl. krediter t i l l finansinstitut)
Procentuella andelar av totaft kreditflöde
Advances from certain sectors {advances to financial institutions

are excluded)

Sector percentages of total advances, net flow

T o t a l skuldökning hos vissa l å n t a g a r e 1970—1985
Procentuella andelar
Total increase

in liabilities

Percentage of total borrowing,

of certain

borrowers

net flow

K r e d i t m a r k n a d Credit

market

2 7 5

Tab. 284. Kreditmarknaden, milj. kr
Credit market

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Finansräkenskaper. Statistiska meddelanden, serie K.

Tab. 285. Innehav av obligationer, förlagsbevis och andra överlåtbara lån m. m. den
31 december, milj. kr
Holdings of bonds, debentures and other negotiable loans

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Obligationsmarknaden.

276

Kreditmarknad Credit

market

Tab. 286. Utestående skuld av obligationer, förlagsbevis och andra överlåtbara lån
m. m. den 31 december, milj. kr
Bonds, debentures and other negotiable loans in circulation

Källa: SCB Obligationsmarknaden.

Tab. 287. Riksbanken: tillgångar och skulder den 31 december, milj. kr
The Riksbank: assets and liabilities

Källa: Sveriges riksbank.
Kreditmarknad Credit market

277

Tab. 288. Svenska aktieemissioner, milj. kr
Swedish share issues

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Patent- och registreringsverket.

Tab. 289. Riksbankens diskonto i procent
Official discount rate in per cent

Källa: Sveriges riksbank.

278

Kreditmarknad Credit

market

Tab. 290. Affärsbankerna: tillgångar och skulder den 31 december, milj. kr
Commercial banks: assets and liabilities

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Bankaktiebolagen, Fondkommissionärerna, Fondbörsen och VPC.

Tab. 291. Föreningsbankerna: tillgångar och skulder den 31 december, milj. kr
Co-operative banks: assets and liabilities

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Föreningsbankernas förbund.
Kreditmarknad Credit market

279

Tab. 292. Sparbankerna: tillgångar och skulder den 31 december, milj. kr
Savings banks: assets and liabilities

Se Tabellanmärkningar.
Kalla: SCB Sparbankerna.

Tab. 293. Banker: medelräntor
Banks: average interest rates

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Sparbankerna.

280

Kreditmarknad Credit

market

Tab. 294. Banker: antal banker m. m.
Banks: number of banks, etc.

Källa: SCB Bankaktiebolagen; Sparbankerna; Föreningsbankernas förbund; Föreningsbankerna.

Tab. 295. Banker: inlåning från och utlåning till allmänheten, milj. kr
Banks: deposits from and advances to non-bank public

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie K; In- och utlåning på kreditrnarknaden.

Kreditmarknad Credit market

281

Tab. 296. Banker: värdepappersinnehav
Banks: holdings of securities

Källa: SCB Bankerna.

Tab. 297. Banker: utländska tillgångar och skulder den 31 december, milj. kr
Banks: foreign assets and liabilities

Källa: Sveriges riksbank.

282

Kreditmarknad Credit

market

Tab. 298. Valutakurser
Exchange rates

Källa: Sveriges riksbank.

Tab. 299. Postgirot
Postal Giro Service

Källa: Posten, Administrativ Service, Statistik.

Kreditmarknad Credit market

283

Tab. 300. Bankgirot
Bank Giro Service

Källa: Bankgirocentralen.

Tab. 301. Mellanhandsinstitut: tillgångar och skulder den 31 december, milj. kr
Mortgage institutions and Credit companies: assets and liabilities

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistisk rapport.

284

Kreditmarknad Credit

market

Tab. 302. Mellanhandsinstitut: utlåning och upplåning, milj. kr
Mortgage institutions and Credit companies: advances and borrowing

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie K: In- och utlåning på kreditmarknaden.

Tab. 303. Finansbolag: tillgångar och skulder den 31 december, milj. kr
Finance houses

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie K.

Kreditmarknad Credit market

285

Tab. 304. Investmentföretag: tillgångar och skulder den 31 december, milj. kr
Investment companies: assets and liabilities

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie K.

Tab. 305. Investmentföretag: aktieinnehav och aktietransaktioner, milj. kr
Investment companies: holding of shares and share transactions

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie K.

286

Kreditmarknad Credit

market

Tab. 306. Försäkringsbolag: tillgångar och skulder 1985, 1000 kr
Insurance companies: assets and liabilities

Källa: Försäkringsinspektionen.
Kreditmarknad Credit market

287

Tab. 307. Statliga lånefonders utlåning till allmänheten, milj. kr
Advances to the public from central government credit funds

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie K.

Tab. 308. Allemanssparande
General public savings scheme

Källa: Riksgäldskontoret

Tab. 309. Stockholms fondbörs
Stockholm Stock Exchange

Källa: Stockholms fondbörs.

288

Kreditmarknad Credit market

Tab. 310. Stockholms fondbörs: aktieindex
The Stockholm Stock Exchange: share indices

Källa: Stockholms fondbörs. Affärsvärlden, ekonomisk revy.

Tab. 311. Värdepapperscentralen
The Securities Register Centre

Källa: Värdepapperscentralen VPC AB.

Tab. 312. Allmänna pensionsfonden. Fond I—III: placeringar 1986
The Swedish National Pension Insurance Fund. First, Second and Third Boards:
investments by the funds

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Allmänna pensionsfonden. Årsredogörelser.
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Kreditmarknad Credit market

289

Tab. 313. Allmänna pensionsfonden. Fond I—III: placeringsobjekt den
31 december 1986
The Swedish National Pension Insurance Fund. First, Second and Third Boards: assets
by kind of object

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Allmänna pensionsfonden. Årsredogörelser.

290

Kreditmarknad Credit

market

Tab. 314. Allmänna pensionsfonden. Fond I—III: placeringar
samt utbetalda pensionsmedel
The Swedish National Pension Insurance Fund. First, Second and Third Boards: investments
and supplementary pensions paid out

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Allmänna pensionsfonden. Årsredogörelser.

Tab. 315. Allmänna pensionsfonden. Fond IV: tillgångar och skulder den
31 december, milj. kr
The Swedish National Pension Insurance Fund. Fourth Board: assets and liabilities

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Allmänna pensionsfonden. Fjärde fondstyrelsen. Årsredogörelser.
Kreditmarknad Credit market

291

Försäkringsväsen
293. Tab. 316. Livförsäkringsbolag: direkt försäkringsbestånd, milj. kr
Life insurance companies: direct business
294. Tab. 317. Livförsäkringsbolag: Intäkter och
kostnader i direkt försäkring, milj. kr
Life insurance companies (incl. health insurance).
Income and expenses
295. Tab. 318. Livförsäkringsbolag: Försäkringstekniska skulder och återbäringsmedel i direkt
försäkring, milj. kr. Realvärden i index
(1975=100)
Life insurance companies: Technical reserves and
bonus fund in direct business.—Real values as index
295. Tab. 319. Skadeförsäkring: under året
influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, 1000 kr
Fire and casualty insurance: premium income
and claims paid during the year
296. Tab. 320. Skadeförsäkring: Resultatanalys
1985, 1000 kr
Fire and casualty insurance: Analysis of results
297. Tab. 321. Företags- och fastighetsförsäkring,
hem- och villaförsäkring: under året influten
premieinkomst, 1000 kr
Business and householder's insurance, householder's and homeowner's insurance: premium income
during the year
297. Tab. 322. Trafikförsäkring för samtliga
försäkringsbolag
Motor third party insurance
298. Tab. 323. Allmän försäkring: försäkrade den
31 december
Sickness insurance: number of insured persons
298. Tab. 324. Allmän sjukförsäkring: ekonomiska
uppgifter, milj. kr
Sickness insurance: finance
299. Tab. 325. Allmän sjukförsäkring: antal
sjukpenningfall m . m . , 1000-tal
Sickness insurance: cases of sickness
cash benefit, etc.

292

Försäkringsväsen Insurance

Insurance

299. Tab. 326. Allmän sjukförsäkring:
sjukpenningfall m. m. efter ålder 1985
Sickness insurance: cases and days
of cash sickness benefit and days of hospital
treatment by age
300. Tab. 327. Arbetsskador: försäkringens omfattning
Work Injury Insurance
300. Tab. 328. Folkpension: pensioner
december 1986
Basic pensions: number of pensions
in December 1986
301. Tab. 329. Tilläggspensioneringen: pensioner
december 1986
Supplementary pensions: number of pensions
in December 1986
301. Tab. 330. Folkpensioner och tilläggspensioner: kostnader, avgifter och fonder,
milj. kr
Basic pensions and supplementary pensions:
costs, fees, funds
302. Tab. 331. Folkpensioner och tilläggspensioner efter förmånsslag i december
Basic pensions and supplementary pensions
by type of benefit
302. Tab. 332. Folkpensionärer med förtidspension och sjukbidrag i december
Pensioners with disability pension and temporary
disability pension by age and sex
303. Tab. 333. Delpensionstagare i december
Partial pensions
303. Tab. 334. Bränder efter brandorsak
Fires by cause of fire
304. Tab. 335. Erkända arbetslöshetskassor:
verksamhet
Recognized unemployment insurance funds:
activity
304. Tab. 336. Erkända arbetslöshetskassor:
medlemsantal, förmåner och avgifter
Recognized unemployment insurance funds:
membership, benefits and contributions

Tab. 316. Livförsäkringsbolag: direkt försäkringsbestånd, milj. kr
Life insurance companies: direct business

Källa: Försäkringsinspektionen.

Försäkringsväsen Insurance

293

Tab. 317. Livförsäkringsbolag: Intäkter och kostnader i direkt försäkring,
milj. kr
Life insurance companies (incl. health insurance). Income and expenses

Källa: Försäkringsinspektionen.

294

Försäkringsväsen Insurance

Tab. 318. Livförsäkringsbolag: Försäkringstekniska skulder och återbäringsmedel i
direkt försäkring, milj. kr. Realvärden i index (1975 = 100)
Life insurance companies: Technical reserves and bonus fund in direct business.—Real values
as index

Källa: Försäkringsinspektionen.

Tab. 319. Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda
försäkringsersättningar, 1000 kr
Fire and casualty insurance: premium income and claims paid during the year

(forts.)

Försäkringsväsen Insurance

295

Tab. 319 (forts.). Skadeförsäkring: under året influten premieinkomst och utbetalda försäkringsersättningar, 1000 kr

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Försäkringsinspektionen; Enskilda försäkringsföretag.

Tab. 320. Skadeförsäkring: Resultatanalys 1985, 1000 kr
Fire and casualty insurance: Analysis of results

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Försäkringsinspektionen; Enskilda försäkringsföretag.

296

Försäkringsväsen Insurance

Tab. 321. Företags- och fastighetsförsäkring, hem- och villaförsäkring:
under året influten premieinkomst, 1000 kr
Business and householder's insurance, householder's and homeowner's insurance:
premium income during the year

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Försäkringsinspektionen; Enskilda försäkringsföretag.

Tab. 322. Trafikförsäkring för samtliga försäkringsbolag
Motor third party insurance

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Försäkringsinspektionen; Enskilda försäkringsföretag.

Försäkringsväsen Insurance

297

Tab. 323. Allmän försäkring: försäkrade den 31 december
Sickness insurance: number of insured persons

Källa: Riksförsäkringsverket.

Tab. 324. Allmän sjukförsäkring: ekonomiska uppgifter, milj. kr
Sickness insurance: finance

Källa: Riksförsäkringsverket.

298

Försäkringsväsen Insurance

Tab. 325. Allmän sjukförsäkring: antal sjukpenningfall m. m., 1000-tal
Sickness insurance: cases of sickness cash benefit, etc.

Källa: Riksförsäkringsverket.

Tab. 326. Allmän sjukförsäkring: sjukpenningfall m. m. efter ålder 1985
Sickness insurance: cases and days of cash sickness benefit and days of hospital
treatment by age

Källa: Riksförsäkringsverket.

Försäkringsväsen Insurance

299

Tab. 327. Arbetsskador: försäkringens omfattning
Work Injury Insurance

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Riksförsäkringsverket.

Tab. 328. Folkpension: pensioner december 1986
Basic pensions: number of pensions in December 1986

Källa: Riksförsäkringsverket; Allmän försäkring m. m.

300

Försäkringsväsen Insurance

Tab. 329. Tilläggspensioneringen: pensioner december 1986
Supplementary pensions: number of pensions in December 1986

Källa: Riksförsäkringsverket; Allmän försäkring m. m.

Tab. 330. Folkpensioner och tilläggspensioner: kostnader, avgifter och fonder, milj. kr
Basic pensions and supplementary pensions: costs, fees, funds

Källa: Riksförsäkringsverket; Allmän försäkring m. m.

Försäkringsvasen Insurance

301

Tab. 331. Folkpensioner och tilläggspensioner efter förmånsslag i december
Basic pensions and supplementary pensions by type of benefit

Källa: Riksförsäkringsverket; Allmän försäkring m. m.

Tab. 332. Folkpensionärer med förtidspension och sjukbidrag i december
Pensioners with disability pension and temporary disability pension by age and sex

Källa: Riksförsäkringsverket; Allmän försäkring m. m.

302

Försäkringsväsen Insurance

Tab. 333. Delpensionstagare i december
Partial pensions

Källa: Riksförsäkringsverket; Delpensionsregistret.

Tab. 334. Bränder efter brandorsak
Fires by cause of fire

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Försäkringsbranschens serviceaktiebolag.

Försäkringsväsen Insurance

303

Tab. 335. Erkända arbetslöshetskassor: verksamhet
Recognized unemployment insurance funds: activity

Källa: Arbetsmarknadsverket.

Tab. 336. Erkända arbetslöshetskassor: medlemsantal, förmåner och avgifter
Recognized unemployment insurance funds: membership, benefits and contributions

Källa: Arbetsmarknadsverket.

304

Försäkringsväsen Insurance

Socialtjänst
306. Tab. 337. Förskolor och fritidshem
Children's day-homes and recreation centres
306. Tab. 338. Förskolor och fritidshem den
31 december 1985
Children's day-homes by county
307. Tab. 339. Kommunala familjedaghem den
31 december 1985, länsvis
Municipal family day-homes, by county
308. Tab. 340. Faderskap och underhåll
Establishment of paternity and maintenance
allowances
308. Tab. 341. Beviljade adoptioner
Adopted children
309. Tab. 342. Insatser för barn och unga
Children subjected to measures
309. Tab. 343. Intagna vuxna missbrukare i hem
för vård eller boende den 31 december
Measures for adult abusers: admitted
309. Tab. 344. Intagningar under året av vuxna
missbrukare i hem för vård eller boende
Measures for adult abusers: admissions in treatment/residential homes during the year
310. Tab. 345. Intagningar i hem för vård eller
boende efter intagningsgrund och hemtyp
Number of admissions to treatment residential
homes by grounds for admission and type of home
310. Tab. 346. Vistelse i hem för vård eller
boende: intagna den 31 december
Care in treatment/residential homes: admitted

Social welfare

311. Tab. 347. Servicehus med helinackordering
den 31 december
Service houses with full board and lodging
311. Tab. 348. Servicehus med lägenheter: boende män och kvinnor efter ålder den 31 december 1985
Service houses with service apartments: resident
men and women
312. Tab. 349. Servicehus med helinackordering
och/eller med lägenheter: samtliga boende
efter ålder den 31 december 1985
Service houses with full board and lodging or service apartments: resident men and women
312. Tab. 350. Social hemhjälpsverksamhet
Domestic service
313. Tab. 351. Socialbidrag efter familjetyp och
socialbidragens värde 1985
Recipient households by type of family and value
of social assistance
314. Tab. 352. Socialbidrag
Social assistance
314. Tab. 353. Färdtjänst den 31 december 1985
Transport service
315. Tab. 354. Socialutgifter: översikt, milj. kr
Expenditure on social welfare: summary
316. Tab. 355. Socialutgifter 1985, milj. kr
Expenditure on social welfare

Socialtjänst Social welfare

305

Tab. 337. Förskolor och fritidshem
Children's day-homes and recreation centres

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

Tab. 338. Förskolor och fritidshem den 31 december 1985
Children's day-homes by county

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

306 Socialtjänst Social welfare

Tab. 339. Kommunala familjedaghem den 31 december 1985, länsvis
Municipal family day-homes, by county

Socialtjänst Social welfare

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

307

Tab. 340. Faderskap och underhåll
Establishment of paternity and maintenance allowances

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

Tab. 341. Beviljade adoptioner
Adopted children

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

308

Socialtjänst Social

welfare

Tab. 342. Insatser för barn och unga
Children subjected to measures

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

Tab. 343. Intagna vuxna missbrukare i hem för vård eller boende den 31 december
Measures for adult abusers: admitted

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

Tab. 344. Intagningar under året av vuxna missbrukare i hem för vård eller boende
Measures for adult abusers: admissions in treatment/residential homes during the year

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

Socialtjänst Social welfare

309

Tab. 345. Intagningar i hem för vård eller boende efter intagningsgrund
och hemtyp
Number of admissions to treatment/residential homes by grounds for admission
and type of home

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

Tab. 346. Vistelse i hem för vård eller boende: intagna den 31 december
Care in treatment/residential homes: admitted

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

310

Socialtjänst Social

welfare

Tab. 347. Servicehus med helinackordering den 31 december
Service houses with full board and lodging

Källa:SCBStatistiska meddelanden, serie S.

Tab. 348. Servicehus med lägenheter: boende män och kvinnor efter ålder
den 31 december 1985
Service houses with service apartments: resident men and women

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

Socialtjänst Social welfare

311

Tab. 349. Servicehus med helinackordering och/eller med lägenheter:
samtliga boende efter ålder den 31 december 1985
Service houses with full board and lodging or service apartments: resident men and women

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

Tab. 350. Social hemhjälpsverksamhet
Domestic service

312

Socialtjänst Social

welfare

Tab. 350 (forts.). Social hemhjälpsverksamhet

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

Tab. 351. Socialbidrag efter familjetyp och socialbidragens värde 1985
Recipient households by type of family and value of social assistance

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

Socialtjänst Social welfare

313

Tab. 352. Socialbidrag
Social assistance

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

Tab. 353. Färdtjänst den 31 december 1985
Transport service

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

314

Socialtjänst Social

welfare

Tab. 354. Socialutgifter: översikt, milj. kr
Expenditure on social welfare : summary

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

Socialtjänst Social welfare

315

Tab. 355. Socialutgifter 1985, milj. kr
Expenditure on social welfare

316

Socialtjänst Social welfare

Tab. 355 (forts.). Socialutgifter 1985, milj. kr

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie S.

Socialtjänst Social welfare

317

Hälso- och sjukvård Public health

319. Tab. 356. Sjukhusens verksamhet 1985
Hospital service
320. Tab. 357. Sluten sjukvård: vårdplatser 1985
Hospitals, beds
320. Tab. 358. Sluten psykiatrisk lasarettsvård
(exkl. barn- och ungdomspsykiatri)
Psychiatric hospital care (excl. child and youth
psychiatry)
321. Tab. 359. Verkställda aborter
Number of induced abortions
322. Tab. 360. Vissa infektionssjukdomar
Certain infectious diseases
322. Tab. 361. Folktandvård
Public dental care
323. Tab. 362. Hälso- och sjukvårdspersonal
(yrkesverksam)
Medical personnel (active)
323. Tab. 363. Apotek
Pharmacies: number, sale and personnel
324. Tab. 364. Anmälda arbetsskador 1985
Occupational injuries

318

Hälso- och sjukvård Public

health

324. Tab. 365. Eldbegängelser
Cremations
325. Tab. 366. Vägtrafikolyckor
Road traffic accidents
325. Tab. 367. Vägtrafikolyckor: dödade eller skadade personer efter ålder och trafikantgrupp
Road traffic accidents: persons killed or injured, by
group of road-users and by age
Dödsorsaker Causes of d e a t h
326. Tab. 368. Döda på grund av olyckshändelse
Deaths by accident
327. Tab. 369. Självmord
Suicides
328. Tab. 370. Döda efter dödsorsak och ålder:
män
Deaths by cause and age: men
330. Tab. 371. Döda efter dödsorsak och ålder:
kvinnor
Deaths by cause and age: women

Tab. 356. Sjukhusens verksamhet 1985
Hospital service

Källa: Socialstyrelsen; LKELP

Hälso- och sjukvård Public health

319

Tab. 357. Sluten sjukvård: vårdplatser 1985
Hospitals, beds

Källa: Socialstyrelsen; LKELP.

Tab. 358. Sluten psykiatrisk lasarettsvård (exkl. barn- och ungdomspsykiatri)
Psychiatric hospital care (excl. child and youth psychiatry)

320

Hälso- och sjukvård Public health

Tab. 358 (forts.). Sluten psykiatrisk lasarettsvård (exkl. barn- och ungdomspsykiatri)

Källa: Socialstyrelsen.

Tab. 359. Verkställda aborter
Number of induced abortions

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie HS; Aborter 1985 Socialstyrelsens statistik.

11-17-514

Hälso- och sjukvård Public health

321

Tab. 360. Vissa infektionssjukdomar
Certain infectious diseases

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Socialstyrelsen.

Tab. 361. Folktandvård
Public dental care

Källa: Socialstyrelsen. Riksförsäkringsverket.

322

Hälso- och sjukvård Public

health

Tab. 362. Hälso- och sjukvårdspersonal (yrkesverksam)
Medical personnel (active)

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Socialstyrelsen.

Tab. 363. Apotek
Pharmacies: number, sale and personnel

Källa: Apoteksbolaget.

Hälso- och sjukvård Public health

323

Tab. 364. Anmälda arbetsskador 1985
Occupational injuries

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie HS.

Tab. 365. Eldbegängelser
Cremations

Källa: Svenska eldbegängelseföreningen.

324

Hälso- och sjukvård Public health

Tab. 366. Vägtrafikolyckor
Road traffic accidents

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Trafikskador; Statistiska meddelanden, serie HS.

Tab. 367. Vägtrafikolyckor: dödade eller skadade personer efter ålder och
trafikantgrupp
Road traffic accidents: persons killed or injured, by group of road-users and by age

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Trafikskador; Statistiska meddelanden, serie HS.

Hälso- och sjukvård Public health

325

Tab. 368. Döda på grund av olyckshändelse
Deaths by accident

Källa: SCB Dödsorsaker.

326

Dödsorsaker Causes of death

Tab. 369. Självmord
Suicides

Källa: SCB Dödsorsaker.
Dödsorsaker Causes of death

327

328

Tab. 370. Döda efter dödsorsak och ålder: män
Deaths by cause and age: men

Dödsorsaker Causes of death

Tab. 370 (forts.). Döda efter dödsorsak och ålder: män

Dödsorsaker Causes of death

Kalla: SCB Dödsorsaker.

329

330

Tab. 371. Döda efter dödsorsak och ålder: kvinnor
Deaths by cause and age: women

Dödsorsaker Causes of death

Tab. 371 (forts.). Döda efter dödsorsak och ålder: kvinnor

Dödsorsaker Causes of death

Källa: SCB Dödsorsaker.
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Rättsväsen Justice
333. Tab. 372. Brott som kommit till
polisens kännedom
Offences known to the police
334. Tab. 373. Personer som lagförts för
brott efter huvudbrott
Persons found guilty of offences by
principal offence
335. Tab. 374. Personer som lagförts för brott
efter huvudpåföljd och ålder 1986
Persons found guilty of offences by principal
sanction and age
336. Tab. 375. Personer som lagförts för brott
efter huvudbrott och ålder 1986
Persons found guilty of offences by principal
offence and age
337. Tab. 376. Personer som lagförts för brott
efter huvudpåföljd
Persons found guilty of offences by principal
sanction
337. Tab. 377. Kriminalvårdsanstalter och
allmänna häkten: nyintagna
Prisons and remand prisons: persons admitted
338. Tab. 378. Kriminalvårdsanstalterna:
nyintagna efter ålder
Prisons: persons admitted by age
338. Tab. 379. Kriminalvårdsanstalter och
frivård: genomsnittligt antal personer
Average institutional and non-institutional
populations
338. Tab. 380. Frivård: nytillkomna
övervakningsfall
Non-institutional population: persons newly
received for supervision
339. Tab. 381. Återfall i grövre brott: personer ej
tidigare lagförda
Recidivism: persons not earlier found guilty of a
serious offence
340. Tab. 382. Återfall i grövre brott: personer
tidigare lagförda
Recidivism: persons earlier found guilty of a serious
offence

332

Rättsväsen Justice

341. Tab. 383. Tingsrätter: inkomna mål
och ärenden
District Courts: cases and other
matters entered
341. Tab. 384. Tingsrätter: slutligt handlagda ärenden m. m.
District Courts: entries, etc.
342. Tab. 385. Tingsrätter: inkomna konkurser
District Courts: Bankruptcies
342. Tab. 386. Hovrätter: inkomna mål
Courts of Appeal: cases entered
343. Tab. 387. Högsta domstolen: ansökningar
o m prövningstillstånd
The Supreme Court: applications for
review of cases
343. Tab. 388. Nådeansökningar
Petitions for pardon
343. Tab. 389. Förvaltningsdomstolar:
inkomna mål
Administrative Courts
344. Tab. 390. Rättshjälp: Statens kostnader,

milj. kr
344.

344.

345.

345.

Public Legal Services: costs to the state
Tab. 3 9 1 . Hyresnämnder, arrendenämnder och bostadsdomstolen: inkomna
mål och ärenden
Rent Tribunals, Tenancy Tribunals, The Housing
Court of Appeal: cases entered
Tab. 392. Riksdagens ombudsmän:
inkomna ärenden
The Parliamentary Ombudsmen: cases entered
Tab. 393. Inkomna ärenden vid några
myndigheter med uppgifter inom
rättsväsendets område
New cases brought before various agencies
with judicial functions
Tab. 394. Omhändertagande av berusade
personer
Cases of persons taken in charge for drunkenness

Tab. 372. Brott som kommit till polisens kännedom
Offences known to the police

Se Tabelianmärkningar.
Källa: SCB Rättsstalistisk årsbok.

Rättsväsen Justice

333

Tab. 373. Personer som lagförts för brott efter huvudbrott
Persons found guilty of offences by principal offence

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok.

Tab. 374. Personer som lagförts för brott efter huvudpåföljd och ålder 1986
Persons found guilty of offences by principal sanction and age

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok.

Rättsväsen Justice 335

Tab. 375. Personer som lagförts för brott efter huvudbrott och ålder 1986
Persons found guilty of offences by principal offence and age

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok.

336

Rättsväsen Justice

Tab. 376. Personer som lagförts för brott efter huvudpåföljd
Persons found guilty of offences by principal sanction

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok.

Tab. 377. Kriminatvårdsanstalter och allmänna häkten: nyintagna
Prisons and remand prisons: persons admitted

Källa: Kriminalvårdssttyrelsen.

Rättsväsen Justice

337

Tab. 378. Kriminalvårdsanstalterna: nyintagna efter ålder
Prisons: persons admitted by age

Källa: Kriminalvårdsstyrelsen.

Tab. 379. Kriminalvårdsanstalter och frivård: genomsnittligt antal personer
Average institutional and non-institutional populations

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Kriminalvårdsstyrelsen.

Tab. 380. Frivård: nytillkomna övervakningsfall
Non-institutional population: persons newly received for supervision

Källa: Kriminalvårdsstyrelsen.

338

Rättsväsen Justice

Tab. 381. Återfall i grövre brott: personer ej tidigare lagförda
Recidivism: persons not earlier found guilty of a serious offence

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Maskintabeller.

Rättsväsen Justice

339

Tab. 382. Återfall i grövre brott: personer tidigare lagförda
Recidivism: persons earlier found guilty of a serious offence

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Maskintabeller.

340

Rättsväsen Justice

Tab. 383. Tingsrätter: inkomna mål och ärenden
District Courts: cases and other matters entered

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok.

Tab. 384. Tingsrätter: slutligt handlagda ärenden m. m.
District Courts: entries, etc.

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok.

Rättsväsen Justice

341

Tab. 385. Tingsrätter: inkomna konkurser
District Courts: Bankruptcies

Källa: SCB RS-promemoria.

Tab. 386. Hovrätter: inkomna mål
Courts of Appeal: cases entered

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok.

342

Rättsväsen Justice

Tab. 387. Högsta domstolen: ansökningar om prövningstillstånd
The Supreme Court: applications for review of cases

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok.

Tab. 388. Nådeansökningar
Petitions for pardon

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok.

Tab. 389. Förvaltningsdomstolar: inkomna mål
Administrative Courts

Källa: Domstolsverkets tabeller.

Rättsväsen Justice

343

Tab. 390. Rättshjälp: Statens kostnader, milj. kr
Public Legal Services: costs to the state

Källa: SCB Rättsstatistisk årsbok.

Tab. 391. Hyresnämnder, arrendenämnder och bostadsdomstolen:
inkomna mål och ärenden
Rent Tribunals, Tenancy Tribunals, The Housing Court of Appeal: cases entered

Källa: Domstolsverkets tabeller.

Tab. 392. Riksdagens ombudsmän: inkomna ärenden
The Parliamentary Ombudsmen: cases entered

Källa: Justitieombudsmännens ämbetsberättelse.

344

Rättsväsen Justice

Tab. 393. Inkomna ärenden vid några myndigheter med uppgifter inom
rättsväsendets område
New cases brought before various agencies with judicial functions

Källa: Ämbetsberättelse från respektive myndighet.

Tab. 394. Omhändertaganden av berusade personer
Cases of persons taken in charge for drunkenness

Källa: Socialstyrelsen.

Rättsväsen Justice
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Utbildning och forskning
Education and Research

Utbildning
Education
348. Diagram 5. Utbildningskostnader
Educational expenditures
349. Tab. 395. Offentliga driftkostnader för utbildningsväsendet
Public expenditures of the education system
349. Tab. 396. Grundskolan: elever, klasser och
skolenheter
Comprehensive school: pupils, classes and administrative school units
350. Tab. 397. Grundskolan: elever med annat
hemspråk än svenska
Comprehensive school: pupils and home language
351. Tab. 398. Särskolan: elever under höstterminerna
Pupils at special schools for mentally retarded
351. Tab. 399. Specialskolan: elever under höstterminerna
Pupils at special schools for children with visual and
hearing handicaps
351. Tab. 400. Svenska utlandsskolorna: elever
Swedish schools abroad: pupils
352. Tab. 401. Gymnasieskolan: sökande och intagna 1986/87
Integrated upper secondary school: applicants and
admitted
353. Tab. 402. Gymnasieskolan: elever den 15
september
Integrated upper secondary school: students on the
15th of September
354. Tab. 403. Gymnasieskolan: elever avgångna
med fullbordad utbildning
Integrated upper secondary school, students leaving
school from complete course programmes
355. Tab. 404. Gymnasieskolan: elever med annat
hemspråk än svenska
Integrated upper secondary school: pupils and
home language
356. Tab. 405. Elever vid folkhögskolor
Pupils at folk high schools
356. Tab. 406. Kommunal vuxenutbildning: elever
under höstterminerna
Students at municipal adult education
357. Tab. 407. Studiecirklar
Study circles
358. Tab. 408. Elever i allmänbildande skolor och i
vissa former av yrkesundervisning höstterminen 1984 efter ålder och kön
Pupils in first, second and third level education by
age and sex
360. Tab. 409. Högskolan: nybörjare och registrerade efter utbildningslinje och kön
Higher education: first year students and registered
students by line of study and sex

346

364. Tab. 410. Högskolan: examinerade efter utbildningslinje och kön
Higher education: degrees awarded by line of study
and sex
368. Tab. 411. Högskolan: nybörjare i forskarutbildning
Higher education: first year students in post-graduate education
368. Tab. 412. Högskolan: närvarande studerande
(exkl. icke-aktiva) i forskarutbildning under
höstterminerna
Higher education: registered students (excluding
non-active) in post-graduate education
369. Tab. 413. Högskolan: avlagda licenciatexamina
Higher education: licentiate examinations
370. Tab. 414. Högskolan: avlagda doktorsexamina
Higher education: "new" doctor's degrees
371. Tab. 415. Lärare: tjänstgörande och tjänstlediga 1986
Teachers: serving and on leave
371. Tab. 416. Lärare: tjänstgörande och tjänstlediga, översikt
Teachers: serving and on leave, survey

Forskning

Research

372. Tab. 417. Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) på utförande sektor,
milj. kr, löpande priser
Expenditure for research and development (R&D) by
performing sector, current prices
372. Tab. 418. Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) på utförande sektor
och finansieringskällor 1985, milj. kr
Expenditure for research and development (R&D) by
sector of performance and sources of finance
373. Tab. 419. Antal årsverken för forsknings- och
utvecklingsverksamhet (FoU) på utförande
sektor
Number of man-years for research and development
(R&D) by performing sector
373. Tab. 420. Företagssektorns forsknings- och
utvecklingsverksamhet (FoU) inom naturvetenskap och teknik
Research and development (R&D) in natural sciences and engineering in business enterprise sector
374. Tab. 421. Gruv- och industriföretagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet
(FoU) inom naturvetenskap och teknik, milj. kr
Research and development (R&D) expenditure in natural sciences and engineering in mining and manufacturing enterprises

Utbildning och forskning Education and Research

374. Tab. 422. Gruv- och industriföretagens forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) inom
naturvetenskap och teknik i relation till vissa
totaldata för företagen 1985
Research and development (R&D) in natural sciences and engineering in mining and manufacturing
enterprises in relation to certain total data. By industry
375. Tab. 423. Beräknade anslag för forskningsoch utvecklingsverksamhet (FoU) på departe-

ment i budgetpropositionerna (inkl. affärsverken)
Estimated funds for research and development
(R&D} in government budgets. By ministry
375. Tab. 424. Beräknade anslag för forskningsoch utvecklingsverksamhet (FoU) på ändamål
i budgetpropositionerna (inkl. affärsverken)
Estimated funds for research and development
(R&D) in government budgets. By objectives

Utbildning och forskning Education and Research

347

D i a g r a m 5.
Educational

Utbildningskostnader
expenditures

Offentliga utgifter för utbildningsväsendet (exkl. fristående skolor) i procent av BNP
1970/71-1984/85

Med offentliga utgifter för utbildningsväsendet menas den sammanlagda summan av samtliga
offentliga driftkostnader och kapitalutgifter. Budgetåret 1984/85 uppgick dessa till 6 1 4 2 7
miljoner kronor, varav 5 4 0 7 8 miljoner kronor utgjordes av driftkostnader, medan kapitalutgifterna (inkl.studiemedel) var 7 3 4 9 miljoner kronor.
Driftkostnader procentuellt fördelade efter skolform 1984/85

Driftkostnader avser utgifter som uppkommer under budgetårets gång, t. ex. för lärarlöner, administration, skolhälsovård och fortlöpande underhåll av lokaler.

348

Utbildning Education

Tab. 395. Offentliga driftkostnader för utbildningsväsendet
Public expenditures of the education system

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.

Tab. 396. Grundskolan: elever, klasser och skolenheter
Comprehensive school: pupils, classes and administrative school units

(forts.)

Utbildning Education

349

Tab. 396 (forts.). Grundskolan: elever, klasser och skolenheter

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.

Tab. 397. Grundskolan: elever med annat hemspråk än svenska
Comprehensive school: pupils and home language

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.

350

Utbildning Education

Tab. 398. Särskolan: elever under höstterminerna
Pupils at special schools for mentally retarded

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.

Tab. 399. Specialskolan: elever under höstterminerna
Pupils at special schools for children with visual and hearing handicaps

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.

Tab. 400. Svenska utlandsskolorna: elever
Swedish schools abroad: pupils

Källa: Skolöverstyrelsen.

Utbildning Education

351

Tab. 401. Gymnasieskolan: sökande och intagna 1986/87
Integrated upper secondary school: applicants and admitted

Källa: SCB Råtabeller för 1986/87.

352

Utbildning Education

Tab. 402. Gymnasieskolan: elever den 15 september
Integrated upper secondary school: students on the 15th of September

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.
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Utbildning Education

353

Tab. 403. Gymnasieskolan: elever avgångna med fullbordad utbildning
integrated upper secondary school: students leaving school from complete course programmes

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.

354

Utbildning Education

Tab. 404. Gymnasieskolan: elever med annat hemspråk än svenska
Integrated upper secondary school: pupils and home language

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.

Utbildning Education

355

Tab. 405. Elever vid folkhögskolor
Pupils at folk high schools

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.

Tab. 406. Kommunal vuxenutbildning: elever under höstterminerna
Students at municipal adult education

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.

356

Utbildning Education

Tab. 407. Studiecirklar
Study circles

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U. Fr. o. m. 1983/84 serie Ku.

Utbildning Education

357

358

Tab. 408. Elever i allmänbildande skolor och i vissa former av yrkesundervisning höstterminen 1984 efter ålder och kön
Pupils in first, second and third level education by age and sex

Utbildning Education

Tab. 408 (forts.). Elever i allmänbildande skolor och i vissa former av yrkesundervisning höstterminen 1984 efter ålder och kön

Utbildning Education

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.

359

Tab. 409. Högskolan: nybörjare och registrerade efter utbildningslinje och kön
Higher education: first year students and registered students by line of study and sex

360

Utbildning Education

Tab. 409 (forts.). Högskolan: nybörjare och registrerade efter utbildningslinje och kön

(forts.)

Utbildning Education

361

Tab. 409 (forts.). Högskolan: nybörjare och registrerade efter utbildningslinje och kön

362

Utbildning Education

Tab. 409 (forts.). Högskolan: nybörjare och registrerade efter utbildningslinje och kön

Se Tabellanmärkningar,
Källa: SCB Högskolestatistik; Promemorior från SCB; Utbildningsstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie U.

Utbildning Education

363

Tab. 410. Högskolan: examinerade efter utbildningslinje och kön
Higher education: degrees awarded by line of study and sex

364

Utbildning Education

Tab. 410 (forts.). Högskolan: examinerade efter utbildningslinje och kön

(forts)

Utbildning Education

365

Tab. 410 (forts.). Högskolan: examinerade efter utbildningslinje och kön

366

Utbildning Education

Tab. 410 (forts.). Högskolan: examinerade efter utbildningslinje och kön

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Högskolestatistik; Promemorior från SCB; Utbildningsstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie U.

Utbildning Education

367

Tab. 411. Högskolan: nybörjare i forskarutbildning
Higher education: first year students in post-graduate education

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Högskolestatistik; Promemorior från SCB; Utbildningsstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie U.

Tab. 412. Högskolan: närvarande studerande (exkl. icke-aktiva) i forskarutbildning
under höstterminerna
Higher education: registered students (excluding non-active) in post-graduate education

368

Utbildning Education

Tab. 412. (forts.) Högskolan: närvarande studerande (exkl. icke-aktiva) i forskarutbildning
under höstterminerna

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Högskolestatistik; Promemorior från SCB; Utbildningsstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie U.

Tab. 413. Högskolan: avlagda licentiatexamina
Higher education: licentiate examinations

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Högskolestatistik; Statistiska meddelanden, serie U; Promemorior från SCB; Utbildningsstatistisk årsbok.

Utbildning Education

369

Tab. 414. Högskolan: avlagda doktorsexamina
Higher education: "new" doctor's degrees

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Högskolestatistik; Promemorior från SCB; Utbildningsstatistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie U.

370

Utbildning Education

Tab. 415. Lärare: tjänstgörande och tjänstlediga 1986
Teachers: serving and on leave

Källa: SCB Lärarregistret.

Tab. 416. Lärare: tjänstgörande och tjänstlediga, översikt
Teachers: serving and on leave, survey

Utbildning Education

371

Tab. 417. Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) på utförande
sektor, milj. kr, löpande priser
Expenditure for research and development (R& D) by performing sector, current prices

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.

Tab. 418. Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) på utförande
sektor och finansieringskällor 1985, milj. kr
Expenditure for research and development (R&D) by sector of performance
and sources of finance

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.

372

Forskning Research

Tab. 419. Antal årsverken för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU)
på utförande sektor
Number of man-years for research and development (R & D) by performing sector

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.

Tab. 420. Företagssektorns forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU)
inom naturvetenskap och teknik
Research and development (R&D) in natural sciences and engineering in business
enterprise sector

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.

Forskning Research

373

Tab. 421. Gruv- och industriföretagens utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) inom naturvetenskap och teknik, milj. kr
Research and development (R&D) expenditure in natural sciences and engineering in mining
and manufacturing enterprises

Källa: Statistiska meddelanden, serie U.

Tab. 422. Gruv- och industriföretagens forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU)
inom naturvetenskap och teknik i relation till vissa totaldata för företagen 1985.
Research and development (R&D) in natural sciences and engineering in mining and manufacturing enterprises in relation to certain total data. By industry

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.

374

Forskning Research

Tab. 423. Beräknade anslag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) på departement i budgetpropositionerna (inkl. affärsverken)
Estimated funds for research and development (R&D) in government budgets. By ministry

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.

Tab. 424. Beräknade anslag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) på ändamål i budgetpropositionerna (inkl. affärsverken)
Estimated funds for research and development (R&D) in government budgets. By objectives

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U.

Forskning Research

375

Kultur
377. Tab. 425. Forskningsbibliotek: bestånd och
tillväxt 1984/85 eller 1985
Research libraries: stock and accession
378. Tab. 426. Forskningsbibliotek: utlåning,
personal och kostnader 1984/85 eller 1985
Research libraries: media circulation, staff, and costs
379. Tab. 427. Skolbibliotek
School libraries
380. Tab. 428. Folkbibliotek
Public libraries
381. Tab. 429. Arkiv: arkivbestånd och personal
Archives: running metres and employees
381. Tab. 430. Studieförbundens kulturprogram
Adult Educational Associations: cultural programs
382. Tab. 431. Bokproduktion: översikt
Book production: survey
382. Tab. 432. Bokproduktion: fördelning efter
språk
Book production: classification by language
383. Tab. 433. Bokproduktion: fördelning efter
ämnesområde
Book production: classification by subject
384. Tab. 434. Dagstidningar
Daily newspapers
384. Tab. 435. Populärpress
Weeklies and magazines

376

Kultur Culture

Culture

385. Tab. 436. Biografer, biografbesök och filmer
Cinemas, cinema visitors and films
385. Tab. 437. Museer
Museums
385. Tab. 438. Riksradio och television: allmänna
mottagaravgifter
Broadcasting (sound and television): general
licences at end of year
386. Tab. 439. Riksradio och television:
verksamhet
Broadcasting (sound and television): activity
386. Tab. 440. Musik: yrkesmässig orkesterverksamhet 1985/86
Music: orchestra's activities
387. Tab. 441. Teater: verksamhet 1985/86
Theatre: activities
387. Tab. 442. Idrott: antal föreningar och utövade
idrotter
Membership development in the athletic
federations: associations and sports
388. Tab. 443. Idrott: vissa föreningar efter
specialförbund den 1 januari
Athletic associations

Tab. 425. Forskningsbibliotek: bestånd och tillväxt 1984/85 eller 1985
Research libraries: stock and accession

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (DFI).

Kultur Culture

377

Tab. 426. Forskningsbibliotek: utlåning, personal och kostnader 1984/85 eller 1985
Research libraries: media circulation, staff, and costs

378

Kultur Culture

Tab. 426 (forts.). Forskningsbibliotek: utlåning, personal och kostnader 1984/85 eller 1985

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (DFI).

Tab. 427. Skolbibliotek
School libraries

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Ku

Kultur Culture

379

380

Tab. 428. Folkbibliotek
Public libraries

Kultur Culture
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie Ku.

Tab. 429. Arkiv: arkivbestånd och personal
Archives: running metres and employees

Källa: Respektive arkiv.

Tab. 430. Studieförbundens kulturprogram
Adult Educational Associations: cultural programs

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie U. Fr. o. m. 1983 84 serie Ku.
Kultur Culture
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Tab. 431. Bokproduktion: översikt
Book production: survey

Källa: Kungl. Biblioteket; Bibliografiska avdelningen.

Tab. 432. Bokproduktion: fördelning efter språk
Book production: classification by language

Källa: Kungl. Biblioteket: Bibliografiska avdelningen.
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Kultur Culture

Tab. 433. Bokproduktion: fördelning efter ämnesområde
Book production: classification by subject

Källa: Kungl. Biblioteket: Bibliografiska avdelningen.

Kultur Culture

383

Tab. 434. Dagstidningar
Daily newspapers

Källa: Tidningsstatistik AB.

Tab. 435. Populärpress
Weeklies and magazines

Källa: Tidningsstatistik AB.

384

Kultur Culture

Tab. 436. Biografer, biografbesök och filmer
Cinemas, cinema visitors and films

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Svenska filminstitutet; Statens biografbyrå; Filmägarnas kontrollbyrå AB.

Tab. 437. Museer
Museums

Källa: SCB Kulturstatistik, råtabeller.

Tab. 438. Riksradio och television: allmänna mottagaravgifter
Broadcasting (sound and television): general licences at end of year

Källa: Televerket.

13-17-514

Kultur Culture
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Tab. 439. Riksradio och television: verksamhet
Broadcasting (sound and television): activity

Källa: Sveriges Radio.

Tab. 440. Musik: yrkesmässig orkesterverksamhet 1985/86
Music: orchestra's activities

Källa: Statens kulturråd.

386

Kultur Culture

Tab. 441. Teater: verksamhet 1985/86
Theatre: activities

Källa: Statens kulturråd.

Tab. 442. Idrott: antal föreningar och utövade idrotter
Membership development in the athletic federations: associations and sports

Källa: Riksidrottsförbundet.

Kultur Culture
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Tab. 443. Idrott: vissa föreningar efter specialförbund den 1 januari
Athletic associations

Källa: Riksidrottsförbundet.

388

Kultur Culture

Politiska och kyrkliga förhållanden
Politics and Religion

Politiska förhållanden Politics
390. Tab. 444. Rikets indelningar
den 1 januari 1987
Administrative divisions
390. Tab. 445. Riksdagsvalen 1982 och 1985:
partival och valdeltagande
Party vote and electional participation in the
elections to the Riksdag
391. Tab. 446. Riksdagsvalet 1985: inom
befolkningsgrupper, utbildningskategorier
och kommuntyper
Party vote and participation in the 1985 Riksdag
election in certain population groups in educational
categories and within certain municipality types
392. Tab. 447. Riksdagsval: giltiga valsedlar
efter partier
Elections to the Riksdag: distribution of valid
ballots by party
393. Tab. 448. Riksdagsval: röstberättigade,
röstande och mandat efter partier
Elections to the Riksdag. Entitled to vote, voters
and distribution of seats by party
394. Tab. 449. Landstingsval m . m . : giltiga
valsedlar efter partier
Elections to county councils, etc. Distribution
of valid ballots by party

395. Tab. 450. Landstingsval m. m.: röstberättigade, röstande och mandat efter partier
Elections to county councils, etc. Entitled to vote,
voters and distribution of seats by party
396. Tab. 451. Fullmäktigval
Elections to councils
397. Tab. 452. Väljare som röstat på postanstalt
Postal votes
397. Tab. 453. Folkomröstningar 1922, 1955,
1957 och 1980
Referenda
399. Tab. 454. Riksdagens sammansättning
The composition of the Riksdag
400. Tab. 455. Riksdagens arbete
The activity of the Riksdag
Kyrkliga förhållanden Religion
401. Tab. 456. Svenska kyrkan: verksamhet
The Church of Sweden: activity
401. Tab. 457. Svenska kyrkan: medlemmar
samt ut- och inträden
The Church of Sweden: members, retired and
entered
402. Tab. 458. Vissa folkrörelser
Popular movements and the Free Churches

Politiska och kyrkliga förhållanden Politics and Religion

389

Tab. 444. Rikets indelningar den 1 januari 1987
Administrative divisions

Källa: SCB Rikets indelningar; Meddelanden i samordningsfrågor MIS 1977:11. MIS 1985:2. MIS 1986:3, MIS 1986:4.

Tab. 445. Riksdagsvalen 1982 och 1985: partival och valdeltagande
Party vote and electional participation in the elections to the Riksdag

Källa: SCB Allmänna valen 1985. Del 3.

390

Politiska förhållanden Politics

Tab. 446. Riksdagsvalet 1985: inom befolkningsgrupper, utbildningskategorier
och k o m m u n t y p e r
Party vote and participation in the 1985 Riksdag election in certain population groups,
in educational categories and within certain municipality types

Källa: SCB Allmänna valen 1985. Del 3; 1985 års valundersökning, statvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.

Politiska förhållanden Politics

391

392

Tab. 447. Riksdagsval: giltiga valsedlar efter partier
Elections to the Riksdag: distribution of valid ballots by party

Politiska förhållanden Politics
Källa: SCB Allmänna valen. Del 1.

Tab. 448. Riksdagsval: röstberättigade, röstande och mandat efter partier
Elections to the Riksdag. Entitled to vote, voters and distribution of seats by party

Politiska förhållanden Politics

393

Kalla: SCB Allmänna valen. Del 1.

Tab. 449. Landstingsval m. m.: giltiga valsedlar efter partier
Elections to county councils, etc. Distribution of valid ballots by party

Källa: SCB Allmänna valen. Del 2.

394

Politiska förhållanden Politics

Tab. 450. Landstingsval m. m.: röstberättigade, röstande och mandat efter partier
Elections to county councils, etc. Entitled to vote, voters and distribution of seats by party

Källa: SCB Allmänna valen. Del 2.

Politiska förhållanden Politics

395

Tab. 451. Fullmäktigval
Elections to councils

Källa: SCB Allmänna valen. Del 2.
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452. Väljare som röstat på postanstalt
Postal votes

Källa: SCB Allmänna valen. Del 3.

Tab. 453. Folkomröstningar 1922, 1955, 1957 och 1980
Referenda

Politiska förhållanden Politics

397

Källor och noter till tab. 453
Källa: År 1922: Otto Grönlund, "Folkomröstningen den 27
augusti 1922 angående rusdrycksförbud", Nordisk statistisk tidskrift 1923, sid. 2 9 2 - 3 1 2 . - År 1955: Kungl. Maj.ts
skrivelse nr 217 år 1955. Bihang till riksdagens protokoll år
1955. Höstsessionen. C 1 ; uppgifter från inrikesdepartementet. - År 1957: Ture Widstam, "Folkomröstningen i
pensionsfrågan den 13 oktober 1957". Statistisk tidskrift
1958:5. - År 1980 den 23 mars, "Folkomröstning om kärnkraften". Statistiska meddelanden, serie Be 1980:5.
1
E tectorial participation. Voters in per cent of total number
of persons entitled to vote. - 2 Beräknat antal. Estimated
number.
3

Förslag nr 1 : Löntagare får lagfäst rätt till tilläggspensioner, som avpassas efter tidigare lön och behåller sitt
värde. Andra förvärvsarbetande, företagare m . f l . får m ö j lighet att till begränsat belopp frivilligt försäkra sig för
tilläggspensioner, som m e d garanti av staten behåller sitt
värde.
Förslag nr 2: Löntagare, företagare och andra får möjlighet
att tili begränsat belopp frivilligt försäkra sig för tillläggspensioner, som med garanti av staten behåller sitt
värde.
Förslag nr 3: Löntagare, företagare och andra får frivilligt
försäkra sig för tilläggspensioner, och i gällande lagstiftning genomförs ändringar, som underlättar att tillläggspensionerna utan garanti av staten behåller sitt värde. Anslutningen till tilläggspensioneringen kan ske gen o m kollektivavtal eller g e n o m andra överenskommelser
enskilt eller gruppvis.
Alternative
1: Mandatory
old-age security
contribution
plan sponsored by the Social Democratic party. This plan
was supported by the Communist party.
Alternative 2: Alternative voluntary
Agrarian party (Centre party).
Alternative 3: Alternative
Liberal and Conservative

plan sponsored

by the

voluntary plan sponsored
parties. -

by the

" L i n j e 1: Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig
med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att bl. a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir
tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i
dag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare
kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas
ur drift.
Linje 2: Se linje 1. Dessutom fanns följande text på linje 2s
valsedels baksida: Energihushållningen bedrivs kraftfullt
och stimuleras ytterligare. De svagaste grupperna i samhället skyddas. Åtgärder vidtas för att styra elkonsumtionen bl. a. för att förhindra direktverkande elvärme i ny
permanentbebyggelse. Forskning och utveckling av förnybara energikällor forceras under samhällets ledning. Miljöoch säkerhetsförbättrande åtgärder vid kärnkraftverken genomförs. En särskild säkerhetsstudie görs för varje reaktor.
För medborgarnas insyn tillsätts vid varje kärnkraftverk en
säkerhetskommitté med lokal förankring. Elproduktion genom olje- och kolkondenskraftverk undviks. Samhället ska
ha ett huvudansvar för produktionen och distributionen av
elektrisk kraft. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall
ägas av stat och k o m m u n . Övervinster i vattenkraftproduktionen indrages g e n o m beskattning.

398
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Linje 3: NEJ till fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Avveckling av nuvarande sex reaktorer i drift inom högst tio år. En
hushållningsplan för minskat oljeberoende genomförs på
grundval av: fortsatt och intensifierad energibesparing;
kraftigt ökad satsning på förnybara energikällor. Reaktorerna i drift underkastas skärpta säkerhetskrav. Icke laddade
reaktorer tas aldrig i drift. Uranbrytning tillåts inte i vårt
land. Om pågående eller kommande säkerhetsanalyser så
kräver, innebär detta förslag självfallet att omedelbar avstängning skall ske. Arbetet mot kärnvapenspridning och
atomvapen skall intensifieras. Ingen upparbetning tillåts
och export av reaktorer och reaktorteknologi upphör. Sysselsättning ökas genom alternativ energiproduktion, effektivare energihushållning samt ökad förädling av råvaror.
Alternative 7: Nuclear power is to be phased out at the rate
which is possible with due regard to the need for electric
power to maintain employment and prosperity. In order
among other things to reduce dependence on oil, and
pending the availability of renewable energy sources, use
will be made of not more than the twelve nuclear reactors
which today are in operation, ready for commissioning
or
under construction. There is to be no further expansion of
the nuclear power sector. Safety considerations will decide
the order in which the reactors are to be taken out of
service.
Alternative 2: See Alternative 1. Furthermore the following
text was on the reverse side of the voting slip for Alt. 2:
Energy conservation is to be vigorously prosecuted and
given further encouragement.
The most
disadvantaged
groups in society are to be protected. Measures are to be
taken to steer the consumption of electricity with the aim,
among other things, of preventive direct-acting
electrical
heating in new permanent
building development.
Research and development activities concerning
renewable
energy sources are to be stepped up under public auspices. Measures to improve environmental standards and
safety standards are to be taken at nuclear power stations.
A special safety study is to be carried out for each reactor.
A safety committee including local representatives is to be
appointed at every nuclear power station for purposes of
public supervision. Electricity production in oil-based and
coal-based condensation
is to be avoided. Principal responsibility for the production and distribution of electrical
power is to be vested in society. Nuclear power stations
and other future facilities of importance for the production
of electricity are to be owned by national and local authorities. Excess profits accuring from hydro-electric
power
production are to be sequestrated by means of taxation.
Alternative 3: No further expansion of nuclear power. Closure within not more than ten year of the six reactors now
in service. A conservation plan for the reduction of dependence on oil is to be based on: continued and intensified
energy economization;
greatly increased efforts to develop renewable energy sources. Stricter safety
requirements
are to be imposed on operational reactors. No unactivated
reactors are to be commissioned. No uranium extraction is
to be permitted in Sweden. If current or future safety analyses so require, this Alternative naturally implies an immediate shut-down.
The campaign against nuclear weapons and their proliferation
is to continue. No fuel reprocessing is to be allowed. Exports of reactors and reactor
technology are to be discontinued.
Employment
to be
boosted by means of alternative energy production,
more
efficient energy management
and more extensive upgrading of raw materials.

Tab. 454. Riksdagens sammansättning
The composition

of the Riksdag

Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Allmänna valen; Riksdagens upplysningstjänst.
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Tab. 455. Riksdagens arbete
The activity of the Riksdag

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Riksdagens upplysningstjänst.
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Tab. 456. Svenska kyrkan: verksamhet
The Church of Sweden: activity

Källa: Svenska kyrkans centralstyrelse.

Tab. 457. Svenska kyrkan: medlemmar samt ut- och inträden
The Church of Sweden: members, retired and entered

Källa: Svenska kyrkans centralstyrelse.
Kyrkliga förhållanden Religion

401

Tab. 458. Vissa folkrörelser
Popular movements and the Free Churches

Se Tabellanmärkningar.
Källa: Uppgifter från de olika organisationerna.

402

Kyrkliga förhållanden Religion

Internationella översikter
Comparative international statistics

N o English translation is given
405. Tab. 459. Folkmängd, folktäthet, areal m. m. i
världsdelar och områden
406. Tab. 460. Beräknad folkmängd i världsdelar
och områden åren 1990—2025
407. Tab. 461. Areal, folkmängd och folktäthet i
olika länder
413. Tab. 462. Folkmängd i större städer
424. Tab. 463. Analfabeter i procent av totalbefolkningen, 15 år och däröver
425. Tab. 464. Befolkningen efter kön och ålder
427. Tab. 465. Levande födda barn efter moderns
ålder samt bruttoreproduktionstal
428. Tab. 466. Återstående medellivslängd vid
vissa åldrar
430. Tab. 467. Folkmängdens förändringar i vissa
länder
432. Tab. 468. Dödligheten i olika åldersklasser
436. Tab. 469. Döda efter dödsorsak enligt 1965
års internationella klassifikation (B-listan) på
100000 invånare
440 Tab. 470. Arealens fördelning efter ägoslag
år 1984 samt åkerjordens användning åren
1984 och 1985
442. Tab. 471. Skörd, 1000 ton
444. Tab. 472. Husdjur 1985, 1000-tal
445. Tab. 473. Traktorer i världsdelar och vissa
länder, 1000-tal
445. Tab. 474. Konsumtion av handelsgödsel i
olika länder 1984/85, ton
446. Tab. 475. Produktion av vissa viktiga varor
457. Tab. 476. Industriproduktion: indextal
(1980 = 100)
458. Tab. 477. Produktion av elektrisk energi,
milj. kWh
459. Tab. 478. Produktion av elektrisk energi:
kärnkraft och jordvärme, milj. kWh
460. Tab. 479. Import och export: pris- och volymindex (1980 = 100)
461. Tab. 480. Värdet av utrikeshandeln
462. Tab. 481. Värdet av olika länders import med
fördelning på länder, milj. USA-dollar
464. Tab. 482. Olika länders betalningsbalans
med utlandet år 1984, milj. SDR
465. Tab. 483. EGs handel 1982—1986 efter
ländergrupper, milj. USA-dollar
466. Tab. 484. Import och export av vissa
viktiga varor
476. Tab. 485. Världens handelsflotta

477. Tab. 486. Sjöfarten på utlandet
478. Tab. 487. Handelsflottans tonnage den 1 juli
1986 efter fartygens storlek och ålder, 1000
ton brutto
479. Tab. 488. Motorfordon
480. Tab. 489. Postväsendet
481. Tab. 490. Telegraf
482. Tab. 491. Telefon
483. Tab. 492. Järnvägar
484. Tab. 493. Flygbolagens lufttrafik
485. Tab. 494. Flygtrafik på vissa storstäder,
regelbunden och charter
486. Tab. 495. Trafiken hos Scandinavian Airlines
System (SAS)
487. Tab. 496. Förvärvsarbetande befolkning
efter näringsgren, 1000-tal
488. Tab. 497. Arbetslösa, 1000-tal
489. Tab. 498. Producentprisindex för tillverkningsindustri (1980 = 100)
489. Tab. 499. Konsumentprisindex (1980 = 100)
490. Tab. 500. Konsumtion av vissa njutningsmedel i medeltal 1981—1985
492. Tab. 501. Förbrukning av tidningspapper
m. m.
493. Tab. 502. Bruttonationalprodukt år 1985
493. Tab. 503. Bruttonationalprodukt i
OECD-länderna, miljarder USA-dollar
494. Tab. 504. Totalt statligt bistånd till u-länderna från vissa länder, nettoutbetalningar
495. Tab. 505. Militärutgifter inom vissa länder
och grupper av länder
496. Tab. 506. Inkomster och utgifter av turismen
i OECD-länderna
496. Tab. 507. Effektiv ränta på statsobligationer
497. Tab. 508. Värdet av industriaktier:
indextal (1980 = 100)
497. Tab. 509. Officiellt diskonto (centralbankerna)
498. Tab. 510. Guldbehållning och utländska
tillgodohavanden den 31 december 1986, milj.
USA-dollar
499. Tab. 511. Valutakurser
500. Tab. 512. Betalningsmedelsvolym i milj. av
myntenheten
501. Tab. 513. Dagstidningar
501. Tab. 514. Biografer
502. Tab. 515. Radio- och televisionslicenser

Internationella översikter

403

Tab. 459. Folkmängd, folktäthet, areal m. m. i världsdelar och områden

Källa: UN: Demographic Yearbook.

Internationellt Areal, folkmängd m. m.

405

Tab. 460. Beräknad folkmängd i världsdelar och områden åren 1990—2025

Källa: U N : World Population Trends and Policies, Population Studies, No. 83.

406

Internationellt Areal, folkmängd m. m.

Tab. 461. Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder

(forts.)

Internationellt Areal, folkmängd m. m.

407

Tab. 461 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder

408

Internationellt Areal, folkmängd m. m.

Tab. 461 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder

(forts.)

Internationellt Areal, folkmängd m. m.

409

Tab. 461 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder

410

Internationellt Areal, folkmängd m. m.

Tab. 461 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder

(forts. I

Internationellt Areal, folkmängd m. m.

411

T a b . 461 (forts.). A r e a l , f o l k m ä n g d o c h f o l k t ä t h e t i olika l ä n d e r

Källa: UN: Demographic Yearbook; UN: Population and Vital Statistics Report (Statistical Papers, Series A).

412

Internationellt Areal, folkmängd m. m.

Tab. 462. Folkmängd i större städer
I tabellen har medtagits städer med minst 100000 invånare för de nordiska länderna, för Europa i övrigt städer med minst
150 000 invånare utan förorter eller 350 000 invånare med förorter, samt för övriga delar av världen (inkl. för Sovjetunionen)
städer med minst 400000 invånare utan förorter eller 500000 invånare med förorter. Huvudstäder, som angetts med stora
bokstäver, har dock medtagits även om deras invånarantal understiger dessa gränsvärden. Om det är ovisst huruvida
uppgifterna avser städer med eller utan förorter används endast en kolumn. Inom klämmer efter resp. land anges den
officiella nationalitetsbeteckningen på motorfordon. Noterna återfinns i slutet av tabellen.

(forts.)
I n t e r n a t i o n e l l t Befolkning

413

Tab. 462 (forts.). Folkmängd i större städer

414

Internationellt Befolkning

Tab. 462 (forts.). Folkmängd i större städer

(forts.!

Internationellt Befolkning

415

Tab. 462 (forts.). Folkmängd i större städer

416

Internationellt Befolkning

Tab. 462 (forts.). Folkmängd i större städer

(forts.)
14-17-514

Internationellt Befolkning

417

Tab. 462 (forts.). Folkmängd i större städer

418

Internationellt Befolkning

Tab. 462 (forts.). Folkmängd i större städer

(forts.)

Internationellt Befolkning

419

Tab. 462 (forts.). Folkmängd i större städer

420

Internationellt Befolkning

Tab. 462 (forts.). Folkmängd i större städer

(forts.)

Internationellt Befolkning

421

Tab. 462 (forts.). Folkmängd i större städer

422

Internationellt Befolkning

Tab. 462 (forts.). Folkmängd i större städer

(forts.)

Internationellt Befolkning

423

Tab. 462 (forts.). Folkmängd i större städer

Källa: UN: Demographic Yearbook; The Statesman's Year-book; Kompletterande uppgifter ur nationell statistik.

Tab. 463. Analfabeter i procent av totalbefolkningen, 15 år och däröver
Analfabetism definieras som avsaknad av läs- och skrivkunnighet.

Källa: UNESCO: Statistical Yearbook.

424

Internationellt Befolkning

Tab. 464. Befolkningen efter kön och ålder

(forts.)

Internationellt Befolkning

425

Tab. 464 (forts.). Befolkningen efter kön och ålder

Källa: UN: Demographic Yearbook; Nordisk Statistisk Årsbok.

426

Internationellt Befolkning

Tab. 465. Levande födda barn efter moderns ålder samt bruttoreproduktionstal

Källa: UN: Demographic Yearbook; Nordisk Statistisk Årsbok.

Internationellt Befolkningsförändringar

427

Tab. 466. Återstående medellivslängd vid vissa åldrar

428

Internationellt Befolkningsförändringar

T a b . 466 (forts.). Å t e r s t å e n d e m e d e l l i v s l ä n g d v i d vissa åldrar

Källa: UN: Demographic Yearbook; Nordisk Statistisk Årsbok.

Internationellt Befolkningsförändringar

429

Tab. 467. Folkmängdens förändringar i vissa länder

430

Internationellt Befolkningsförändringar

Tab. 467 (forts.). Folkmängdens förändringar i vissa länder

Källa: U N : Demographic Yearbook; U N : Population and Vital Statistics Report (Statistical Papers. Series A); U N : Monthly
Bulletin of Statistics; Nordisk Statistisk Årsbok.

Internationellt Befolkningsförändringar

431

Tab. 468. Dödligheten i olika åldersklasser

432

Internationellt Befolkningsförändringar

(forts.)

Internationellt Befolkningsförändringar

433

Tab. 468 (forts.). Dödligheten i olika åldersklasser

Källa: UN-Demographic Yearbook; Nordisk Statistisk Årsbok.

434

Internationellt Befolkningsförändringar

Internationellt Befolkningsförändringar

435

Tab. 469. Döda efter dödsorsak enligt 1965 års internationella klassifikation (B-listan)

436

Internationellt Dödsorsaker

på 100000 invånare

(forts.)

Internationellt Dödsorsaker

437

Tab. 469 (forts.). Döda efter dödsorsak enligt 1965 års internationella klassifikation (B-listan)

Källa: UN: Demographic Yearbook.

438

Internationellt Dödsorsaker

på 100000 invånare

Internationellt Dödsorsaker

439

Tab. 470. Arealens fördelning efter ägoslag år 1984 samt åkerjordens användning

Källa: FAO: Production Yearbook.

440

Internationellt Jordbruk

åren 1984 och 1985

Internationellt Jordbruk

441

Tab. 471. Skörd, 1000 ton

Källa: FAO: Production Yearbook.
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Internationellt Jordbruk

Internationellt Jordbruk
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Tab. 472. Husdjur 1985, 1000-tal

Källa: FAO: Production Yearbook.

444

Internationellt Jordbruk

Tab. 473. Traktorer i världsdelar och vissa länder, 1000-tal

Källa: FAO: Production Yearbook.

Tab. 474. Konsumtion av handelsgödsel i olika länder 1984/85, ton

Källa: FAO: Fertilizer Yearbook.

Internationellt Jordbruk

445

Tab. 475. Produktion av vissa viktiga varor
Uppgifter o m världsproduktionen är uppskattade. - Noter återfinns på sid. 456.

446

Internationellt Industri

Tab. 475 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor

(forts.)

Internationellt Industri

447

Tab. 475 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor

448

Internationellt Industri

Tab. 475 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor

(forts.)

15-17-514

Internationellt Industri

449

Tab. 475 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor

450

Internationellt Industri

Tab. 475 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor

(forts.)

Internationellt Industri
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Tab. 475 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor

452

Internationellt industri

Tab. 475 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor

(forts.)

Internationellt Industri
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Tab. 475 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor
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Internationellt Industri

Tab. 475 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor

(forts.)

Internationellt Industri

455

Tab. 475 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor

Källa: FAO: Yearbook of Forest Products; FAO: Production Yearbook; FAO: Fertilizer Yearbook; UN: Industrial Statistics
Yearbook vol. II; UN: Yearbook of World Energy Statistics; UN: Statistical Yearbook; Lloyd's Register of Shipping.

456

Internationellt Industri

Tab. 476. Industriproduktion: indextal (1980= 100)
Där inte annat anges, avses gruvbrytning, industri samt gas- och elproduktion men inte byggnadsverksamhet.

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics.

Internationellt Industri
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Tab. 477. Produktion av elektrisk energi, milj. kWh

Källa: UN: Energy Statistics Yearbook.
458

Internationellt Energi

Tab. 478. Produktion av elektrisk energi: kärnkraft och jordvärme, milj. kWh

Källa: UN: Energy Statistics Yearbook.

Internationellt Energi

459

Tab. 479. Import och export: pris- och volymindex (1980 = 100)
Uppgifterna avser generalhandel då inte annat anges.

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics.

460

Internationellt Utrikeshandel

Tab. 480. Värdet av utrikeshandeln
Uppgifterna avser generalhandel då inte annat anges.

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics; International Monetary Fund: International Financial Statistics.

Internationellt Utrikeshandel

461

Tab. 481. Värdet av olika länders import med fördelning på länder, milj. USA-dollar
Uppgifterna avser cif-värden, där inte annat anges; s = specialhandel, g = generalhandel.

Källa: International Monetary Fund: Direction of Trade Statistics.
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Internationellt Utrikeshandel

Internationellt Utrikeshandel
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Tab. 482. Olika länders betalningsbalans med utlandet år 1984, milj. SDR
Tal med minustecken anger utgifter (nettoutgifter), SDR = Särskilda dragningsrätter i internationella valutafonden.

Källa: International Monetary Fund: Balance of Payments Statistics Yearbook.
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Internationellt Utrikeshandel

Tab. 483. EGs handel 1982-1986 efter ländergrupper, milj. USA-dollar

Källa: OECD: Statistics of Foreign Trade.

Internationellt Utrikeshandel
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Tab. 484. Import och export av vissa viktiga varor
Kodsiffrorna inom parentes bredvid varorna avser beteckningarna i den reviderade SITC (Standard International Trade
Classification Revised 2). Noter återfinns på sid. 475.
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Internationellt Utrikeshandel

Tab. 484 (forts.). Import och export av vissa viktiga varor

(forts.)

Internationellt Utrikeshandel
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Tab. 484 (forts.). Import och export av vissa viktiga varor

468

Internationellt Utrikeshandel

Tab. 484 (forts.). Import och export av vissa viktiga varor

(forts.)

Internationellt Utrikeshandel
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Tab. 484 (forts.). Import och export av vissa viktiga varor

470

Internationellt Utrikeshandel

Tab. 484 (forts.). Import och export av vissa viktiga varor

(forts.)

Internationellt Utrikeshandel

471

Tab. 484 (forts.). Import och export av vissa viktiga varor

472

Internationellt Utrikeshandel

Tab. 484 (forts.). Import och export av vissa viktiga varor

(forts.)

Internationellt Utrikeshandel

473

Tab. 484 (forts.). Import och export av vissa viktiga varor

474

Internationellt Utrikeshandel

Tab. 484 (forts.). Import och export av vissa viktiga varor

Källa: FAO: Trade Yearbook; FAO: Yearbook of Forest Products; UN: Commodity Trade Statistics (Statistical Papers, Series
D); Overseas Trade Statistics of the United Kingdom; SCB: Utrikeshandel.

Internationellt Utrikeshandel
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Tab. 485. Världens handelsflotta
Uppgifterna avser fartyg på över 100 ton brutto.

Källa: Lloyd's Register of Shipping.

476

Internationellt Kommunikationer

Tab. 486. Sjöfarten på utlandet

Källa: UN: Statistical Yearbook; UN: Monthly Bulletin of Statistics.

Internationellt Kommunikationer

477

478

Tab. 487. Handelsflottans tonnage den 1 juli 1986 efter fartygens storlek och ålder, 1000 ton brutto
Avser ång- och motorfartyg över 100 ton brutto.

Internationellt Kommunikationer
Källa: Lloyd's Register of Shipping.

Tab. 488. Motorfordon
Uppgifterna avser för de flesta länder mitten eller slutet av angivet år.

Källa: U N : Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe; International Road Federation: World Road Statistics.

Internationellt Kommunikationer
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Tab. 489. Postväsendet
Exkl. transitopost

Källa: Union postale universelle: Statistique des services postaux.

480

Internationellt Kommunikationer

Tab. 490. Telegraf

Källa: International Telecommunication Union: Yearbook of Common Carrier Telecommunication Statistics; UN: Statistical
Yearbook.

16-17-514

Internationellt Kommunikationer

481

Tab. 491. Telefon

Källa: International Telecommunication Union: Yearbook of Common Carrier Telecommunication Statistics; UN: Statistical
Yearbook.

482

Internationellt Kommunikationer

Tab. 492. Järnvägar
På grund av skiftande redovisningssätt är uppgifterna för de olika länderna inte helt jämförbara. Olikheterna gäller t, ex.
transport av post och polletterat bagage som vissa länder hänför till godsbefordran samt tjänstetrafik och militära
transporter som ibland inräknas i persontrafiken.

Källa: UN: Annual Bulletin of Transport Statistics for Europe; International Union of Railways: International Railway
Statistics; UN: Statistical Yearbook, Monthly Bulletin of Statistics.

Internationellt Kommunikationer
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Tab. 493. Flygbolagens lufttrafik
Avser såväl inrikes som internationell reguljär trafik.

Källa: ICAO: Civil Aviation Statistics of the World; ICAO: Digest of Statistics-Traffic, Commercial Air Carriers.

484

Internationellt Kommunikationer

Tab. 494. Flygtrafik på vissa storstäder, regelbunden och charter
Transit: passagerare, frakt och post som fortsätter med annat flyg, är räknat både som inkommande och avgående. Passagerare, frakt och post som vidarebefordras med samma flygplan är ej medräknade.

Källa: ICAO: Digest of Statistics, Airport Traffic.

Internationellt Kommunikationer

485

Tab. 495. Trafiken hos Scandinavian Airlines System (SAS)

Källa: Scandinavian Airlines System (SAS).

486

Internationellt Kommunikationer

Tab. 496. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren, 1000-tal

Källa: ILO: Yearbook of Labour Statistics.

Internationellt Arbetsmarknad

487

Tab. 497. Arbetslösa, 1000-tal
Uppgifterna utgör årsmedelta! och är inte fullt jämförbara mellan de olika länderna. Om inte annat anges avses vid
arbetsförmedling registrerade arbetslösa.

Källa: ILO: Yearbook of Labour Statistics. Bulletin of Labour Statistics; UN: Monthly Bulletin of Statistics.

488

Internationellt Arbetsmarknad

Tab. 498. Producentprisindex för tillverkningsindustri (1980 = 100)

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics; OECD: Main Economic Indicators.

Tab. 499. Konsumentprisindex (1980 = 100)

(forts.)

Internationellt Priser
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Tab. 499 (forts.). Konsumentprisindex (1980 = 100)

Källa: U N : Monthly Bulletin of Statistics.

Tab. 500. Konsumtion av vissa njutningsmedel i medeltal 1981—1985
Där inte annat anges är konsumtionen = införsel-utförsel+produktion. Lagerförändringar har inte beaktats.

490

Internationellt Konsumtion

T a b . 500 (forts.). K o n s u m t i o n av vissa n j u t n i n g s m e d e l i m e d e l t a l 1 9 8 1 - 1 9 8 5

Källa: FAO: Trade Yearbook; FAO: Production Yearbook.

Internationellt Konsumtion
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Tab. 501. Förbrukning av tidningspapper m. m.
Avser för flertalet länder summan av import och eventuell produktion minskad med export.

Källa: FAO: Yearbook of Forest Products; Nordisk Statistisk Årsbok.
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Internationellt Konsumtion

Tab. 502. Bruttonationalprodukt år 1985
Uppgifterna i tabellen följer FNs definition och kan därför avvika från de nationella redovisningarna.

Källa: OECD: National Accounts; UN: Monthly Bulletin of Statistics.

Tab. 503. Bruttonationalprodukt i OECD-länderna, miljarder USA-dollar

(forts.)
Internationellt Finanser
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Tab. 503 (forts.). Bruttonationalprodukt i OECD-länderna, miljarder USA-dollar

Källa: OECD: National Accounts.

Tab. 504. Totalt statligt bistånd till u-länderna från vissa länder, nettoutbetalningar
Uppgifterna omfattar "Official Development Assistance".

Källa: The World Bank: World Development Report 1987.

494

Internationellt Finanser

Tab. 505. Militärutgifter inom vissa länder och grupper av länder

Källa: SIPRI: Yearbook of World Armaments and Disarmament.

Internationellt Finanser

495

Tab. 506. inkomster och utgifter av turismen i OECD-länderna

Källa: OECD: Tourism Policy and International Tourism in OECD Member Countries.

Tab. 507. Effektiv ränta på statsobligationer
För flertalet länder avses en enda emission, vars nominella ränta angivits efter resp. land.

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics.

496

Internationellt Kreditmarknad

Tab. 508. Värdet av industriaktier: indextal (1980= 100)

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics.

Tab. 509. Officiellt diskonto (centralbankerna)

(forts.)
Internationellt Kreditmarknad
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Tab. 509 (forts.). Officiellt diskonto (centralbankerna)

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics.

Tab. 510. Guldbehållning och utländska tillgodohavanden den 31 december 1986,
milj. USA-dollar
Avser centralbankens och statens resp. internationella institutioners bruttotillgodohavanden.

Källa: International Monetary Fund: International Financial Statistics.

498

Internationellt Kreditmarknad

Tab. 511. Valutakurser
Värdet av en USA-dollar uttryckt i valutaenheten i olika länder. Uppgifterna avser medelvärdet av sälj- och köpkurser vid
slutet av angiven period.

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics.

Internationellt Kreditmarknad

499

Tab. 512. Betalningsmedelsvolym i milj. av myntenheten

Källa: UN: Monthly Bulletin of Statistics.

500

Internationellt Kreditmarknad

Tab. 513. Dagstidningar

Källa: UNESCO: Statistical Yearbook.

Tab. 514. Biografer
Biografer: där inte annat anges avses permanenta biografer som visar 16, 35 och 70 mm film mot betalning.
Besök: alla betalande besökare på permanenta biografer med såväl 16, 35 som 70 mm film.

Källa: UNESCO: Statistical Yearbook: Nordisk Statistisk Årsbok.
Internationellt Kultur

501

Tab. 515. Radio- och televisionslicenser
Vissa länder har kombinerade radio- och televisionsiicenser.

Källa: UNESCO: Statistical Yearbook; Nordisk Statistisk Årsbok.

502

Internationellt Kultur

Tabellanmärkningar

Tab. 5. Anslag till miljövårdsverksamhet förekommer vid
flertalet departement även o m huvuddelen finns hos
miljö- och energidepartementet. Genom universitet och
högskolor satsas medel för utbildning och forskning på
miljöområdet. För budgetåret 1987/88 satsas t. ex. 4 milj.
kr på Miljövetenskapligt centrum i Umeå. Forskningsfinansierande organ, t. ex. Byggforskningsrådet (BFR), bekostar projekt som även är till gagn för miljövården.
Vidare är viss verksamhet inom en rad olika myndigheter, t. ex. Statens planverk, Lantmäteriverket, Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och
Statistiska centralbyrån (SCB) till gagn för miljövården.
Tab. 9. Tabellen redovisar fem användningsområden, av
vilka jordbruk och skogsbruk är lätt definierbara. Med
frukt- och trädgård avses i första hand större kommersiella odlingar. I gruppen industri ingår främst träskyddsmedel och slembekämpningsmedel. Till gruppen hushållskonsumtion räknas produkter som använts för
privatkonsumtion t. ex. saneringsvätskor, träskyddsfärger, medel mot ohyra och skadedjur, myggrepellenter
samt medel för trädgårdsskötsel.
Tab. 10. Uppgifterna baseras på statens jordbruksnämnds
sammanställning av dels uppgifter från produktkontrollbyrån vid statens naturvårdsverk, dels prisuppgifter från
återförsäljare. Då mängduppgiften avser försäljning till
återförsäljare utgör försäljarnas lagerhållning en osäkerhetskälla.
Uppgifter för trädgårdsodlingen saknas för senare år.
Tidigare uppgifter, från Lantbrukets utredningsinstitut,
visade en användning i den kommersiella trädgårdssektorn som motsvarade ca 5 % av användningen inom
jordbruket.
Tab. 11. Tabellen ger en översiktlig bild över de viktigaste
utsläppen till naturmiljön. Mängduppgifterna är uppskattningar, som naturvårdsverket gjort. Till grund för
dessa har i vissa fall legat mätningar av utsläppen från
t. ex. industrier, men i flertalet fall har schablonberäkningar använts.
Tab. 13. Antalsuppgifterna är ungefärliga, eftersom ett
" v a t t e n o m r å d e " ibland omfattar flera sjöar och vattendrag mellan dem. Dessutom bör noteras att områdena är
av mycket varierande storlek.
Tab. 14. Ett normutsläpp kallas det utsläpp som ger stråldosen 0,1 mSv (millisivert) till kritisk grupp. Den kritiska
gruppen är den grupp personer, som får den högsta
stråldosen från respektive kärnkraftverk, dvs. personer
som kan tänkas b o eller verka nära ett kärnkraftverk.
Enligt statens strålskyddsinstitut skall ett kärnkraftverk
vara så konstruerat att utsläppen understiger 0,1 mSv
per ér.
Tab. 15. Tabellen visar att nedfallet över Sverige minskat
och att Sverige självt ger största enskilda bidrag. Andra
länder ger dock sammantaget mycket mer, speciellt flera
östländer och Storbritannien och Västtyskland.
Siffrorna är modellberäknade. Man har utgått från utsläppsdata 1980 och 1983 och aktuella väderdata varje
år. Genom att stegvis var 6:e t i m m a i tre dygn följa
luftmassornas rörelser har man beräknat var svavlet
hamnar när det tvättas ur av regn eller torrdeponeras.
Tab. 16. Placeringen av mätstationerna varierar, varför det
inte går att utan vidare jämföra olika värden i tabellen. I
de flesta tätorter finns dock en station som ligger i ett

Notes

affärsområde, i centrum och ovan tak. Naturvårdsverket
har angivit riktvärden för luftkvalitet. För vinterhalvårsmedelvärden är för S 0 2 högsta godtagbara halt 100 ug/
m 3 och riktvärdet högst 60 ug/m 3 , för sot är riktvärdet
högst 40 ug/m 3 .
Tab. 20—59 ger upplysningar om befolkningens tillstånd
och o m befolkningens förändringar. Med befolkningens
tillstånd menas dess storlek och dess fördelning i skilda
hänseenden (bosättningsort, kön, ålder, civilstånd osv.)
vid en viss tidpunkt. Befolkningsförändringarna, som
hänför sig till vad som sker under en viss tidrymd, utgörs
främst av födelser, dödsfall, giftermål, skilsmässor och
omflyttning.
Mer detaljerade uppgifter o m befolkningens tillstånd
insamlas endast i samband med folkräkningarna, vilkas
material möjliggör en fördelning av befolkningen efter
ekonomisk aktivitet (sysselsättning, yrkesställning, yrke,
näringsgren m. m.), efter bildningsgrad m. m. Uppgifter
o m tätorter erhålls likaså endast i samband med folkräkningarna.
Folkräkningar i nutida bemärkelse har ägt rum v i d varje årtiondeskifte f r . o . m . år 1860 (dessutom 1935/36,
1945,1965,1975och 1985). T.o. m. 1950 harfolkräkningarna avsett folkmängden vid årsskiftet. Vid 1960, 1965
och 1970 års folkräkningar skedde folkräkningen i samband med mantalsskrivningen samma år, vilket medfört
att folkräkningsuppgifterna inte avser årsskiftet utan den
1 nov. folkräkningsåret. Uppgifterna o m ekonomisk aktivitet avser vid dessa folkräkningar förhållandena under
en viss vecka i oktober. Uppgifter o m befolkningens förändringar erhålls successivt från pastorsämbetena via
länsstyrelserna. Uppgifterna används förutom till statistiken över befolkningsförändringar även för uppdatering av SCBs register över totalbefolkningen (RTB), som
utgör underlag för folkmängdsstatistiken. Folk- och bostadsräkningen 1980 var samordnad med den allmänna
fastighetstaxeringen som genomfördes i september
1980. Tidpunkten för 1980 års räkning är därför den 15
september medan uppgifterna för ekonomiska aktiviteter avser 8 - 1 4 september 1980.
Med utgångspunkt i folkräkningarnas uppgifter om
fördelningen på kön, ålder och civilstånd samt med hjälp
av den löpande statistikens uppgifter o m befolkningsförändringarna, har t. o. m. 1967 uträknats genom s. k. framskrivning av årliga uppgifter o m befolkningsfördelningen efter kön, ålder och civilstånd. Fr. o. m, 1968 har folkmängdsuppgifterna efter kön, ålder och civilstånd erhållits från RTB.
Tab. 2 1 - 2 2 . Definition av tätort (tätbebyggt område) är
följande: " S o m tätbebyggt område räknas alla hussamlingar med minst 200 inv., såvida avståndet mellan husen normalt inte överstiger 200 meter. I vissa fall har
avstånd som något över- eller understiger 200 meter
använts, då man annars skulle ha erhållit en orealistisk
gränslinje. Som hus har även räknats obebodda hus
liksom byggnader, som endast använts som arbetslokaler.
Även o m avståndet mellan husen överstiger 200 meter, skall det inte betraktas som avbrott i bebyggelsen,
när det mellan husen belägna området utnyttjas till allmännyttiga ändamål såsom vägar, parkeringsplatser,
parker, idrottsplatser och kyrkogårdar; detsamma gäller

503

sådana obebyggda områden som lagerplatser, järnvägslinjer och kajer." - Uppgifter o m tätorter insamlades
inte v i d folk- och bostadsräkningen 1985.
Tab. 2 S - 2 6 . Kommunerna är ordnade efter folkmängdens
storlek det senast redovisade året. Folkmängdsuppgifterna avser slutet av året. Hänsyn har dock tagits till
områdesregleringar som trätt i kraft vid närmast följande
årsskifte.
Tab. 27. Indelningen i landstingsområden överensstämmer m e d länsindelningen utom i följande hänseenden:
Kommunerna Göteborg, M a l m ö och Gotland ingår inte i
något landstingsområde. Följande folkmängder och
landarealer avviker från länens:
Landstingsområde
Malmöhusläns
Göteb. o. Bohus läns

Folkmängd
31 dec. 1986
523019
292214

Landareal
km2
4785,0
4692,4

Tab. 28. Kommunerna är sammanförda i 70 statistiska redovisningsenheter, s. k. A-regioner.
Tab. 36. Utgångspunkt för beräkningarna är folkmängden
per 31 dec. 1985. Denna har framskrivits m e d i princip
följande antaganden: Fruktsamhet = 1,80 barn per kvinna i genomsnitt. Dödlighet = återstående medellivslängd = 74,0 år för män samt 80,1 år för kvinnor år 1986,
som ökar till 74,9 resp. 81,3 år 2000. Utrikes omflyttning
= nettoimmigration = 10000 år 1986 som minskar till
7 500 fr. o. m. år 1989.
Tab. 37. I tabellen redovisas föräldrarna efter det officiella
civilståndet enligt folkbokföringen. Många ogifta, frånskilda, änkor och änklingar är emellertid sambor, vilket
inte framgår av folkbokföringen. Som barn räknas hemmavarande familjemedlemmar under 18 år (egna barn,
fosterbarn, barnbarn, yngre syskon) med några undantag. En ensamstående mor under 18 år, även o m hon bor
hos sina föräldrar, bildar tillsammans med sitt eller sina
barn alltid en separat familjeenhet. I de fall ingen person
i en familj fyllt 18 år och ingen är gift samboende, räknas
den äldste som ensamstående och de övriga räknas som
barn. Hemmavarande familjemedlemmar över 17 år räknas som ensamstående.
Tab. 44. Flyttningsuppgifterna för län och kommuner är
flyttningar över läns- resp. kommungränser. I länssiffrorna ingår således inte flyttningar mellan kommuner
i n o m samma län.
Tab. 50. M e d reproduktionstal för en given tidsperiod avser man att belysa, i vilken omfattning en generation av
befolkningen under rådande fruktsamhets- och dödlighetsförhållanden skulle kunna reproducera sig själv.
Vid beräkning av bruttoreproduktionen följer man en
tänkt årskull av 1000 kvinnor genom fruktsamhetsåldrarna och beräknar med användning av rådande fruktsamhetstal i olika åldersgrupper det sammanlagda antal
levande födda flickor, som skulle belöpa på denna årskull under hela fruktsamhetsperioden. Detta antal är det
s. k. bruttoreproduktionstalet (jfr tab. 465, där detta tal
redovisas för en det länder).
Vid beräkning av bruttoreproduktionen tar man ingen
hänsyn till dödligheten i modergenerationen. Om man
däremot med ledning av de kända dödsriskerna beräknar det antal kvinnor i nyssnämnda årskull, som uppnår
15 år, 20 år etc. och hur många år de genomlever i olika
åldersavsnitt, kan man på samma sätt som förut på den
reducerade modergenerationen beräkna det s. k. nettoreproduktionstalet, varmed förstås antalet levande födda döttrar, som med de faktiska fruktsamhets- och dödlighetsförhållandena i genomsnitt skulle komma på varje
levande f ö d d kvinna. Om detta tal är större än 1, innebär
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detta på lång sikt en folkökning, o m det är mindre än 1,
en folkminskning.
Tab. 54. Återstående medellivslängd är antalet år som i
genomsnitt återstår att leva för en x-åring. Den beräknas
genom att den tid som återstår att tillsammans leva för
alla x-åringar divideras m e d antalet i åldern x år. Man
har härvid antagit att dödsfallen är jämnt fördelade över
åldersåret, u t o m för 0-åringar för vilka noggrannare beräkningar utförts. - Sannolika återstående livslängd är
antalet år efter vilkas förlopp antalet x-åringar minskat
till hälften. Uträkningen sker genom att medianen för de
kvarlevande i olika åldrar beräknas.
Tab. 56 och 59. Utan att det kommer till synes i kyrkobokföringen torde dessutom flertalet av de från och till obefintligregistret överförda personerna i verkligheten vara
invandrare resp. utvandrare.
Tab. 6 1 - 6 7 , 6 9 - 7 7 . Avser företag med mer än 2 hektar
åker. Åkermark: Mark som används eller lämpligen kan
användas till växtodling eller bete och som är lämplig att
plöjas. Betesmark: Mark som används eller lämpligen
kan användas till bete och som inte är lämplig att plöjas.
Skogsmark: Mark som är lämplig för virkesproduktion
och som inte i väsentlig utsträckning används för annat
ändamål samt mark där det bör finnas skog till skydd
mot sand- eller jordflykt eller mot att fjällgränsen flyttas
ned. Mark som ligger helt eller i huvudsak outnyttjad
skall dock inte anses som skogsmark, o m den på grund
av särskilda förhållanden inte bör tas i anspråk för virkesproduktion. Mark skall anses lämplig för virkesproduktion o m den enligt vedertagna bedömningsgrunder
kan producera i genomsnitt minst en kubikmeter virke
o m året per hektar. Annan mark: Mark som inte lämpligen kan användas till växtodling, bete eller virkesproduktion.
Tab. 83. Avser frilandsodlingar o m minst 0,3 hektar.
Tab. 90. Skogsmarken kan med hänsyn till äganderätten
indelas i två huvudgrupper: allmänna skogar och enskilda skogar. Allmänna skogar är kronoskogar, ecklesiastika skogar och övriga allmänna skogar. Enskilda skogar
består av aktiebolagsskogar och övriga enskilda skogar,
de senare benämns vanligen privatskogar. Skogsvårdsorganisationen (skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna) är sedan 1980, då den nya skogsvårdslagen trädde i kraft, tillsynsmyndighet över all skog oavsett ägare.
Tab. 96. Uppgifterna är hämtade från olika källor med något skiljaktiga definitioner av olika skogsvårdsåtgärder.
Uppgifterna är därför inte fullt jämförbara mellan ägargrupperna.
Tab. 99. Uppgifter o m fiskare, redskap och båtar insamlas
fr. o m . 1970 vart tredje år och fr. o. m. 1979 vart femte
år.
Tab. 1 0 1 - 1 0 6 . Tabellerna grundar sig på uppgifter om industrier eller arbetsställen där antalet sysselsatta (ägare
samt förvaltnings- och arbetarpersonal) i årsgenomsnitt
utgjort minst 5 personer. - Resultaten publiceras i överensstämmelse med SNI (Standard för svensk näringsgrensindelning). Se Meddelanden i samordningsfrågor,
MIS 1977:9. Se även sid. 534. - Tab. 101. Uppgifterna
avser den totala produktionen. - Tab. 103. Uppgifterna
avser endast avsalutillverkningen.
Tab. 108. Uppgifterna avser endast avsalutillverkningen.
Tab. 112. Uppgifterna är preliminära.
Tab. 119—122. Regional redovisning enligt indelningen
den 1 jan. 1986.
Stor-Stockholm omfattar kommunerna: Botkyrka,
Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö,
Nacka, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm,
Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, UpplandsVäsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.
Stor-Göteborg omfattar kommunerna: Ale, Göteborg,

Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Stor-Malmö omfattar kommunerna: Burlöv, Kävlinge,
Lomma, Lund, M a l m ö , Staffanstorp, Svedala, Trelleborg
och Vellinge. - Tab. 120-122. M e d ägare avses myndighet, företag, organisation eller enskild person för vars
räkning ett byggnadsarbete utförs. Arbetet kan bedrivas
i egen regi eller utlämnas på entreprenad. Som allmännyttigt bostadsföretag räknas bolag, förening eller stiftelse, som enligt bostadsfinansieringsförordningen erkänns som allmännyttigt bostadsföretag. Med kooperativt bostadsföretag avses bostadsrättsförening och annan bostadsförening, som bildats i syfte att upplåta bostäder till sina medlemmar. Småhus avsedda att försäljas till dem som skall bo i husen har t. o. m. 1979
räknats som uppförda av privata ägare även om byggnadsarbetet utförts på initiativ av kommun, kooperativt
eller allmännyttigt bostadsföretag. Fr. o. m. 1980 redovisas även dessa hus enligt huvudregeln (dvs. efter initiativtagare).
Tab. 128—137. Utrikeshandel; Utrikeshandel, månadsstatistik i serien Statistiska meddelanden, serie H. Importstatistiken för en viss period omfattade t. o. m. 1976 import för vilken tullbehandlingen avslutats under denna
period. Efter omläggning den 1 januari 1974 av tullproceduren vid import redovisades större delen av importen
med en eftersläpning som var ca två veckor längre än
tidigare. Detta medförde att de redovisade importvärdena under de första månaderna 1974 blev lägre än om
oförändrade redovisningsprinciper hade tillämpats. För
totalimporten 1974-1976 har SCB beräknat månadsoch årsvärden där man sökt eliminera effekten av tidsförskjutningarna. Beräkningarna ger ingen uppdelning
på varor eller länder. De omräknade värdena för hela
1974,1975 och 1976, avrundade till närmaste 50-tal milj.
kr., anges i tab. 130 på raden under värdena enligt den
löpande statistiken.
Utrikeshandelsstatistiken avser fr. o. m. januari 1977
uppgifter för varor som har förts över landets gräns
under den månad som statistiken avser. Den ändrade
tidslokaliseringen innebär att jämförelser med uppgifter
från tidigare år måste göras med försiktighet. Detta gäller särskilt importen, där förändringen i tidslokaliseringen är störst. Ett värde för den totala införseln 1976 har
beräknats enligt den nya tidslokaliseringen. Detta uppgår till 8 5 3 0 0 ± 1 000 milj. kr.
Tab. 128-129, 1 3 3 - 1 3 4 , 1 3 6 - 1 3 7 . Varorna redovisas enligt den inom FN utarbetade internationella varunomenklaturen Standard International Trade Classification
(SITC). Sifferkoden före eller efter resp. varugruppstext
anger varugruppens omfattning enligt den reviderade
SITC-nomenklatur (SITC, Rev. 2I som tillämpas i utrikeshandelsstatistiken fr. o. m. 1976.
Tab. 133-134. Vid landredovisning av exporten anges
fr. o. m. statistiken för 1982 bestämmelseland, mot tidigare förbrukningsland. Med bestämmelseland förstås
det vid exporttillfället sista kända land till vilket varan är
destinerad, direkt eller via annat land utan mellankommande försäljning där. Begreppet bestämmelseland torde i huvudsak motsvara det tidigare använda begreppet
förbrukningsland.
Tab. 139. Siffrorna för utrikeshandeln avser generalhandeln. I posterna under Löpande transaktioner, Kapitaltransaktioner och Restpost representerar en positiv siffra
betalning till Sverige. I posterna under valutareserven
betecknar en positiv siffra en ökning av nettofordringar
på utlandet.
Tab. 143-145. I allmänhet används uttrycket volymliter
för att beteckna mängd av varan. Denna storhet kan
omräknas till 100% alkohol o m man önskar mäta alko-

holmängden i dessa varor. En volymliter spritdryck för
konsumtion innehåller i genomsnitt ca 40 procent (volymprocent) alkohol.
Tab. 150—154. Väg- och gatuhållningen i landet är fördelad på staten, "statsvägar", kommuner och enskilda.
Till kommunerna utgår statsbidrag för byggande och
drift av vissa för trafiken viktiga vägar och gator, "statskommunvägar". Statsbidrag utgår även i viss omfattning till byggande och drift av enskilda vägar, "enskilda
statsbidragsvägar". Förändringar i vägnätet uppkommer
genom nyanläggning och ombyggnad samt genom
överföring till annan väghållare.
Tab. 160. Om en person erhållit mer än ett körkort under
året (t. ex. efter kort återkallelsetid eller efter höjning av
körkortsklass! är detta inte beaktat i statistiken. Återkallade körkort utgörs av körkort som slutligt återkallats genom beslut under året. Även återkallelse av delbehörighet ingår. Om återkallelsen senare följts av beslut om
upphävande av återkallelsen är detta inte beaktat i statistiken. - Uppgifterna avser körkort för bilar, motorcyklar
och traktorer.
Tab. 165—169. Ett fartygs dräktighet uttrycks i registerton, vilket är ett rymdmått motsvarande 2,83 m 3 . Bruttodräktigheten (bruttotonnaget) anger volymen av fartyget under däck samt av slutna överbyggnader. Nettodräktigheten (nettotonnaget) erhålls genom att från
bruttodräktigheten subtrahera det utrymme, som upptas
av maskin- och bränslerum, bostadshytter och andra
personalutrymmen m. m. Detta motsvarar således i stort
sett det utrymme som disponeras för gods- och passagerartransport. Med ett fartygs dödvikt menas lastförmågan i viktton (bunkers inberäknat).
Tab. 170. Exkl. kommunala och enskilda anläggningar.
Tab. 173. Avser flygtrafiken med motordrivna flygplan på
statliga flygplatser med linjefart. Under 1983-1986 trafikerades 19 sådana flygplatser.
Tab. 174. Den internationella trafiken omfattar 3/7 av SAS
internationella trafik. SAS hela luftfart redovisas i tab.
495.
Tab. 1 8 2 - 1 8 8 , 196-198. Tabellerna redovisar resultat
från de månadsvisa arbetskraftsundersökningar (AKU)
s o m utförs av statistiska centralbyrån. Ett urval av befolkningen i åldersgruppen 1 6 - 6 4 år intervjuades en
viss vecka (mätvecka) och delas på grund härav upp i
följande kategorier:
1. Ej i arbetskraften: De som inte haft förvärvsarbete
under mätveckan och inte sökt förvärvsarbete för
mätveckan.
2. I arbetskraften: De som tillhör arbetskraften delas
in i kategorierna "sysselsatta" och "arbetslösa".
3. Arbetslösa: De som ej haft något förvärvsarbete
men sökt förvärvsarbete för mätveckan.
4. Sysselsatta: Sysselsatta delas in i kategorierna " i
arbete" och "tillfälligt frånvarande".
5. I arbete: De som förvärvsarbetat minst en t i m m e
under mätveckan.
6. Tillfälligt frånvarande: De som har förvärvsarbete
men är frånvarande p. g. a. t. ex. semester, sjukdom,
värnplikt eller tjänstledighet.
Relativa arbetskraftstalet anger andelen (procent) i arbetskraften av befolkningen. Relativa arbetslöshetstalet
anger andelen (procent! arbetslösa av antalet i arbetskraften.
Tab. 184. Klassificeringen av yrkesställning har förändrats
fr. o. m. 1977 så att en person (t. ex. lantbrukarhustru)
som varit ägare/delägare till fastighet/företag redovisas
som företagare mot tidigare medhjälpande familjemedlem.
Tab. 185. Som deltidssysselsatta räknas personer i arbete
och tillfälligt frånvarande som vanligen arbetar mindre
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än 35 t i m m a r per vecka och som arbetat mindre än 35
timmar under mätveckan. Arbetsmarknadsskäl som orsak till deltidsarbete avser dåligt med arbete, reparation
av maskin/fabrik, materialbrist eller driftsinskränkning.
Tab. 188. Vissa förändringar i klassificeringen av arbete i
offentlig och enskild tjänst har inträffat under perioden
som redovisningen omfattar, t. ex. klassificeras urvalspersoner anställda v i d skyddade verkstäder o. d. fr. o. m.
1980 som anställda i enskild tjänst mot tidigare k o m m u nal eller statlig tjänst.
Tab. 189. Uppgifter från statistiska centralbyråns löneoch sysselsättningsstatistik. Uppgifter o m antalet anställda redovisas efter anställningsförhållanden (ej efter
löneförhållanden).
Tab. 190. Tabellen grundar sig på uppgifter o m industriarbetsställen där antalet sysselsatta (ägare samt förvaltnings- och arbetarpersonal) i årsgenomsnitt utgjort
minst 5 personer.
Tab. 191—193. Tabellerna omfattar förvärvsarbetande befolkning efter bostadens belägenhet (förvärvsarbetande
nattbefolkning) år 1985. S o m förvärvsarbetande räknas
personer som under november månad utfört inkomstgivande arbete under i genomsnitt minst en t i m m e per
vecka. Till förvärvsarbetande räknas även personer som
haft förvärvsarbete någon gång under året men på
g r u n d av tillfälligt avbrott - semester, sjukdom, föräldraledighet, repetitionsövning o. d. - icke arbetade under
november. S. k. medhjälpande familjemedlemmar utan
lön räknas ej som förvärvsarbetande i motsats till folkoch bostadsräkningen 1980 (FoB 80). - Den regionala
sysselsättningsstatistiken avseende år 1985 ingår i redovisningen av FoB 85 men produktionen utförs inom
SCBs nya årliga sysselsättningsstatistik (ÅRSYS). Denna
statistik grundas helt på administrativa register i motsats
till FoB 80 där sysselsättningsuppgifterna hämtades in
via enkät till allmänheten. Det nya insamlingsförfarandet
innebär bl. a. att sysselsättningsuppgifterna för 1985 inte
är helt jämförbara med motsvarande uppgifter för 1980.
- Tab. 192. Som pendlare räknas i FoB 85 alla förvärsarbetande som under november månad hade sin arbetsplats förlagd till annan k o m m u n än bostaden. Bland
pendlare ingår därför inte endast personer som dagligen
färdas mellan bostad och arbetsplats utan även veckopendlare och andra med arbete på länge avstånd från
bostadsorten. Personer m e d okänd eller växlande arbetsplats eller med arbetsplats i utlandet ingår inte bland
pendlarna.
Tab. 194. Personer med ej specificerad yrkesuppgift redovisas ej separat, men ingår i totalsumman för resp.
yrkesgrupp.
Tab. 198. Skogslän: Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län. Storstadslän: Stockholms, Malmöhus
och Göteborgs och Bohus län.
Tab. 199. I tabellen redovisas årsmedeltal av personer i
vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder enligt Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) statistik samt arbetslösa enligt SCBs arbetskraftsundersökningar (AKU). Uppgifterna är hämtade från olika statistikgrenar och är därför inte
jämförbara p. g. a. skillnader i definitioner av variabler,
undersökningsmetoder och undersökningsperioder
m. m. varför de summerade uppgifterna satts inom parentes. Då organisatoriska förändringar har ägt rum på
det arbetsmarknadspolitiska området har vissa omräkningar gjorts för att så långt möjligt erhålla jämförbarhet
över tiden.
Tab. 205. Med industriarbetare avses här arbetare inom
gruvor och mtneralbrott samt tillverkningsindustri. Arbetare vid statliga verkstäder ingår inte.
Tab. 2 0 6 - 2 0 8 . Uppgifterna i tabellerna har hämtats från
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olika statistikgrenar som uppvisar skillnader i anpassningen till svenska standarder för indelning av arbetskraftskostnader m m . , arbetstidsbegrepp och näringsgren. Vid jämförelser bör även hänsyn tas till skillnader i statistikgrenarnas undersökningsmetoder, mätperioder etc. I de flesta statistikgrenarna avser uppgifterna personer i åldern 18 år och däröver. - Tab. 206. I
tabellen ingår i huvudsak uppgifter o m lön för arbetad
t i d , dvs. genomsnittlig lön inklusive tilllägg vid skiftarbete, obekväm och förskjuten arbetstid samt tillägg och
ersättning v i d övertidsarbete men exklusive helgdagslön, helgdagsersättning, semesterlön, semesterersättning samt andra kontanta ersättningar och naturaförmåner. De i tabellen redovisade lönerna avser respektive
års lönenivå (dvs. efter löneökningar till följd av avtalsförhandlingar). - Tab. 2 0 7 - 2 0 8 . För anställda inom icke
offentlig sektor definieras begreppet månadslön i huvudsak som stipulerad/överenskommen tidlön per månad inklusive ett genomsnittsvärde per månad (årsgenomsnitt) av vissa fasta och rörliga tillägg och naturaförmåner, men exklusive övertidsersättning. Avvikelser
från denna definition kan förekomma. För anställda
inom offentlig sektor definieras begreppet månadslön
som löneklasslön inklusive fasta och rörliga tillägg, men
exklusive övertidsersättning.
Tab. 209—213. Uppgifterna i tabellerna grundar sig huvudsakligen på taxeringsmaterial. - Fr. o. m. inkomståret 1978 ingår inkomstuppgifter för personer som deklarerat eller skönstaxerats samt för personer som haft
inkomst enligt kontrolluppgift. Med sammanräknad inkomst avses summan av deklarantens inkomster från
olika inkomstslag (tjänst, kapital, annan fastighet än
jordbruksfastighet, tillfällig förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet och rörelse). I inkomstuppgifterna ingår
även de "sociala förmåner", som blev skattepliktiga den
1 jan. 1974 dvs. sjukpenning, ersättning i samband med
arbetsmarknadsutbildning och arbetslöshet. I sammanräknad inkomst ingår inte sådana inkomster som beskattas i annan ordning, såsom lotterivinster o. d., samt inte
heller inkomster, som är skattefria, t. ex. barnbidrag,
bostadstillägg, socialbidrag av skilda slag m. m.
Tab. 214—217. Tabellerna redovisar resultat från SCBs årliga inkomstfördelningsundersökning (HINK). Hushållen
har i undersökningen följande sammansättning:
1. En vuxen med eller utan barn under 18 år.
2. Två vuxna sammanboende (gifta eller ogifta) med
eller utan barn under 18 år.
Personer som arbetat som både anställda och företagare klassificeras efter arbetstidens längd. Arbetsinkomst har beräknats som summan av lön, företagarinkomst och sjukpenning.
Tab. 218—221. Uppgifterna i tabellerna grundar sig huvudsakligen på taxeringsmaterial. - Fr. o. m. inkomståret 1978 ingår inkomstuppgifter för personer som deklarerat eller skönstaxerats samt för personer som inte
deklarerat men som haft inkomst enligt kontrolluppgift.
Med sammanräknad inkomst avses summan av deklarantens inkomster från olika inkomstslag (tjänst, kapital,
annan fastighet än jordbruksfastighet, tillfällig förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet och rörelse). I inkomstuppgifterna ingår även de "sociala förmåner", som blev
skattepliktiga den 1 jan. 1974 dvs. sjukpenning, ersättning i samband med arbetsmarknadsutbildning och arbetslöshet. I sammanräknad inkomst ingår inte sådana
inkomster som beskattas i annan ordning, såsom lotterivinster o. d., samt inte heller inkomster, som är skattefria, t. ex. barnbidrag, bostadstillägg, socialunderstöd av
skilda slag m . m . Fr. o. m. inkomståret 1978 redovisas
samtliga förmögenheter mot tidigare endast förmögenheter över 200 000 kr, vilket belopp t. o. m. 1980 utgjorde

gränsen för att påföra förmögenhetsskatt. Fr. o m . 1981
utgår förmögenhetsskatt på nettoförmögenhet över
400000 kr. 1983 sänktes denna gräns tillfälligt till 300000
kr, för att åter stiga till 400000 kr 1984.
Tab. 222—224. Ytterligare redovisning lämnas i årsrapporten "Konsumentpriser och indexberäkningar". Indextal
publiceras månatligen i Statistiska meddelanden, serie P
14 (åren 1963-1968 serie H, åren 1969-1970 serie P och
åren 1971 - 1 9 7 5 serie Pa) samt i Allmän månadsstatistik.
Indextal i den äldre indexserien "Levnadskostnadsindex
utan direkta skatter och sociala förmåner" med juli 1914
som bas finns publicerad i Statistiska meddelanden, serie P 15 "Konsumentprisindextal". Vissa indexserier är
åtkomliga via terminal på SCBs databas TSDB. - Konsumentprisindex mäter de genomsnittliga prisförändringarna för hela den privata inhemska konsumtionen.
Indextalen beräknas månatligen och anger prisutvecklingen jämfört med genomsnittet för år 1980 (genomsnittet för år 1949 i en tidigare serie). Priser på ett urval
varor och tjänster insamlas i mitten av månaden. Vägningstalen baseras på beräkningar av den privata
konsumtionens sammansättning i riket. Vägningstalen
revideras vid varje årsskifte med hänsyn till konsumtionens sammansättning under det just tilländalupna året.
- Basbeloppet enligt lagen (1962:381) o m allmän försäkring framräknas på grundval av förändringarna i det
allmänna prisläget. För tid t. o. m. oktober 1980 användes konsumentprisindex. För tid efter oktober 1980
t. o. m. november 1982 användes nettoprisindex med
bortseende från direkt inverkan av ändringar i energipriser. För tid efter november 1982 används åter
konsumentprisindex; dock skall bortses från de prisförändringar som intill utgången av år 1983 följt av devalveringen i oktober 1982. Dessa nya regler föreskrivs i förordning (1983:967) o m beräkning av basbeloppet enligt
1 kap. 6 S lagen o m allmän försäkring. Angående tidigare gällande regler se Statistiska meddelanden, serie P15.
Fr. o. m. år 1982 fastställer regeringen basbeloppet för
helt kalenderår. Detta sker på grundval av prisläget i
november föregående år. T. o. m. december 1981 fastställdes basbeloppet för en månad i sänder på grundval
av prisläget två månader tidigare.
Basbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor. I
reglerna ingick t. o. m. december 1981 också bestämmelsen att basbeloppet fick ändras endast o m prisläget hade
ändrats med minst tre procent sedan närmast föregående ändring gjordes av basbeloppet. Denna s. k. treprocentsspårr slopades i samband med att man beslutade
att basbeloppet fortsättningsvis skulle fastställas för år.
- Nettoprisindex är ett komplement till konsumentprisindex och visar den genomsnittliga utvecklingen av konsumentpriserna rensade från indirekt beskattning som
belastar konsumtionsvarorna. Konsumentpriserna är
rensade inte bara från indirekta skatter uttagna vid själva
försäljningen av konsumtionsvarorna utan även från indirekta skatter på råvaror, halvfabrikat, förbrukningsmaterial och arbetskraft som beräknas ha åtgått vid framställningen av varorna. Även indirekta skatter, s o m kan
hänföras till förbrukning av skattebelagd kapitalutrustning, har borttagits. Huruvida en indirekt skatt i någon
mening kan anses ha helt eller delvis övervältrats på
konsumenten saknar betydelse vid beräkning av nettoprisindex. Priserna reduceras genomgående med den
indirekta skattens fulla belopp.
En motsvarande behandling har skett för subventioner
hänförliga till konsumtionsvaror. I dessa fall har tillägg
gjorts till konsumentpriserna.
Av beräkningstekniska skäl har prisjusteringar inte
kunnat ske på varje enskild konsumtionsvara Det har
inte Heller varit möjligt att beräkna nettoprisindexar kor-

responderande mot delserierna i konsumentprisindex.
Endast en nettoprisindex som korresponderar mot totala
konsumentprisindex har kunnat beräknas.
Avgränsningen av indirekta skatter från övriga statsintäkter liksom avgränsningen av subventioner från övriga statsutgifter görs med utgångspunkt från de principer
som tillämpas t nationalräkenskaperna. Vissa avvikelser
förekommer dock. Följande indirekta skatter och subventioner har beaktats vid beräkningen av nettoprisindex år
1986.
Indirekta skatter: Mervärdesskatt, dryckesskatt på
spritdrycker, vin samt malt- och läskedrycker, tobaksskatt, särskild varuskatt på choklad och konfektyr samt
på tekniska preparat, skatt på vissa dryckesförpackningar, skatt på vissa kasettband, skatt på videobandspelare,
avgift på gödselmedel och på bekämpningsmedel, bensinskatt, allmän energiskatt på andra oljeprodukter, kolbränslen och elkraft, särskild skatt för oljeprodukter och
kol, skatt på viss elkraft, särskild skatt för elkraft från
kärnkraftverk, vägtrafikskatt, försäljningsskatt på motorfordon, lotterimedel, skatt på annonser och reklam,
tullar, arbetarskyddsavgift, barnomsorgsavgift, allmän
löneavgift, skatt på garantibelopp och fastighetsskatt.
Subventioner: Livsmedelssubventioner, driftbidrag till
trafikföretag, statligt stöd till dagstidningar, statligt litteraturstöd, statligt stöd till kommersiell service i glesbygd, samt räntebidrag till egnahem och flerbostadshus.
Tab. 225. Statistiska meddelanden, serie P 15, "Konsumentprisindextal. - Hur kronans värde förändrats
med hänsyn till konsumentprisernas utveckling belyses i
publikationen "Konsumentpriser och indexberäkningar".
Tab. 230. Med hjälp av tabellen kan man skatta värdeförändringen för fastigheter mellan två år genom att beräkna (l,-l R )-100/l k där lj och l k representerar index för samma region men olika år. - Exempel: Värdeförändringen
på egnahem i Sydsverige mellan 1978 och 1984 blir
(103-91) 100/91 dvs. ca 1 3 % mot ca 1 8 % i hela riket
(105-891-100/89.
Tab. 232-233. I hyresuppgifterna inkluderas obligatoriska
avgifter såsom bränsle och varmvatten. Hyra för garage,
bilplats eller annan lokal, som ej används för bostadsändamål, ingår ej i bostadskostnaden. Kostnaden för
hushållsström ingår inte heller i angivna hyresuppgifter.
Tab. 2 4 0 - 2 4 7 . Begrepp, källor och beräkningsmetoder.
För begrepp, definitioner och klassificeringar avseende
det svenska nationalräkenskapssystemet redogörs i
SCBs serie Meddelanden i samordningsfrågor, 1972:6.
En redovisning av källor och beräkningsmetoder lämnas
i Meddelanden i samordningsfrågor, 1979.11. - Anledningar till revideringar av nationalräkenskaperna. Nationalräkenskaperna (SNR) omfattar för närvarande i sammanhängande f o r m uppgifter fr. o m . 1950. Det händer
inte sällan att publicerade uppgifter ändras gång efter
annan. I det följande redovisas de väsentligare anledningarna till dessa revideringar.
R e v i d e r a d e å r s u p p g i f t e r för längre tidsp e r i o d e r . Klassificeringsprinciperna i det svenska nationalräkenskapssystemet ändrades under 1969 i samband med att det äldre svenska systemet anpassades till
de internationella definitioner som 1968 fastställdes av
FNs Statistical Commission och som ingår i det nya
"System of National Accounts" (SNA). En ändring av
liknande typ föranleddes av den nya svenska standarden
för näringsgrensindelning (SNI) vilken framlades 1969
och som successivt inarbetats i SCBs statistikproduktion.
Ä n d r i n g a r p å g r u n d av u t b y g g n a d av s t a t i s t i k u n d e r l a g e t . Kontinuerliga ändringar sker ofta
av den primärstatistik som nyttjas i SNR. Ändringarna
kan t. ex. vara en följd av registeröversyn med åtföljande
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förnyade urval. Exempel på sådan statistik är investeringsundersökningarna för industrin. Förnyade urval påverkar som regel nivåerna av de värden som mäts. För
att inte förrycka jämförbarheten med tidigare år korrigeras därför berörda serier bakåt för hela den publicerade
perioden. En annan variant är när statistisk information
för en viss variabel saknats men blivit tillgänglig från ett
visst år. Värden för övriga år beräknas i sådana fall med
hjälp av lämpliga indikatorer.
Ä n d r a d e b e r ä k n i n g s m e t o d e r . Ett stort antal
poster i SNR beräknas med hjälp av modeller vars utf o r m n i n g kan ändras även o m i princip det man avser
mäta är detsamma och det primärstatistiska utbudet
oförändrat.
R e v i d e r a d e å r s u p p g i f t e r f ö r s e n a r e år.
Ändringar för senare år beror bl. a. på att ett flertal tunga
statistikgrenar redovisas i definitiv form med ett å två års
eftersläpning. Som exempel kan nämnas industristatistiken, den kommunala finansstatistiken samt finansstatistiken för företag. För vissa aggregat i dessa statistikkällor
finns korttidsstatistik som används för preliminära beräkningar, vilka revideras när komplett bearbetning av
statistikgrenen genomförts. Till denna kategori av revideringsanledningar kan även föras de fall när beräkningar bygger på intermittenta undersökningar av typen folkoch bostadsräkningar och hushållsbudgetundersökningar.
R e v i d e r i n g av u p p g i f t e r i f a s t a priser.Revideringar av värden i löpande priser följs nära nog alltid
av en revidering av fasta priser. Motsatsen är däremot
sällsynt och förekommer endast i de fall värdet i löpande
priser erhålls g e n o m reflatering av värdet i fasta priser.
Vid fastprisberäkning genom deflatering, vilket är den
dominerande metoden, sker en isolerad ändring i fasta
priser vid byte av prisindex. Byte av basår, vilket senast
skedde 1983 för perioden 1970 och framåt, medför naturligtvis revideringar i fasta priser oberoende av metoden
för fastprisberäkning.
R e v i d e r i n g p å g r u n d av f e l r ä k n i n g . Trots att
omfattande kontroller av det rena beräkningsarbetet
sker såväl vid produktionen av primärstatistiken som v i d
beräknings- och sammanställningsarbetet i själva nationalräkenskaperna, är det inte möjligt att helt undvika fel i
beräkningsresultaten. Genom fortlöpande effektivisering av kontrollrutinerna, särskilt med utnyttjande av
ADB, minskar felriskerna successivt, men de torde aldrig
helt kunna elimineras. - Publicering av nationalräkenskapsdata samt möjligheter att erhålla specialsammanställningar. H e l å r s d a t a . Bruttonationalprodukten årsvis beräknas från såväl produktions- som användningsoch inkomstsidan t. o. m. föregående år under oktober
varje år. Dessa beräkningar har giltighet ett år framåt och
publiceras i Statistiska meddelanden, serie N 10.
K v a r t a l s d a t a . Kvartalsdata ur nationalräkenskaperna publiceras i Statistiska meddelanden, serie N 12, o m kring ett kvartal efter det aktuella kvartalets slut. Kvartalsberäkningarna omfattar f. n. bruttonationalprodukten
i fasta priser fördelad på näring och olika slag av användning, viss uppdelning av privat konsumtion, bruttoinvesteringar, lagerinvesteringar och hushållens disponibla
inkomster samt sysselsättning fördelad på näring i t i m mar och antal. Flertalet serier säsongrensas. Detaljerade
kvartalstabeller med värden i fasta priser och procentuella förändringstal redovisas även i publikationen BNP/
KVARTAL. Denna distribueras samma dag som nationalräkenskaperna fastställs för resp. kvartal.
Uppgifter från nationalräkenskaperna är delvis åtkomliga via terminal från SCBs databas TSDB.
S p e c i a l s a m m a n s t ä l l n i n g a r . Till grund för de
publicerade nationalräkenskapsuppgifterna ligger en
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mängd detaljberäkningar och sammanställningar av primärmaterial från skilda källor, som bearbetats för att
överensstämma med begrepp, definitioner och klassificeringar i nationalräkenskaperna. Dessa detaljberäkningar och sammanställningar finns dokumenterade på
nationalräkenskapsenheten i olika former: som beräkningsbfad, maskinlistor från datamaskinkörningar, interna PM av olika slag. Material som inte reguljärt publiceras kan sammanställas och göras tillgängligt för konsumenter i f o r m av betalt uppdrag efter beställning hos
enheten för nationalräkenskaper.
Tab. 2 4 8 - 2 5 3 . Fr. o. m. budgetåret 1980/81 ersattes driftoch kapitalbudgeten av en enda statsbudget för såväl
drift- som investeringsutgifter. Därvid har det tidigare
systemet med kapitalfonder slopats. Även investeringsstaterna för kapitalfonderna försvinner. RRV har i samband m e d avvecklingen av kapitalfonderna genomfört
en översyn av statsbudgetens inkomstsida med syfte att
höja informationsvärdet av redovisningen. Översynen
ledde till en omgruppering av statsbudgetens inkomster.
Statsbudgetens inkomster indelas i fem inkomsttyper,
nämligen skatter, inkomster av statens verksamhet, inkomster av försåld egendom, återbetalning av lån och
kalkylmässiga inkomster. Den sistnämnda gruppen utgörs huvudsakligen av inkomster av bokföringsmässig
karaktär, exempelvis affärsverkens inlevererade avskrivningar. Statsbudgetens utgifter uppdelas på huvudtitlar.
Dessa består av departementen, riksdagen och dess
verk, räntor på statsskulden samt oförutsedda utgifter.
Den nya strukturen på statsbudgetens inkomstsida samt
ihopslagningen av drift- och kapitalbudgeten medför
minskade möjligheter att jämföra utfallen på inkomsttyper och huvudtitlar för budgetår före och efter omläggningen.
Tabelluppgifterna hämtas ur Statsbudgetens utfall,
Realekonomisk fördelning av statsbudgetens inkomster
och utgifter, Fördelning av statsbudgetens utgifter efter
ändamål och art, RRVs budgetprognos och Statsbudget.
Tab. 257—258. Till u-länderna räknas enligt en FN-definition alla länder i Afrika utom Sydafrika, Nord- och Sydamerika frånsett USA och Kanada, Asien med undantag
av Japan och Turkiet, Oceanian frånsett Australien och
Nya Zeeland. OECD hänför emellertid även Turkiet liks o m Grekland, Spanien och Jugoslavien till u-länderna.
- Tab. 258. Multilaterala stipendiater: studerande från
u-länder s o m rekryteras och bekostas av internationella
organisationer och som mottas av SIDA för studier i
Sverige. Bilaterala stipendiater: studerande från u-länder, rekryterade och bekostade av SIDA för studier i
Sverige eller annat land. Kursdeltagare: personer från uländer vid kurser arrangerade i samarbete med organisationer (även internationella), företag etc. Multilaterala
experter: personer från Sverige och andra länder, rekryterade av internationella organ och bekostade av dessa
samt, vad beträffar biträdande experter, bekostade av
SIDA. Bilaterala experter: personer från Sverige rekryterade och bekostade av SIDA för verksamhet i u-länder.
Fredskirsdeltagare: svenskar sysselsatta inom jordbruk,
skolbyggen, sjuk- och hälsovård, vattenförsörjning m. m.
i Etiopien, Tanzania och Zambia.
Tab. 265. Tillskott av skatteunderlag vid brist på skattekraft ligger till grund för beräkning av från staten till
kommunerna utgående bidrag vid brist på skattekraft
enl. Lag o m skatteutjämningsbidrag (SFS 1979: 362). De
till kommunerna utgående bidragen erhålls genom att
multiplicera tillskotten av skatteunderlag med de skattesatser som kommunerna fastställt för bidragsåret.
Tab. 280. I tabellen presenteras ett urval av statligt heloch delägda företag. Urvalet är detsamma som i 1986
års redogörelse för de statliga företagen dvs. företag

som där redovisas med textavsnitt. Bolagens organisatoriska placering framgår av följande förkortningar:
A = arbetsmarknadsdep., B = bostadsdep., C = civildep.,
D = Domänverket, F = finansdep., FFV = Förenade fabriksverken. Fö = försvarsdep., H = handelsdep., I = industridep., J = jordbruksdep., K = kommunikationsdep.,
L = Luftfartsverket, P = Postverket, RB = Sveriges Riksbank, S = socialdep., SJ = Statens järnvägar, T = Televerket, U = utbildningsdep., UD = utrikesdep., V = Statens vattenfallsverk. Uppgifterna avser år 1985 eller närmast motsvarande verksamhetsår.
Tab. 284. "Kreditmarknaden" omfattar här statens, k o m munernas, bostadssektorns och näringslivets totala upplåning i banker och försäkringsinrättningar samt deras
kapitalanskaffning
utanför
bankerna och
försäkringsinrättningarna genom emission av aktier, förlagsbevis och obligationer (för staten även andra finansobjekt än obligationer). Upplåningen är räknad netto,
dvs. upplånade belopp har minskats med återbetalade.
Riksbankens skattkammarväxelinnehav har minskats
med statens tillgodohavanden i riksbanken för att statens upplåning skall överensstämma med budgetutfallet. Brister i källmaterialet har i vissa fall nödvändiggjort
skattning.
Tab. 285. Premie- och sparobligationer ingår inte i placerarnas innehav.
Tab. 288. Exkl. affärsbankers, sparbankers och försäkringsbolags emissioner.
Tab. 290. Inkl. Sparbankernas bank och Föreningsbankernas bank.
Tab. 291. Exkl. Föreningsbankernas bank.
Tab. 292. Exkl. Sparbankernas bank.
Tab. 293. Med medelränta avses för inlåningen (exkl.
bankcertifikat) gottgjorda räntor under året i procent av
det aritmetiska medelvärdet av inlåningen i början och i
slutet av året, varvid inlåningen i slutet av året dock
reducerats med per ultimo det aktuella året gottgjorda
räntor. För utlåningen avses ränteintäkterna i procent av
det aritmetiska medelvärdet av utlåningen i början och
slutet av året.
Tab. 301—302. Mellanhandsinstitut är sådana finansinstitut vars främsta funktion är att förmedla krediter från
andra finansinstitut till de slutliga låntagarna (hushåll,
företag o. s. v.). Exempel på mellanhandsinstitut är
Skeppshypotekskassan, Hypoteksbanken, Svensk Bostadsfinansiering AB.
Tab. 312-314. Första fondstyrelsen tillförs avgifter, som
erlagts av staten och kommuner och dem närstående
institutioner och bolag.
Andra fondstyrelsen tillförs avgifter, som erlagts av
enskilda större arbetsgivare. Med större arbetsgivare avses arbetsgivare, vilkas lönesumma (avgiftsunderlagt
överstiger 225 basbelopp, för 1986 ca 5 mkr.
Tredje fondstyrelsen tillförs avgifter, som erlagts av
enskilda mindre arbetsgivare samt s.k. egenavgifter.
Med mindre arbetsgivare avses arbetsgivare, vilkas lönesumma (avgiftsunderlag) högst uppgår till 225 basbelopp, för 1986 ca 5 mkr.
Tab. 315. Fjärde fondstyrelsen. De av fondstyrelsen
förvaltade medlen har placerats på sätt som framgår av
balansräkningen och särskild specifikation över styrelsens aktieinnehav vid årsskiftet. Enligt fondens reglemente är aktierna bokförda till anskaffningsvärdet.
Tab. 3 1 9 - 3 2 1 . Tabellerna omfattar samtliga bolag och i
Sverige koncessionerade utländska bolag och avser direkt affär i Sverige.
Tab. 322. Zonindelning:
zon 1 Stockholm med närmaste förorter, Göteborg
och Malmö,
zon 2 Stockholms och Göteborgs yttre förorter, större

orter såsom Uppsala, Norrköping, Jönköping, Helsingborg, Borås, Örebro, Västerås,
zon 3 Mellanstora orter och tätare trafikområden såsom Värnamo, Växjö, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad,
Lund, Halmstad, Varberg, Alingsås, Karlstad, Kumla, Falun, Krylbo,
zon 4 Mindre orter såsom Nyköping, Ronneby, Katrineholm, Motala, Rättvik samt ren landsbygd,
zon 5 Större orter eller tätområden i Norrland såsom
Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand, Östersund,
Umeå, Skellefteå och Luleå,
zon 6 Mindre orter exempelvis Bollnäs, Söderhamn,
Lycksele, Boden, Kiruna samt landsbygd i Norrland,
zon 7 Gotland.
Tab. 327. Utbetalningarna för försäkringsfall omfattar
även ersättningar enl. äldre motsvarande lagstiftning,
dock inte tillägg enl. olika författningar. Inte heller ingår
ersättningar för statsanställda arbetstagare. - Obligatorisk försäkring enligt lagen om arbetsskadeförsäkring.
Exkl. statligt anställda.
Tab. 334. Fr. o. m. 1988 års upplaga av årsboken redovisas
antal bränder som anmälts till svenska försäkringsbolag
med riksomfattande verksamhet i st. f. ersatta bränder.
Länsförsäkringar är numera riksomfattande och ingår
fr. o. m. 1988 års upplaga av årsboken i statistiken.
Tab. 342. Ett barn kan vara föremål för olika insatser under
ett år. Barnet redovisas då på samtliga dessa insatser i
tabellen. Däremot räknas det endast en gång i raden
"Samtliga b a r n " , som av den anledningen är mindre än
summan av de övriga raderna.
Tab. 3 5 4 - 3 5 5 . Utgiftsbeloppen avser de totala nettoutgifterna för olika ändamål (inkl. förvaltningskostnader) vare
sig utgifterna täcks av statens, kommunernas och landstingens skatteintäkter eller av avgifter och premier, vilka
arbetsgivare och försäkringstagare erlägger till socialförsäkringsorganen. Utgifterna innefattar inte anläggningskostnader för anstalter utan endast driftkostnader. - Utgiftsbeloppen är redovisade netto och har sålunda minskats med inkomsterna (inte skatter eller allmänna statsbidrag) för resp. förvaltningsgrenar. - Uppgifterna om
kostnader för enskild social verksamhet och för industriföretagens välfärdsanordningar ingår inte i redovisningen. - Stora poster i den allmänna socialpolitiken utgör
de förmåner som tillkommer arbetstagare genom bl. a.
lagarna om normalarbetsdag och semester. Dessa kostnader är det dock knappast möjligt att uppskatta i kontanter, varför de inte kan upptas i någon socialbudget.
Tab. 360. Avser antalet resp. år rapporterade kliniska fall
dvs. av läkare konstaterade sjukdomsfall.
Tab. 362. De med läkarlegitimation eller läkarexamen som
är läkarverksamma den 1 september räknas som "aktiva" läkare. Med "aktiv" vad beträffar sjuksköterskor,
barnmorskor, medicinsk-tekniska assistenter och sjukgymnaster avses de som någon period av året varit yrkesverksamma som sjuksköterskor, barnmorskor, medicinsk-tekniska assistenter respektive sjukgymnaster. De
som fått sin legitimation under året är inte inkluderade i
de här redovisade talen med undantag av läkare.
Uppgift om yrkesverksamhet för läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, medicinsk-tekniska assistenter och
sjukgymnaster erhålles av socialstyrelsen genom enkäter. Dessa enkäter genomförs inte varje år.
Vad gäller arbetsterapeuter, kuratorer, laboratorieassistenter, sjukvårdsbiträden och skötare anges i tabellen
antalet tjänster (omräknat till heltidstjänster) under offentliga sjukvårdshuvudmän.
Antalet anställda personer är större än antalet heltidstjänster. Alla här redovisade tjänster är inte besatta med
personal. Uppgifterna om antalet tjänster är hämtade
från den statistik som Landstingsförbundet sammanstäl-
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ler i samband med att sjukvårdshuvudmännens långsiktiga planer samlas in.
En tandläkare räknas som yrkesverksam o m han/hon
antingen någon gång under året till riksförsäkringsverket
redovisat tandläkararbete eller varit anställd vid odontologisk fakultet. Antalet verksamma tandtekniker är en
skattning med utgångspunkt från antalet behöriga tandtekniker och antalet verksamma obehöriga tandtekniker.
Antalet verksamma tandhygienister har skattats utifrån
antalet behöriga tandhygienister.
Antalet verksamma tandsköterskor är beräknat efter
antalet tandläkare enligt socialstyrelsens utredning o m
tandvårdspersonal.
Tab. 366-367. Omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning.
Tab. 372. Uppgifterna o m brott omfattar såväl fullbordade
brott som försök och förberedelse till brott. Även sådana
uppgifter ingår där det senare visar sig att gärningen inte
var brottslig, att den misstänkte personen var minderårig etc. Redovisningen avser alla brott mot brottsbalken
samt vissa brott mot specialrättsliga författningar,
främst sådana brott som man kan få fängelse för.
Tab. 373—376. Uppgifterna avser personer som funnits
skyldiga till brott och lagförts, dvs. fått åtalsunderlåtelse,
godkänt föreläggande av ordningsbot eller strafföreläggande Iförenklade bötesformer) eller som dömts. Endast
domar i första instans ingår i redovisningen. Den som
lagförts för brott flera gånger under året har räknats som
en person varje gång. Redovisningen omfattar alla brott
mot brottsbalken samt brott mot specialstraffrättsliga
författningar som innehåller en straffparagraf dvs. brott
som man kan få fängelse eller böter för. - Tab. 373 och
374. En person som i en d o m eller ett beslut lagförts för
flera brott har endast räknats vid det svåraste brottet.
Tab. 379. Summering av anstalter och frivård ger viss
dubbelräkning. Bl. a. personer som avtjänar kombinationsdomen skyddstillsyn och fängelse.
Tab. 3 8 1 - 3 8 2 . Med personer som lagförts för grövre brott
avses personer som endera har dömts och då fått en
allvarligare påföljd än böter eller fått åtalsunderlåtelse
för brott som av åklagaren bedömdes som grövre.
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Tab. 408. Tabellen bygger på undersökningar av elevernas födelseår vilka genomförs vart tredje år.
Tab. 409-414. Den 1 juli 1977 infördes " d e n nya högskolan". I och med högskolereformen har begreppet " h ö g skola" fått en vidare innebörd än tidigare. Som högskoleutbildning räknas numera även utbildningen av t. ex.
sjuksköterskor, förskollärare, fritidspedagoger, laboratorieassistenter, medicinska assistenter och ett antal
konstnärliga utbildningar.
Tab. 425—426. De siffror som anges, särskilt för bestånd,
tillväxt och utlåningsverksamhet, bör användas med försiktighet, då beräkningssätten i flera avseenden är skiljaktiga vid olika bibliotek. - Fr. o. m. 1979/80 har i samarbete med bl. a. forskningsrådsnämnden och SCB startats
en utvidgad uppgiftsinsamling och redovisning av statistiken. En utförlig rapport har under 1987 publicerats i
serien Statistiska meddelanden Ku 13 SM 87 0 1 .
Tab. 430. Kulturprogram är verksamhet eller produktion
som framförs eller redovisas inför publik.
Tab. 436. Biografbyrån har f r . o m . den 1 januari 1986
(SFS 1985:992) till uppgift att enligt förordningen (SFS
1959:348) med särskilda bestämmelser o m biografföreställningar m. m. pröva frågor o m godkännande
av filmer och videogram för offentlig förevisning.
Biografbyrån skall också pröva frågor o m medgivande
till åtal enligt 5 a 5 lagen (1981:485) o m förbud mot
spridning av filmer och videogram med våldsinslag och
frågor o m fraktstöd enligt förordningen (SFS 1984:465)
o m frakstöd för film.
Tab. 455. Utskott: Här redovisas ständiga utskott. Särskilda och sammansatta utskott kan även förekomma. Riksmöten: Riksdagens sessioner benämnes fr. o. m. år
1975 riksmöten.
Tab. 458. Uppgifter från de olika organisationerna. - Endast en del av de fri- och lågkyrkliga samfunden har
medlemsstatistik. För övriga har såvitt möjligt approximativa siffror angivits. Ett par mindre samfund t. ex. maranatarörelsen, för vilka inga uppgifter kunnat erhållas,
ingår inte. - Inom nykterhetsrörelsen förekommer i viss
utsträckning dubbelanslutning. Antalet sådana är fall är
obekant.

Använda förkortningar
Abbreviations

EMFC
FAO

= European Monetary Co-operation Fund
= Food and Agriculture Organization of the United Nations; FNs Livsmedels- och jordbruksorganisation
ILO
= International Labour Office
IMF
= International Monetary Fund
MIS
= Meddelanden i samordningsfrågor
OECD
= Organization for Economic Co-operation and Development
SIDA
= Styrelsen för internationell utveckling
SIPRI
= Stockholm International Peace Research Institute
SITC
= Standard International Trade Classification
SM
= Statistiska meddelanden
SNA
= System of National Accounts and Supporting Tables
SNI
= Svensk standard för näringsgrensindelning
SOS
= Sveriges officiella statistik
SOU
= Statens offentliga utredningar
ULF
= Utredningen om levnadsförhållanden
UN
= United Nations; Förenta Nationerna
UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
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Official Statistical Reports

514. Förklaringar och adresser
addresses

Explanations and

515. Sveriges officiella statistik
of Sweden

Official statistics

529. Andra officiella publikationer
publications

17-17-514

Other official

531. Publikationer utgivna gemensamt av de
nordiska länderna Publications jointly edited by the Nordic countries
532. Bibliografier och översikter över
officiell statistik Bibliographies and surveys
of official statistics
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Förklaringar och adresser

Explanations and addresses

Nedanstående publikationer kan rekvireras genom bokhandeln eller genom Statistiska centralbyrån, Distributionen, 701 89 Örebro. Telefon 019-176800.
För distributionen av Nordisk statistisk skriftserie och
Nordisk statistisk årsbok svarar Nordisk statistisk sekretariat, Postbox 2550, 2100 Köpenhamn Ö.
O m i denna förteckning publikationens titel översatts till
franska, innebär detta att den även innehåller fransk text.
De flesta publikationer som utgetts före 1952 har en fransk
resumé som senare utbytts mot en sammanfattning på
engelska. När så skett, anges titeln på sistnämnda språk.
Vid publikationer, som endast innehåller svensk text, lämnas inom klämmer en engelsk översättning av titeln.
Publikationerna utges av SCB, om ej annat anges.

The publications are distributed by any bookshop or by
Statistics Sweden, Distribution, S-70189 Örebio. Telephone 019-176800.
The distribution of Nordisk statistisk skriftserie and Yearbook of Nordic statistics is made by the Nordisk statistisk
sekretariat, Postbox 2550, 2100 Copenhagen 0 .
If in this list the title of a report is translated into French,
that means that it contains also French text. Most reports
edited before 1952 have a French summary which has
been substituted later on by an English one. If so, the title
is given in the latter language. For reports which have only
Swedish text, an English translation of the title is given in
brackets.
The reports are issued by Statistics Sweden, unless
otherwise noted.
The official statistics are chiefly published in the series
the Official Statistics of Sweden (SOS). Initially this series,
which was commenced in 1911, only contained major annual reports and similar publications, while the short-term
statistics were published separately. However in 1975 the
short-term statistics were also included in the SOS series,
which as a result became the overall series that collected
together the majority of the statistics published by the
official authorities in Sweden. Today the SOS series not
only includes the original reports in book f o r m , but also the
following periodicals: The Monthly Digest of Swedish Statistics and Statistical Reports. Collections of available figures such as the Statistical Abstract of Sweden and Historical Statistics of Sweden have also been included in the
SOS series.

Den statliga statistiken publiceras främst i serien Sveriges officiella statistik (SOS). SOS tillkom 1911 och innehöll
från början enbart större årsrapporter och liknande, medan
korttidsstatistiken publicerades för sig. År 1975 upptogs
emellertid även korttidsstatistiken i SOS, som därmed utvidgades till en samlingsserie för huvuddelen av den statistik som publiceras a v v a r a statliga myndigheter. Idag o m fattar SOS sålunda, u t o m de ursprungliga rapporterna i
bokform, även de periodiska skrifterna Allmän månadsstatistik och Statistiska meddelanden. Också sammanställningar av tillgängliga uppgifter som Statistisk årsbok och
Historisk statistik har införlivats med SOS-serien.

Adresser till myndigheter som ger ut publikationer i SOS-serien:
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Addresses of authorities which issue publications in the SOS series:

Statistiska centralbyrån

11581 Stockholm

08-7834000

Statistiska centralbyrån

701 89 Örebro

019-176000

Arbetarskyddsstyrelsen

171 84 Solna

08-7309000

Bankinspektionen

Box 16096, 10322 Stockholm 08-2421 20

Försäkringsinspektionen

Box 7493, 10392 Stockholm

08-140720

Luftfartsverket

601 79 Norrköping

011-192000

Postverket, Centralförvaltningen

10500 Stockholm

08-781 1000

Riksförsäkringsverket

10361 Stockholm

08-7869000

Riksrevisionsverket

Box 34105,10026 Stockholm

08-7384000

Skogsstyrelsen

551 83 Jönköping

036-169400

Socialstyrelsen

10630 Stockholm

08-7833000

Statens järnvägar, Centralförvaltningen

10401 Stockholm

08-7624025

Statens kulturråd

Box 7898, 10398 Stockholm

08-247260

Televerket, Huvudkontoret

12386 Farsta

08-7131000

Transportrådet

Box 1339,171 26 Solna

08-7305880
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Statistiska standarder
Standard classifications
Statistiska centralbyrån (SCBI har som central förvaltningsmyndighet för den statliga statistikproduktionen
bl. a. att svara för samordning av denna samt att verka
for samordning mellan statlig och annan statistikproduktion. Samordningen avseratt åstadkomma jämförbarhet
i tiden, mellan olika statistikgrenar samt en rationell insamling, bearbetning, redovisning och användning av
statistisk information. Viktigt för sådan samordning är
gemensamma definitioner och begrepp, indelningar och
klassifikationer. Instrument för ändamålet i form av standarder, nomenklaturer e t c , avsedda att användas i statistikproduktionen, utarbetas och fastställs.
Standarder fastställs av SCB efter utredning och remissbehandling av förslag. På många områden finns av
FN eller andra internationella organ utarbetade standarder till vilka motsvarande svenska så långt möjligt anknytes - direkt eller genom översättbarhet.
Standarder och andra instrument för samordning av
svensk statistikproduktion publiceras som regel i Meddelanden i samordningsfrågor (MIS}, Serien utges av SCB.
I föreliggande upplaga har hänvisningar gjorts till följande standarder:
a. SNI: Svensk standard för näringsgrensindelning
b. SITC, Revision 2 (Rev. 2): Standard International Trade
Classification, Revision 2
c. CCCN: Customs Co-operation Council Nomenclature,
samt från denna utbyggd varuförteckning, knuten till
svensk tulltaxa
d. NYK: Nordisk yrkesklassificering
Nedan ges en kort redogörelse för respektive standard.

a. Svensk standard för näringsgrensindelning. SNI
SNI-standarden fastställdes av SCBs styrelse under våren 1969. Den är baserad på den senaste reviderade
internationella näringsgrensstandarden. ISIC (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) utgiven av FN 1968. SNI har sex hierarkiskt uppbyggda indelningsnivåer, varav de fyra första nivåerna
med ett fåtal undantag är identiska med den internationella standardens kfassificeringsschema. Den längstgående fyrsiffriga nivån i ISIC med ett 160-tal näringsgrenar har i SNI utbyggts med ytterligare två nivåer med
mer detaljerade uppdelningar med inalles omkring 370
detaljgrupper.
Med undantag för områdena byggnadsverksamhet,
partihandel och detaljhandel kan, inom de första fyrsiffriga kodnumren, motsvarande ISIC-nummer utläsas direkt ur ett SNI-nummer. För byggnadsverksamhet, partihandel och detaljhandel gäller motsvarigheten endast
inom de första tvåsiffriga kodnumren, då FN-standarden
i dessa fall inte har någon ytterligare uppdelning på mer
detaljerade indelningsnivåer.
Standarden är främst avsedd för klassificering av produktionsenheter såsom arbetsställen, vilka är lokalt och
funktionellt avgränsade enheter, samt företag, organisationer, myndigheter o. dyl. Vid jämförelse mellan olika
redovisningar bör observeras att en statistikgren i sin
tillämpning av standarden kan välja såväl indelningsnivån i standarden som typ av produktionsenhet.
SNI-kod används förutom för näringsgrensredovisningar av produktionsenheter även för varuredovisning-
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ar efter ursprung i produktionen. I det senare fallet representerar SNI-koden den till näringsgrenen karakteristiska
varugruppen, dvs. den varugrupp som omfattar de varor
som ingår i näringsgrenens definition.
I producentprisindex, prisindex för inhemsk tillgång,
exportprisindex och importprisindex redovisas i vissa
fall indextal för varugrupper som utgör delar av SNIgrupper. Gruppen 3710 b utgör sålunda del av SNI-gruppen 3710, 3710 b1 utgör del av 3710 b osv.
SNI-standarden med kodnummer och benämningar
samt kort innehållsbeskrivning av i SNI ingående detaljgrupper (grupper på sexsiffernivån) har publicerats i
SCBs serie Meddelanden i samordningsfrågor (MIS) nr
1969:8 och (i en andra utgåva) i nr 1977:9. En s.k. SNIkatalog för det varuproducerande området (näringarna
1-4) i SNI med detaljerade definitioner, alfabetiska förteckningar och nycklar mellan näringsgrenskod och varukoder, de senare uttryckta enligt SITC- och CCC-nomenklaturerna (se nedan) har publicerats i MIS 1975:4.
Såväl SNI som ISIC är f. n. föremål för revision.

b. FNs varugruppering för utrikeshandelsstatistik,
SITC
I sin ursprungliga form antogs SITC av FNs statistiska
kommission år 1950, medan den till utgången av 1975
gällande SITC, Revised, antogs år 1960. Ett förslag till en
andra reviderad utgåva av SITC godkändes av kommissionen år 1974 och användes fr. o. m. 1976. Namnet på
varunomenklaturen är numera SITC, Revision 2 förkortat
SITC, Rev. 2.
SITC, Rev. 2 är liksom sin föregångare SITC, Revised
en varuklassificering avsedd för ekonomisk-statistiska
rapporter, i första hand utrikeshandelsstatistiken. Standarden har byggts upp hierarkiskt i fem indelningsnivåer
med numrering enligt decimalsystemet. Den mest detaljerade indelningsnivån i SITC, Rev. 2 omfattar ca 1 800
varuposter vilket innebär en ökning av antalet varuposter med ca 5 0 % i förhållande till SITC, Revised. Genom
samarbete mellan FN och tullsamarbetsrådet (CCC) har
etablerats en entydig övergång på detaljerad varupostnivå från SITC till CCCN eller vice versa.
SITC, Rev. 2 publicerades av FN år 1975 i dokumentserien "Statistical Papers, Series M No. 34'Rev. 2 " och den
har införts i SCBs utrikeshandelsstatistik och industristatistik från år 1976. Kodschemat och benämningar på
svenska redovisas även i SCBs publikationer för dessa
statistikgrenar.
Som en följd av att CCCN ersätts av en ny varunomenklatur, HS (Harmonized System, se slutet av avsnitt
c) har FN arbetat om och gett ut en ny upplaga av SITC,
kallad SITC, Revision 3. Denna publicerades 1986 som
"Statistical Papers, Series M No. 34/Rev. 3". SITC Rev. 3
används i publiceringen av den svenska utrikeshandelsstatistiken fr. o. m. januari 1988, jämsides med HS.

c. Tullsamarbetsrådets varunomenklatur, CCCN, och
svenska utbyggnaden av denna (tulltaxa med statistisk varuförteckning)
En ny tulltaxa med en varuindelning ansluten till CCCN
(tidigare kallad BTN, Brussels Tariffs Nomenclature)
trädde enligt riksdagens beslut i kraft den första januari

1959. Från och med denna tidpunkt tillämpas även en på
CCCN byggd varuförteckning i utrikeshandelsstatistiken
och även i annan statistik. Tulltaxan och den statistiska
varuförteckningen har integrerats inom en sjuställig kod,
där de fyra första siffrorna motsvarar CCCN-koden.
CCCN är en internationell varunomenklatur främst avsedd för tulladministrativa ändamål. Den fastställdes i en
konvention år 1950, och har sedan biträtts av ett ökande
antal (änder däribland Sverige och övriga nordiska länder. CCCN har sedan 1950 justerats på ett flertal punkter.
Utöver de fyrsiffriga varuposterna - till ett antal av ca
1 000 - som ingår i den formella tulladministrativa konventionen har ett antal poster delats i underpositioner
för att möjliggöra en entydig konvertering till FNs SITC,
Revised och Revision 2 (se avsnitt b}.
Även den svenska statistiska varuförteckningen - vilken omfattar ca 5 000 varuposter - har justerats vid flera
tillfällen i samband med ett omfattande samarbete på
nordisk basis. Detta är knutet till en gemensam nordisk
utbyggnad av CCCN inom 5:te och 6:te kodsiffernivån.
Den nordiska utbyggnaden tillämpas dock ej av Danmark
sedan år 1980.
En närmare beskrivning av i Sverige tillämpade varunomenklaturer byggda på CCCN och SITC finns i ett
tidigare Meddelande i samordningsfrågor: Varunomenklaturer och varuförteckningar i svensk statistik, MIS
1969:4. Se vidare artiklar i Statistisk tidskrift 1976:1, sid.
35. 1978:4, sid 277 och 1980:4, sid 317.
CCCN i svensk utbyggnad publiceras i tullverkets författningshandböcker 1:1 Tulltaxa med statistisk varuförteckning (TFH 1:1). I den årliga publikationen Utrikeshandel, Import och export enligt CCCN med varutexter
ingår varuförteckningen oavkortad, liksom i Industri del
2 till väsentliga delar.
Från januari 1988 används en ny, internationell varunomenklatur som grund för den svenska tulltaxan och
varuförteckningen för utrikeshandelsstatistiken. Den nya

varunomenklaturen, kallad Harmonized System (HS),
bygger på CCCN, som omarbetats och utvidgats. Antalet
varuposter på detaljerad nivå är ca 5000. HS med tillhörande regler för varuklassificering föreligger i en konvention, till vilken Sverige har anslutit sig. I den svenska
tillämpningen är HS utbyggd till ca 6500 varuposter.
HS används i import- och exportstatistiken fr. o. m. januari 1988. Den kommer även att ligga till grund för
varuredovisningen i SCBs industristatistik.

d. Nordisk yrkesklassificering, NYK
NYK är den gemensamma nordiska standarden för
yrkesklassificering. Standarden har utarbetats av arbetsmarknadsstyrelsen i Sverige i samråd med arbetsmarknads- och statistikmyndigheterna i de nordiska länderna
(utom Island) i syfte att dels underlätta arbetsförmedlingsarbetet bl. a. inom den gemensamma nordiska arbetsmarknaden, dels åstadkomma en jämförbar yrkesoch arbetsförmedlingsstatistik inom de nordiska länderna. 1 Sverige är NYK utgångspunkten för yrkesredovisningen i bl. a. folk- och bostadsräkningarna (FoB) och
arbetskraftsundersökningarna (AKU).
Senaste svenska utgåvan av NYK publicerades 1983 av
arbetsmarknadsstyrelsen (AMS).
Några andra viktiga standarder, till vilka dock inte refereras i föreliggande upplaga av Statistisk årsbok, är:
- Svensk utbildningsnomenklatur, SUN (MIS 1986:2, alfabetisk version, och 1979:6, systematisk version)
- Socio-ekonomisk indelning, SEI (MIS 1982:4)
- Svenska standarder för indelning av arbetskraftskostnader m. m. (SIAK) och arbetstidsbegrepp (SIAT, MIS
1974: 7 och 1979:12, supplement)
- Klassificering av dödsorsaker (MIS 1973:11)
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Mått och vikt

Measures and Weight
Längd Length

Areal Area

Volym Volume

Vikt, massa Weight

Elektricitet Electricity

Temperatur Temperature

Stycketal Number of pieces

Måttenheter för skepp Measures of ships
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SI-systemet
Système International d'Unités

Det internationella måtten hetssystemet SI (Systéme International d'Unites) har successivt införts i Sverige, fal. a. i skolor, branschorganisationer och enskilda företag, statliga och kommunala organ.
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Förändringar i Statistisk årsbok 1988
Changes in the Statistical Abstract 1988
Nya tabeller och diagram
New tables and charts
17. Tab. 11. Utsläpp och utsläppskällor 1980-talet
Emissions, discharges and their sources
18. Tab. 12. Blyinnehåll i bensin
Lead content in petrol

369. Tab. 413. Högskolan: avlagda licentiatexamina
Higher education; licentiate
examinations
493. Tab. 502. Bruttonationalprodukt år 1985
348. Diagram 5. Utbildningskostnader
Educational
expenditures

18. Tab. 13. Antal svartlistade och frilistade vattenområden 1967—1985
Number of blacklisted and freelisted lakes
18. Tab. 14. Utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnkraftverken 1981—1985
Discharge of radioactive material from nuclear power
plants
19. Tab. 15. Svaveldioxidutsläpp och nedfall i Sverige
från de länder, som påverkar landet mest, 1000 ton
svavel per år
S02-emission and deposition in Sweden from some
countries, 1000 tons of sulphur per year
19. Tab. 16. Luftkvalitet i tätorter, halter av svaveldioxid,
sot och kväveoxider, µg/m 3
Air quality in built up areas, concentrations of sulphur
dioxide, soot and nitrogen oxides
20. Tab. 17. Utsläpp av luftföroreningar i Sverige, 1000
ton
Emission of air

pollutants

Tabeller och diagram i Statistisk årsbok
1987 som inte medtagits 1988.
Tables and charts in the 1987 edition
which have been excluded in the 1988
edition
17. Tab. 11. Jordbrukets och trädgårdsbrukets inköp av
växtskyddsmedel, ton
Purchases of pesticides in agriculture and horticulture
17. Tab. 12. Blyhalt i bensin
i e a d content in petrol
121. Tab. 116. Bostadsbyggandet: lägenheter i inflyttningsfärdiga hus efter ägare
Housing construction: dwellings in completed buildings by type of ownership

167. Tab. 171. Svenska rederinäringens bruttointäkter,
milj. kr
Gross receipts of Swedish shipping

125. Tab. 122. Lägenheter efter hustyp den 15 september
1980
Dwellings by type of building

216. Tab. 223. Konsumentprisindex och nettoprisindex
1981—1987

126. Tab. 124. Bostadshushåll efter lägenhetens storlek
och hustyp den 15 september 1980
Dwelling households by size of dwelling and type of
building

Consumer price index and net price index
220. Tab. 230. Fastighetsprisindex för småhus
(1981 = 100)
Real estate price index for one- and two-dwelling
houses
265. Tab. 274. Företag efter näringshuvudgrupp och storleksklass 1986
Enterprises by major group of economic activity and
size
266. Tab. 275. Företag och anställda fördelade efter näringshuvudgrupp och juridisk form 1986
Enterprises and employees by major group of economic activity and legal form
267. Tab. 276. Arbetsställen efter näringshuvudgrupp och
storleksklass 1986
Establishments by major group of economic activity
and size
288. Tab. 308. Allemanssparande
General public savings scheme
303. Tab. 334. Bränder efter brandorsak
Fires by cause of fire
320. Tab. 357. Sluten sjukvård: vårdplatser 1985
Hospitals, beds
328. Tab. 370. Döda efter dödsorsak och ålder: män
Deaths by cause and age: men
330. Tab. 371. Döda efter dödsorsak och ålder: kvinnor
Deaths by cause and age: women
349. Tab. 395. Offentliga driftkostnader för utbildningsväsendet
Public expenditures of the education system

167. Tab. 169. Svenska rederinäringens bruttointäkter,
milj. kr
Swedish shipping companies: gross freight earnings
216. Tab. 221. Konsumentprisindex, årsmedeltal 19751980 (1949 = 100) och 1981-1985 (1980 = 100)
Consumer price index, annual averages
217. Tab. 223. Nettoprisindex 1965-1980 (1959 = 100)
och 1980-1986 (1980 = 100)
Net price index
285. Tab. 303. Skattesparande
Tax saving
301. Tab. 329. Bränder efter brandorsak
Fires by cause of fire
319. Tab. 353. Sluten sjukvård
Hospitals
326. Tab. 365. Döda efter dödsorsak och ålder: män
Deaths by cause and age: men
328. Tab. 366. Döda efter dödsorsak och ålder: kvinnor
Deaths by cause and age:

women

444. Tab. 470. Fiske, 1000 ton
459. Tab. 475. Kärnkraftsreaktorer i vissa länder den 1 juni
1980
460. Tab. 476. Bostadsbyggande
494. Tab. 501. Investeringskvoter
501. Tab. 510. Disponibel nationalinkomst och bruttonationalprodukt år 1982
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Engelskt sakregister
English Subject-Matter Index
{Figures refer to page numbers)

A
Abortions 321
Abusers, measures for 309 p
Accident, death by 325 p
- road traffic 325
Accommodation establishment 153 p
- capacity and size 153
- number of guests 154
Accounts, national 229 pp
Administrative divisions 390
Adopted children 308
Adult education 356 p
Agriculture 66, 68 pp
- arable land 68, 71 pp
- crops 73 pp
- earnings 174,197 pp
- holdings 68 p
- yield 74 p
Aircraft 155, 168 pp
Airports 168 pp
Air pollutants 20
Air traffic 168 pp
Air quality 17 pp
Alcohol, manufacture 112
Alcoholic beverages, consumption
151 p, 227
- retail trade 115 p
Aliens 36 pp
- naturalized 65
Antitrust Ombudsman 345
Arable land 68, 71 pp
- by size of holdings 68, 7 1 , 73
- by type of holding 69
- by type of ownership 71 p
- use of 73 p
Archives 381
Area 9, 26 p, 29 pp
- by county 26, 29 pp
- by provinces 27
- of arable land 69 pp
- of forest land 83 p
- of municipalities 28 pp
Assessment 253 pp
Athletic, associations 387 p
- federations 387 p
Attorney-General 343
Aviation 155, 168 pp

B
Balance, of payments 148 p
Bank Giro Service 284
Bank of Sweden, see the Riksbank
Bankruptcies 342
Banks, average interest rates 280
- commercial 279 pp
- co-operative 279 pp
- deposits and advances 281

- foreign assets and liabilities 282
- holdings of securities 282
- number of 281
- savings 280
Basic amount 216
- pensions 300 pp
Beverages, consumption 227
- imported, value 129
- production 92, 112
Births 45 pp, 55 p
Bond loans of the Swedish State 250
Bonds 276 p
Book production 382 p
Bread grain 73 p
Bridges 156
Broadcasting 385 p
- service 173
Budget, Swedish State 240 pp
Buses 159 p
Business and householder's insurance
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C
Care in treatment 310
- r e s i d e n t i a l 310
Cargo vessels 165
Cars, passenger, exported 146 p
- i m p o r t e d 131, 144 p
Casualty insurance 295 p
Causes of death 318, 326 pp
Central Government Organization of
Salaried Employees 196
Central Organization of Swedish Workers 196
Cereals, exported 146 p
- imported 129,144 p
Charts 24, 175, 240, 275
Chemicals, imported 130
- production 93 p
Changes in the Statistical Abstract
1988,539
Chief Public Prosecutor 345
Children's day-homes 306
Church of Sweden, activity 401
- members 401
Churches, non-conformist 402
Cigarettes, retail prices 214
Cinemas 385
Citizenship 34 pp
Clothing, imported 131, 144 p
- retail prices 214 p
Coal, imported 129, 144 p
Coffee, imported 129,144 p
- r e t a i l prices214
Cohabiting persons 41 pp
Coke, imported 129, 144 p
Commercial banks 279 pp
- assets and liabilities 279
Communications 155 pp

Companies, credit 284 p
- insurance 287
- investment 286
- joint stock 269 pp
- State joint stock 270 p
Comprehensive school, pupils 349 p
Construction 119 pp
- hourly/monthly earnings 197 p
Consumer Ombudsman 345
Consumer price index 216
Consumption 226 pp
- government final 235
- private final 234
Contents 3
Co-operative banks 279, 281
- assets and liabilities 279
Copper, imported 144 p
County Councils, election to 394 p
- finances 261 p
Courts, Administrative 343
- District 341 p
- of Appeal 342
- Supreme 343
Credit companies 284 p
Credit market 274 pp
- borrowers resp granting of loans 276
Cremations 324
Crop insurance 76
Crops 73 pp
Culture 376 pp

D
Dairying 78
Death rates specific for age and sex 58
Deaths 55 pp
- by accident 326
- by cause and age 328 pp
- infant 57
- late foetal 56
Debentures 276 p
Debt, national 249 p
Dental care, public 322
Designs 272
Developing countries, Swedish official
assistance 251 p
Development 372 pp
Discount rate 278
Diseases, infectious 322
Dismissal of employees 193
District Courts 341 p
Divorces 55
Dogs 263
Domestic service 312 p
Drainage areas 9
Drivers' licences 161 p
Dwelling households 44, 125, 127
Dwellings, by size 122 p, 125
- by type of building 122
- by type of ownership 121 pp
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-

by year of construction 123,125
prices 222 p
rent by size 221 p
restoration and demolition 123 p

E
Earnings, average hourly 197 p
Ecclesiastical districts, finances 263
Economically active population 181 pp
- b y county 181
- by industry 181 p p
- by occupation 187 pp
- by place of work 182
- b y sex 182 pp
Education 346 pp
- municipal adult 356,358 p
- teachers, serving and on leave 371
Education, higher 358 pp
- degrees awarded 364 pp
- doctor's degrees 370
- first year students 360 pp
- licentiate examinations 369
- registered students 360 pp, 368 p
Educational Associations, Adult 381
Eggs, retail prices 214
Elections 390 pp
- referenda 397 p
- to councils 396
- to county councils 394 p
- t o the Riksdag 390 pp
Electric energy 114 pp
- c o n s u m p t i o n 115
- production 93
Elks, killed 80
Emigrants 61 pp
Emissions t o air 17 pp
- t o water 17
Employed, by branch of industry
181 pp
- by occupational status 178
- p a r t - t i m e 177
Employees 177 pp
- average hourly earnings 197 p
- by earning 209
- by income 209 pp
- by industry 187 pp
- in government 178 p
- monthly salaries 198 p
- Salaried, Central Org. of 196
Employers' Confederation, The Swedish 195
Employment 176 pp
- o f f i c e s 191
- v a c a n c i e s 191
Energy 113 pp
- balance 114p
Enterprises 264 pp
- Income Statement and Balance
Sheet 268
- results, net 269
Environment 7,12 p p
- government grants 13 p
Establishments 100 pp
Exchange, rates 283
- reserves 277
Explanation of symbols 4
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Exported commodities, value of 135 pp
Exports 132 pp
- price and volume, index numbers
135

F
Families, by disposable income 205 p
- by total income 202
Family and Christian names, applications for 65
Family day-homes 307
Farm workers, hourly earnings 197
Farms, prices 224
Films 385
Finance, houses 285
- public 239 p p
Finances, of county councils 261 p
- of ecclesiastical districts 263
Fire insurance 295 p

Fires 303
Fish, exported 138 p, 146 p
- i m p o r t e d 129, 144 p
Fishery 67 p, 88 p
Food, composition 228
- consumption 226 p
- production 92
- retail prices 214
Footwear, imported 131
- retail prices 215
Foreign-born persons 36 pp
Foreign exchange, reserves 277
Foreign trade 128 p p
Forest, industry 81
Forest land, (area) annual g r o w t h 84
- by ownership 83 p
- g r o w i n g stock 82,85
- value of 82
Forest Survey, National 85
Forestry 66, 81 pp
- annual felling (removals) 82 p
~ development of the industry sector
81
- drainage ditches 87
- estimated volume and value of annual fellings 86
- price development 86
- roads 87
- silvicultural measures 87
- workers, earnings 197
Free churches 402
Fruits, imported 129. 144 p
- r e t a i l prices 214
Fuel, consumption of 115 p
- r e t a i l prices215
Fuel oils, imported 136 p, 144 p

G
Gasoline, imported 136 p, 144 p
General trade 129 p p
Geographical data 9
Giro Service, Bank 284
- Postal 283
Gold, reserves 277
Government, see the Riksdag

Gross domestic product 230 pp
- current prices 233 p
- expenditure of 230
Gross fixed capital formation 236 pp
Gross national income 231

H
Health insurance 293, 295 p
- insurance companies 294
- p u b l i c 318 pp
Higher education, see Education
Holdings, agricultural, by size 68 pp
- by type 69
- with and without cattle 69 p
- with fowls 70
- w i t h pigs 70
- w i t h sheep 70
Horticultural cultivation 79
Hospital care, psychiatric 320 p
Hospital service 319
Hospitals 319 p
Hotel staff, hourly earnings 198
Households 42 pp
- by disposable income 206 pp
- w i t h children 44
Houses, for seasonal and secondary
use 126

- prices 225
Housing construction 119 pp
- demolition 124
- government assistance 120
- one- and two-dwelling houses 223
- restoration 123 p

I
Immigrants 61 pp
Imported commodities, value of
129 pp, 133 p, 136 pp, 142 pp
Imports 129 pp
- price and volume, index numbers
134
In- and outmigration in the three biggest towns 61
Income 200 pp
- disposable 206 p
- national 233 p
- structure of 207 p
Income-earners, by different kinds of

income 201
- by total income 202
- economically active 203
Index, consumer price 216
- c o s t - o f - l i v i n g 217
- domestic supply 218
- e x p o r t price 219
- import price 219
- labour cost 197
- n e t price 216
- producer price 217
- real estate price 220
- share indices 289
- unit value and volume 134 p
- volume of industrial production 110
Industrial investments 103

Industry, delivery situation 111
- orderbook situation 111
- production, volume index 110
Infant deaths 55 pp
Infectious diseases 322
Injuries, occupational 324
Insurance 293 pp
- accident 293, 295 p
- b a s i c amount 216
- business and householder's 297
- crop 76
- fire and casualty 295 p
-householder's and homeowner's

295
- life 293 p
- motor third party 297
- sickness 298 p
- w o r k injury 300
Insurance companies 287
- s a l a r i e s 198
Interest rates, average 280
Internal trade 128,150 pp
International statistics, comparative
(No English translation is given)
403 pp
Investment companies 286
Investments, industrial 103
Iron ore, exported 146 p
- production 91
Islands 9

J
Joint stock companies 269 pp
Justice 332 pp

Magazines 384
Mail routes 171
Mail-, telephone, telegraph 155,171 pp
Mail, volume of 172
Malt liquors, manufacture 112
Manufacturing 90 pp
- by branches of industry 100 pp
- c o n s u m p t i o n of energy 115 pp
- establishments 100 pp
- manpower 180
- market value 100 pp, 111
- production of important items 92 pp
- wage-earners, etc. 100 pp
Market Court 345
Marriages 54 p
Measures and weight 536
Medical personnel 323
Merchant fleet 164 pp
- v e s s e l s by main use 164
- vessels by size and age 164
Meteorological, data 9 pp
- stations 9 pp
Migration 61 pp
Milk recording 77
Minerals, production 91
Mining 90 pp, 100 pp, 103 pp
Monthly salaries 198 p
Motor, third party insurance 297
- v e h i c l e s 159 p
Motorcycles 159 p
Mountains 9
Municipalities, balance sheets 260
- expenditure 259 pp
- f i n a n c e s 2 5 9 pp
- population of 29 pp
- revenue of 261
- taxable income 254,256 pp
Museums 385

L

N
Labour, Court 345
- force 176 p
- hours worked per week 177
- m a r k e t 174 pp
Lakes 9
- blacklisted and free listed 18
Land, arable 68 pp
- s u r v e y i n g 12
Lead content in petrol 18
Libraries, public 380
- research 377 p
- school 379
Life insurance companies 293 pp
Life-saving 167
Life-tables 59 p
Liquor, manufacture of malt 112
Livestock 76 pp
- production 78
Localities, population of 25 p
Lorries 159 p
Lorry transportation 160
Lubricants, imported 129 p, 144 p
Lumber, coniferous, exported 146 p

M
Machinery equipment, production
97 p

Names, applications for 65
National accounts 229 pp
- gross domestic product 230, 232 p
- gross fixed capital 236 pp
National Bank, see the Riksbank
National debt 249 p
National disposable income 233 p
National Federation of Government
Employees 196
National Forest Survey 85
National, income 231,233 p
- income tax 253 pp
- property tax 255
National Labour Market Board 194
National parks 14
Nature reserves 15
Navigation, aids to 167
Newspapers, daily 384
Newsprint, exported 146 p
New tables and charts 539
Non-scheduled traffic, international
169,171
Note for foreign readers 4
Notes 503 pp
Nuclear power 117, 397
- referenda 397 p
plants, discharge of radioactive material 18

O
Occupational injuries 324
Offences 333 pp
Official discount rate 278
Official statistical reports 513 pp
Oils, gas and fuels, imported 144 p
Oilspills 20
Ombudsmen, the Parliamentary 344
Orchestras 386
Ore, production 91
Outmigration 61

P
Paperboard, exported 146 p
Pardon, petitions for 343
Parliamentary Ombudsmen 344
Part-time employed 177
Party vote and participation 391
Passenger cars 159 p
- e x p o r t e d 132 p, 146 p
- i m p o r t e d 131,144 p
Patents 272
Payments, balance of 148 p
Pensions, basic 300 pp
- disability, etc. 302
- partial 303
- supplementary 291, 301 pp
Pension Insurance Fund, the National
289 pp
Pesticides 15 p
Petitions for pardon 343
Petrol, lead content in 18
- retail prices 215
Petroleum, crude, imported 144 p
Pharmacies 323
Pig iron, imported 144 p
- production 91
Pilotage 167
Plants, horticultural 79
Politics 389 pp
Popular movements 402
Population 22 pp
- by age 33 pp
- by citizenship 36
- by county 29 pp
- by employment 176
- by marital status 34 p. 37,41 p
- by provinces 27
- by sex 25, 33 pp, 37 pp, 42
- by total income 210
- by type of household 43
- changes 22 p, 45 pp
- cohabiting 41 p
- density of 29 pp
- economically active, see Economically active population
- growth, the 50 biggest localities 25
- i n labour force 176
- o f A-regions32
- of localities 25 p
- of municipalities 28 pp
- of the three biggest towns w i t h suburbs 27
- trends 24
Ports, Swedish 166
Post offices 171
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Postal, Giro Service 283
- votes 397
Power stations 117
Power, water 118
Precipitation 10
Prices 213 pp
- o f dwellings 223
- of farms 224
- of houses for seasonal and secondary use 225
- retail- 214 p
Prisons 335, 337
Production of important items 92 pp
Prosecutor, Chief Public 345
Public, dental care 322
- finance 239 pp
- h e a l t h 318 pp
- Legal Services 344
- libraries 380
Pulpwood, exported 146 p
Pupils 349 pp
- adult education 356,358 p
- comprehensive school 349 p, 358 p
- folk high schools 356, 358 p
- upper secondary school 352 pp, 358
P

Q
Quarrying 100, 104 p, 110p

R
Railways 155, 162 p
- length of lines 162 p
- o p e r a t i o n s 163
- road motor service 163
rolling stock 162
state 163
Real estate assessments 71 p, 84, 253
Recidivism 339 p
Referenda 397 p
Reindeer 77
Religion 389, 401 p
Rent 2 2 1 p
Rent Tribunals 344
Reproduction rates 56
Research 346, 372 pp
- libraries 377 p
Retail prices 214 p
Retail trade 150 pp
- annual turnover 150
- earnings 197 p
- sales establishment 151
- spirits and wines 151 p
- tobacco 152
Riksbank (Bank of Sweden) 277 p
- assets and liabilities 277
- official discount rate 278
Riksdag, activity of 400
- the composition of 399
- elections to 390 pp
Rivers 9
Roads 155 pp
- and streets 157
- construction of 157 p
- private 156 pp
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- state administered 156 pp
- state capital investments 157 p
- state expenditure for maintenance
158
- traffic accidents 325
Roundwood, imported, value 129
- e x p o r t e d 132

s
Salaries 174,197 pp
Savings banks 280 p
- assets and liabilities 280
Schools, comprehensive 349 p
- folk high 356
- for mentally retarded 351
- integrated upper secondary 352 pp
- special 351
- Swedish, abroad 351
- vocational for mentally retarded 351
Sea-fisheries 88 p
Securities Register Centre 289
Selling rates, average 283
Service, apartments 311 p
-domestic312 p
- houses 311 p
-trades 128,153p
Shares 278
Sheets, imported 130,144 p
- e x p o r t e d 132
Shipping 155,164 pp
Shops, number of 150 p
Sickness cash benefit 299
Sickness insurance 298 p
Silvicultural measures 87
Sites, unbuilt 221
Social assistance 314 p
Social welfare 305 pp
- children's day-homes, etc 306 p
- domestic service 312 p
- expenditure on 315 pp
- measures for abusers 309 p
- service houses/-apartments 311 p
- transport service 314
Soft drinks, consumption 227
Sound broadcasting 385 p
Spirits, retail trade 151 p
Standard Classifications 541
Stale, administered roads 156 p
- budget 240 pp
- expenditure 240 pp
- joint stock companies 270 p
- revenue 241 pp
Steel, exported 132, 146 p
- imported 130,144 p
Stock Exchange 288 p
Suicides 327
Sulphate pulp, exported 146 p
Sulphite pulp, exported 146 p
Swedish Confederation of Professional
Associations 196
Swedish Employers' Confederation
195
Swedish Federation of Trade Unions
196
Swedish National Pension Insurance
Fund 289 pp
Swedish State budget 240 pp
Symbols, explanation of 4

T
Tables in the 1987 edition which have
been excluded in the 1988 edition
539
Tax, county council 259
- local 254, 257 p
- national income 253 pp
- national property 255
Teachers 371
Telegraph 155,173
Telephone service 155,173
Television 385 p
Telex service 173
Temperature 11
Tenancy Tribunals 344
Theatre activities 387
Tobacco, imported, value 129
- production 92
Tractors 159 p
- imported 144 p
Trade 128 pp
Trade marks 273
Trade Unions, The Swedish Federation
of 196
Traffic accidents 325
Transport 155 pp
- s e r v i c e 314

u
Unemployed 192
Unemployment 191 p
~ insurance funds 304

V
Vacancies 191
Vegetables, retail prices 214
Vehicles, motor 159 p
Vessels, by main use 164 pp
- by size and age 164
- entered and cleared 165
Veterinary activity 80
Votes, postal 397

w
Wages 174, 197 pp
Water, consumption 21
- power 118
Wealth 200, 211 p
- by assessment etc. 212
- by total income 211
Weather 7,10 p
Weeklies 384
Wholesale, earnings 198
Wines, retail trade 151 p
Work, hours per week 177
Workers, Central Org. of 196

Y
Yield 75

Svenskt sakregister
Swedish Subject-Matter Index
(Siffran efter resp. ord hänför sig till sidnummer)

A
Aborter, graviditetsvecka 321
- på 1 000 levande födda 56
- dödsorsak, internat. 436 f
Adoptant 308
Adoptioner 308
Adoptivbarn 308
Adresser 514
Affärsbanker 279
- anställda 281
- tillgångar och skulder 279
Agronom, examen 364
AKI, arbetskostnadsindex 197
Aktiebolag 269 f
- affärsverksförvaltade 270
- nyregistrerade 269
- skogar, areal 83 f, 87
- statligt ägda 270 f
- taxering 253
- upplösta 269
Aktieemissioner, svenska 278
Aktieindex 289
Aktier 280, 286 f
- i n t e r n a t . 497
Aktietransaktioner 286
Alkoholdrycker, detaljhandel 152
- försäljning 151 f
- k a l o r i e r 228
- konsumentpris 214
- konsumentprisindex 216
- konsumtion 227
- t i l l v e r k n i n g 112
- internat. 490 f
Alkoholmissbrukare, se Missbruk
Allemanssparande 288
Allmänbildande skolor 358 f
Allmänfarliga brott 333 f
Allmän försäkring, basbelopp 216
Allmän hjälp 315 f
Allmän sjukförsäkring 298 f
Allmän tilläggspension (ATP) 301 f, 316
Allmänna pensionsfonden 289 f
Allmänna val 391 f
Allmänningar 87
Aluminium, införsel 144 f
- p r o d u k t i o n 91,96
- internat. 455 f
Ammunition, införsel 131, 138 f
- u t f ö r s e l 133, 140 f
A M U , arbetsmarknadsutbildning 193 f
Amöbiasis, dödsorsak, internat. 436 f
Analfabetism, internat. 424
Anemi, dödsorsaker, internat. 436 f
Animaliska produkter 78
Anslag, forsknings- och utvecklingsverksamhet 375
Anstaltsklientel, kriminalvårdens 337 f
Anställda, antal 178 f, 209
- efter kön 209

18-17-514

• - efter sysselsättningsnivå 209
- förvärvsinkomst 209
- i enskild tjänst 178
- i offentlig tjänst 178 f
- inom industrin 180, 265 f
AP-fonden, se Allmänna pensionsfonden
Apotek 323
Apotekare 323
- examen 365
Apotekspersonal 323
Apparater, införsel 130 f, 136 f
- pris- och volymindex 134 f
- produktion 97 f
- u t f ö r s e l 132 f, 140 f, 146 f
Arbetarskydd 316
Arbetsdomstolen 345
Arbetsförmedling 191
- nyanmälda lediga platser 191
- socialavgifter 316
Arbetsinkomst 209
Arbetskostnadsindex 197
Arbetskraft, se Arbetare under respektive näringsgren
Arbetskraftskostnader, industriarbetare 197
- industriföretag 269
Arbetskraftsskatter 197
Arbetskraftstal 176
Arbetsledare, löner 198
Arbetslösa 176, 191 f
- internat. 488
Arbetslöshetsförsäkring 315 f
Arbetslöshetskassor 304
Arbetsmarknad 174 f
- internat. 487 f
Arbetsmarknadsinformation 194
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 193
Arbetsmarknadsservice 194
Arbetsmarknadsutbildning 193 f, 358 f
Arbetsmarknadsverket 194
Arbetsplats, belägenhet 182
Arbetsskador 300, 324
Arbetsställen 100 f, 267
-storleksklass 104f, 267
Arbetstimmar, antal 177
Areal
- frilands- 79
- hela riket 9
- jordbruks- 71 f
- land- 9, 26 f, 29 f
- nationalparker 14
- åker 69, 71 f
- ägoslag 72
- internat. 405 f, 440 f
Arealens fördelning, internat. 440 f
A-regioner 32
- antal 390
- folkmängd 32
Arkitekt, examen 360

Arkiv 381
Arrendenämnder 344
Asbestcement, produktion 95
Astma, dödsorsak 329, 331
- dödsorsak, internat. 436 f
ATP, se Allmän tilläggspension
Avitaminoser, dödsorsak, internat.
436 f
Avloppsledningsanslutna bostäder,
boende 21
Avverkning, skogs- 81 f, 86

B
Balansräkning, kommuntyp 260
Baljväxter, areal 73 f
Banker 277 f
Bank- och försäkringsverksamhet, anställda 203
- förvärvsarbetande 185, 203
- rörelseidkare 203
Bankgirot 284
Barn, födda 55 f
- hemmavarande 41, 204 f
Barnadödlighet 46 f, 57 f
- internat. 430 f
Barnbidrag, allmänna 316
Barndaghem, se Familjedaghem
Barnfamiljer, inkomst 204 f
Barnmorskor 323
Barnomsorg 316
Barntillägg 300 f
Barnvagnar, produktion 99
Barrsågtimmer, avverkning 82
- priser 86
Basbeloppet 216
Bauxit, internat. 450
Bearbetade varor, införsel 136 t
- produktion 94 f
- utförsel 132, 140 f
Bedrägeribrott 333 f
Befolkning 22 f
- arbetsinkomst 203. 209
- efter sysselsättningsstatus 1 /6
- förvärvsarbetande 182 f, 206, 210
- förvärvsarbetande, näringsgren, m
ternat. 487
- hushållstillhönghet 43
- hushållstyp 206
- kön och ålder, internat. 425 f
- medborgarskap 36 f
- sammanräknad inkomst 210
Befolkningsförändringar 22 f, 45 f
- internat. 427 f
Befolkningsprognos, se Folkmängd,
beräknad
Befolkningsutvecklingen, den
svenska 24
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Beklädnadsindustri, anställda 180
- a r b e t a r e 101,104 f
- arbetsställen 100,104 f
- e n e r g i f ö r b r u k n i n g 116
-förvaltningspersonal 100
-förvärvsarbetande 183,189
- förädlingsvärde 100
- importprisindex 219
- investeringar 103
- leverans- och orderläge 111
- löner 197
- prisindex, inhemsk tillgång 218
~ producentprisindex 217
- produktion 98 f
- produktionens saluvärde 100,111
- produktionsvolymindex 110
Bekämpningsmedel 15 f
Bensin, blyinnehåll 18
- i n f ö r s e l 144 f
- konsumentpris 215
- produktion 93
- internat. 452,472
Beredskapsarbete 157
Bergarter 91
Bergmästardistrikt, antal 390
Bergshantering 91
Bergshöjder 9
Bergsingenjör, examen 364
Berusade, omhändertagna 345
Bestämmelseland, utförsel 138 f
Besvärsmål 342
Betalningsbalans, bruttoredovisning
148 f
- kapitaltransaktioner 148 f
- löpande transaktioner 148 f
- r e s t p o s t 148 f
- Sveriges 148 f
- internat. 464
Betalningsföreläggande 341
Betalningsmedelsvolym, internat. 500
Betesmark 72
- internat. 440
Betesvall 73 f
Betong, produktion 94
Bibliotek, folk- 380
- forsknings- 377 f
- läns- 380
- skol- 379
Bibliotekarier, antal 378 f
- examen 367
Bidragsförskott 316
Bijouterivaror, produktion 99
Bilar, införsel 131, 138 f, 144 f
- konsumtion 234
- produktion 98
- r e g i s t r e r a d e 159 f
- trafikförsäkring 295 f
- utförsel 132, 140 f, 146 f
- årsmodell 159
- internat. 455 f, 474 f, 479
Bildelar, införsel 144 f
- u t f ö r s e l 146 f
Bil- och bilmotorindustri, arbetare
102,108 f
-arbetsställen 102,108 f
- förvaltningspersonal 102
- förvärvsarbetande 184
- förädlingsvärde 102
- produktionens saluvärde 102
Biltrafik, statens järnvägars 163
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Biografbesök 385
- internat. 501
Biografer 385
- internat. 501
Bistånd till u-länderna 251 f
- internat. 494
Blandsäd, areal 73 f
Blindtarmsinflammation, dödsorsak,
internat. 436 f
Blixtlås, produktion 99
Blodpudding, konsumentpris 214
Blommor, areal 79
Bly och b l y m a l m , produktion 9 1 , 93, 96
- internat. 450, 455
Blyinnehåll i bensin 18
Blötdjur, konsumtion 226
BNP, bruttonationalprodukt 230 f, 234
Boende 127 f
- f o r m 124 f
- m i l j ö 120
Bokproduktion 382 f
Bolag, statliga 270 f
Bolagssektor 268
Bomull, införsel 144 f
- internat. 449, 470 f
Bomullsfrö, internat. 448
Bomullsgarn, internat. 454
Bostad, konsumentprisindex 216
- konsumtion 234
- årshyra 221 f
Bostadsbestånd 124f
Bostadsbidrag 120,317
Bostadsbyggande 119 f
- hus, inflyttningsfärdiga 121 f
- i storstadsområden 121 f
- lägenheter, nybyggda 121 f
- modernisering 123 f
- n y b y g g n a d 121 f
- ombyggnadsåtgärder 124
- rivning 124
- räntebidrag 120
- statligt lån 120 f, 123
- upplåtelseform 121
- uppvärmningssätt 121 f
- ägare 121,123 f
Bostadsbyggnadsvärde 224
Bostadsdomstolen 344
Bostadsfastigheter, nybyggnad 121 f
Bostadsföretag, allmännyttiga 121,
123 f
- k o o p e r a t i v a 121,123
Bostadshushåll 41 f, 125, 127
Bostadslån, se Lån
Bostadslägenheter, se Lägenheter
Bostadsrätt 121, 124
Bostadsrättsföreningar 124
Bostadstekniska åtgärder 124
Bostadstillägg, kommunalt 300 f
Bostäder 119 f
- utrustningsdetaljer 121 f, 124
Bouppteckning 341
Brandorsaker 303
Brevförsändelser 172
- internat. 480
Brevpapper, produktion 95
Bristsjukdomar, dödsorsak, internat.
436 f
Broar 156
Bronkit, dödsorsak 329, 331
- dödsorsak, internat. 436 f

Brott, mot allmän ordning 333 f
- mot allmän verksamhet 333 f
- mot borgenärer 333 f
- mot brottsbalken 333 f
- mot familj 333 f
- mot frihet och frid 333 f
- av krigsmän 333 f
- mot liv och hälsa 333 f
- mot narkotikastrafflagen 333 f
- mot rikets säkerhet 333 f
- mot vägtrafikförfattningen 333 f
- återfall 339 f
Brukningsformer (jordbruk) 69
Brunkol, produktion 93
Bruttoinvesteringar 230, 236 f
- internat. 493
Bruttonationalinkomst 231
Bruttonationalprodukt, OECD-länder
- internat. 494
Bruttonationalprodukt, till faktorpris
230, 233
- till marknadspris 230 f, 233
- till marknadspris, socialutgifter 315
- efter näringsgren 232 f
- till marknadspris, internat. 493
Bruttoreproduktionstal 56
- internat. 427
Bruttotonnage 164 f
- internat. 476, 478
Bryggerier, antal 112
Bråck, dödsorsak, internat. 436 f
Bränder, orsak 303
Brännerier, lantbruks-112
-sulfit-112
Brännved, avverkning 82
Brännvin, konsumentpris 214
- t i l l v e r k n i n g 112
Bränsle, förbrukning 114 f
- konsumentpris 215
- konsumentprisindex 216
- konsumtion 234
- mineraliskt, införsel 129 f, 136 f
- mineraliskt, produktion 93
- mineraliskt, utförsel 132,140 f
- pris- och volymindex 134 f
Bröd, kalorier 228
- konsumentpris 214
- konsumtion 226
- produktion 92
Brödsäd, areal 73 f
- t i l l g å n g och förbrukning 74
Budget, statens 240 f
Budgetredovisning, statens 240 f
Bufflar, internat. 444
Bussar, produktion 98
- registrerade 159 f
- internat. 456,479
Butan, förbrukning 115
Butikspersonal, löner 198
Butikstyper 150 f
Byggande 119 f
Byggnadsindustri
- anställda 203, 268 f
- företag 268
- förvärvsarbetande 184, 189, 203
- förvärvsarbetande, internat. 487
- förädlingsvärde 268
- l ö n e r 198
- rörelseidkare 203
Byggnadssnickerier, produktion 94

Byggnadsvaror, produktion 94
Byggnadsverksamhet, löner 198
Byggnadsår, lägenheter 221
- årshyra 221
Bytesbalans 148 f
Bakar 167
Bänkgårdar 79
Bär, konsumtion 226
Bärbuskar, areal 79
Böcker 377 f
Bötesstraff 335, 337

C
Cement, produktion 95
- produktion, internat. 454
Centralkasseområden, antal 390
Centrifuger, produktion 98
- utförsel 146 f
Cerebrovaskulära sjukdomar, dödsorsak 328, 330
- dödsorsak, internat. 436 f
Charkuteriindustri 100, 104 f
Charkuterivaror, konsumentpris 214
- k o n s u m t i o n 226
- t i l l v e r k n i n g 92
Chartertrafik 169, 171
- internat. 485
Choklad, se Kakao
Cigarrer, försäljning 152
- produktion 92
- internat. 447 f
Cigaretter, försäljning 152
- konsumentpris 214
- produktion 92
- internat. 448
Cigariller, försäljning 152
- produktion 92
Civilingenjör, examen 364
Civilområden, antai 390
Civilstånd 33 f, 37, 41 f, 54
Cykelindustri 102,108 f
Cyklar, produktion 98
- internat. 456

D
Dagbarn 307
Daghem 306 f
Dagstidningar 384
- konsumentpriser 215
- internat. 501
Damkläder, produktion 99
- konsumentpris 214
Datamaskiner, införsel 131,138 f
- utförsel 132,140 f
Deccastationer 167
Delpension 303
Deltidssysselsatta 177, 209
Destillationsprodukter, införsel 136 f
- utförsel 140 f
Detaljhandel, se Handel
Detaljhandelspriser, se Konsumentpriser
Diabetes, dödsorsak 328, 330
- dödsorsak, internat. 436 f

Diarréer, dödsorsak, internat. 436 f
Difteri, dödsorsak, internat. 436 f
- sjukdomsfall 322
Diskmaskiner, produktion 98
Diskmedel, produktion 94
Diskonto, centralbankerna, internat.
498
- riksbankens 278
Distriktstandvård 322
Djur, levande, införsel 129, 136 f
- u t f ö r s e l 132,138 f
Djurskyddsområden 15
Doktorsexamina 370
Dolomit, produktion 91
Dramatiska teatern 387
Drunkning 326
Drycker, importprisindex 219
- i n f ö r s e l 129,136 f
- konsumentpris 214
- konsumtion 227, 234
- prisindex, inhemsk tillgång 218
-producentprisindex 217
- p r o d u k t i o n 110,112
- u t f ö r s e l 132,138 f
Dryckesvaruindustri, anställda 180
- a r b e t a r e 100,104 f
- arbetsställen 100,104 f
- e n e r g i f ö r b r u k n i n g 116
-förvaltningspersonal 100
-förvärvsarbetande 183, 189
- f ö r ä d l i n g s v ä r d e 100
-investeringar 103
- leverans- och orderläge 111
- löner 197
- produktionens saluvärde 100,111
- produktionsvolymindex 110
Dränkning 327
Dysenteri, dödsorsak, internat. 436 f
- sjukdomsfall 322
Däck, produktion 94
Döda 46 f, 57 f, 326 f
- i 1 :a levnadsåret 46 f, 57 f
- i 1:a levnadsåret, internat. 430 f
- olyckshändelse 326, 329, 331
- på 1000 av medelfolkmängden 57 f
- på 1 000 invånare, internat. 430 f
- på 1 000 levande födda 57
- internat. 405,430 f
Dödfödda, se Födda
Dödligheten i olika åldrar 58
- spädbarns- 57 f
- internat. 432
Dödsboanmälan 341
Dödsorsaker 318, 326 f
- internat. 436 f
Dödsrisk, observerad 59 f

E
Ecklesiastika skogar, areal 84, 87
EFTA, utrikeshandel 136 f
EG, utrikeshandel 136 f
- internat. 465
Ekonomi, se Inkomst resp. Förmögenhet
Eldbegängelser 324

Eldningsolja, konsumentpris 215
- produktion 93
- internat. 472
Elektrisk energi, förbrukning 115 f
- i n f ö r s e l 129,136 f
- konsumentpris 215
- konsumentprisindex 216
- konsumtion 234
- leveranser efter mottagarkategori
117
- produktion 93,114 f, 117
- produktion, internat. 458 f
- u t f ö r s e l 132,140 f
Elektriska generatorer, motorer m. m.,
arbetsställen 102,108 f
- produktion 98
Elektriska produkter, exportprisindex
219
- importprisindex 219
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
Elektrodmassa, produktion 94
Elektroindustri, arbetare 102, 108 f
- arbetsställen 102,108 f
-förvaltningspersonal 102
- förädlingsvärde 102
- produktion 98
- produktionens saluvärde 102
- produktionsvolymindex 110
Elever, i allmänbildande skolor 358 f
- apoteks- 323
- i arbetsmarknadsutbildning 358 f
- vid folkhögskolor 356, 358 f
- i grundläggande utbildning för vuxna 358 f
- i grundskolan 349 f, 358 f
- i gymnasieskolan 352 t, 358 f
- vid högskolor 358 f, 360
- i kommunal vuxenutbildning 356,
358 f
- i specialskolan 351, 358 f
- i särskolan 351, 358 f
- i utlandsskolor, svenska 351
- åldersfördelning 358 t
El-, gas- och vattenförsörjning, förvärvsarbetande 181 f, 184
- internat. 487
El-, gas-, värme- och vattenverk, anställda 265
- företag 265 f
-förvärvsarbetande 182,184
- förädlingsvärde 268
- produktionsvolymindex 110
Elområden, antal 390
Elström, produktion 93,114 f, 117
- konsumentpris 215
Emfysem, dödsorsak, internat. 436 f
Emigranter, se Utvandrare
Energi 113 f
- internat. 458 f
Energibalans 114 t
Ensilageväxter, areal 73 f
Enterit, diarrésjukdomar, dödsorsak,
internat. 436 f
Epidemiska sjukdomar, sjukdomsfall
322
Examina, högskolor 364 f
EXPI, exportprisindex 219
Export, se Utförsel
Exportprisindex 219
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F
Fackliga organisationer 195 f
Faderskap 308
Fakulteter 368 f
Fall, dödsorsak 326, 329, 331
Familjer 204 f
- antal barn 204 f
Familjedaghem 307
Familjetyp 204 f, 212
Farmaceutiska produkter, införsel 130,
136 f
- produktion 93
- u t f ö r s e l 132, 140f
Fartyg, direkt fart 165
- handelsflottans 164 f
- införsel 131
-• inklarerade 165
- l a s t - 164f
- motor-, internat. 476, 478
nationalitet 165
- passagerar- 165
- produktion 98
- storlek och ålder 164
- storlek och ålder, internat. 478
-tank- 164
- t a n k - , internat. 476
- utförsel 133
- uthyrda 164
- utklarerade 165
- ang-, internat. 476
Fartygstrafiken i rikets hamnar 166
Fastighetsdomstolsmål 341
Fastighetsförvaltning, anställda 203
- förvärvsarbetande 185, 203
- rörelseidkare 203
Fastighetspnsmdex for småhus 220
Fastighetstaxeringar 71 f, 84
Fastighetsverksamhet, förvärvsarbetande 185, 203
Ferrolegeringar, exportprisindex 219
- importprisindex 219
- prisindex, inhemsk tillgång 219
- producentprisindex 217
- produktion 9 1 , 96
internat. 455
Fett, införsel 130, 136 f
- mat- 78
- näringsvärde 228
-utförsel 132, 140 f
- internat. 447, 472 f
Fetthalt i rr\|ölk 77
Fiberplattor, utförsel 146 f
Fibrer, prisindex, inhemsk tillgång 218
producentprisindex 217
- internat. 473 f
Filmer, granskade 385
Filmpremiärer 385
Finansbolag, tillgångar och skulder 285
Finanser 239 f
- kommunernas 259 f
- kyrkliga kommunernas 263
landstingens 261 f
- offentliga 239 f
- internat. 493 f
Fisk, införsel 129, 136 f, 144 f
- k a l o r i e r 228
- konsumentpris 214
- konsumtion 226
- sotvattens- 88 f
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- u t f ö r s e l 138 f, 146 f
- internat. 466
Fiskare, antal 89
- binärings- 89
-trål-89
- yrkes- 89
Fiske 67, 88 f
- anställda 203, 265 f
- båtar, antal, storlek 89
- fångst 89
- företag 265, 267
- förvärvsarbetande 182, 188, 203
- förvärvsarbetande, internat. 487
- rörelseidkare 203
- saltsjö- 88 f
-sysselsatta 178
Fjäderfä, internat. 444
Fjäderfäkött, konsumentpris 214
- konsumtion 226
- produktion 78
Fjärde pensionsfonden 291
Fjärrvärme 114, 121
Flerbostads-, familjehus 120 f
Floder 9
Flyg, charter-169, 171
- internat. 485
Flyggods 168
- internat. 484 f
Flygkilometer 169
- internat. 484, 486
Flygklubbar 168
Flygolyckor, dödsorsak 326
Flygpassagerare 168 f
- internat. 485 i
Flygplan 168f
- luftfartyg, införsel 131
- luftfartyg, utförsel 133
Flygplansindustri, arbetare 102,108 f
-arbetsställen 102, 108 f
-förvaltningspersonal 102
- förädlingsvärde 102
- produktionens saluvärde 102
Flygplatser 169 f
- internat. 485
Flygtid, t i m m a r 169
Flygtrafik 155, 168 f
- internat. 484 f
Flyklinghjälp 317
Flyttningar, till och från storstadsområdena 61
Fläcktyfus, dödsorsak, internat. 436
Fläsk, införsel 144 f
- konsumentpris 214
- konsumtion 226
- produktion 78
- internat. 466
Fodermedel, införsel 129, 136 f, 144 f
- utförsel 138f
Fodersäd, areal 73 f
- skörd 75
Foderväxter, areal 73 f

- skörd 75
Foderärter och vicker, areal 73
Folkbibliotek 380
Folkhögskolor 356, 358 f
Folkmängd 22 f
- internat. 405 f
- areal 27 f
- A-regioner 32
- beräknad 40

- beräknad, internat. 406
- civilstånd 33 f, 37
- ettårsklasser 34 f
- historisk översikt 25
- kommuner 29 f
- i de största kommunerna 28
- kön 25, 33 f
- l a n d s k a p 27
- i olika länder, internat. 406 f
- länsvis 26, 29 f
- i områden och världsdelar, internat.
405 f
- storstadsområden 27
- i större städer, internat. 413 f
- t ä t o r t e r 25 f
- uppskattad, internat. 405 f
- ålder 33 f
Folkmängdens förändringar 22 f, 45 f
- kommuner 48 f
- län 45, 48 f
- 1000 av medelfolkmängden 47 f
- i vissa länder, internat. 430 f
Folkmängdsprognos 40
- internat. 406
Folkmängdstäthet, länsvis 29 f
- internat. 405
Folkomröstningar 397 f
Folkpensioner 300 f
Folkpensioneringsfonden 301
Folkräkningstabeller 25 f, 42 f, 125 f,
181 f
Folkräkningar, internat. 407 f
Folkrörelser 402
Folktandvård 316, 322
Folktäthet, internat. 405 f
Folkökning 25, 45 f
- internat. 405 f
Fondbörs, Stockholms 288
Fonder, låne-, statliga 288
Forskarutbildning 368 f
Forskning 346, 372 f
-förvärvsarbetande 186
~ konsumtion 235
Forsknings- och utvecklingsverksamhet 372 f
Forskningsbibliotek 378 f
Foto- och optikindustri 102,108 f
Fotogen, internat. 452
Frikyrkosamfund 402
Frilandsareal, trädgårdsväxter 79
Friställda, se Arbetslösa
Fritid, konsumentpriser 215
- konsumentprisindex 216
Fritidshem 306
Fritidshus, bostadsändamål 126
- priser 225
- taxeringsvärde 225
- t o m t p r i s e r 221
Fritidssysselsättning, konsumtion 234
Frivård 338
Frukt, införsel 129, 136 f, 144 f
- kalorier 228
- konsumentpriser 214
- konsumtion 226
- u t f ö r s e l 138 f
Fruktträd, areal 79
Frågor, Riksdagen 400
Frånskilda, se Skilda
Frövall 73
Fullmäktigval 396

Fyrar 167
Fåglar, oljeskadade 20
Får, företag med 70, 76
- lamm 76
- internat. 444
Fält- och flusspat, produktion 91
Fängelse 335, 337 f
Färdtjänst 314
Färger, produktion 93
Färgämnen, införsel 130,136 f
- utförsel 140 f
Färjleder 156
Färjor 165
Färjsträckor, järnväg 162
Födda, död- 55 f

- kön 55 f
- levande 34 f, 46 f, 55 f
- levande, internat. 405,427, 430 f
- moderns civilstånd 55
- moderns ålder 56
- moderns ålder, internat. 427
- sannolik återstående livslängd 59
- utrikes 38 f
- i äktenskap 55
- utom äktenskap 46 f, 55
Födelseland 38 f
Födelsetal 56
Födelseöverskott 45 f
- internat. 430
Födoämnen, konsumtion 226 f
Fögderier, antal 390
Förbränningsmotorer, produktion 97
Föreningsbanker, tillgångar och skulder 279
Företag 264 f
- antal anställda 265
- arbetsställen 267
- efter juridisk form 266
- inom bolagssektorn 268
- jordbruks-68 f, 265
- jordbruks-, arrenderade 69
- jordbruks-, brukningsform 69
- jordbruks-, storlek 68, 7 1 , 73
- med får 70, 76
- med höns 70, 76
- med och utan nötkreatur 69, 76
- med svin 70, 76
- med trädgårdsväxter 79
- näringshuvudgrupper 265 f
- storleksklass 265, 267
- åkerareal 69,71 f
- ägda, jordbruks- 69
Företagare efter näringsgren 203
Förfalskningsbrott 333 f
Förfrysning, dödsorsak 326
Förgiftning, dödsorsak 326 f
Förkortningar 511
Förlikningsmannadistrikt, antal 390
Förlossningsskador, dödsorsak 329,

331
- dödsorsak, internat. 436 f
Förlossningsvård 319
Förmalning 74
Förmynderskap 341
Förmögenhet 200, 211 f
- a n t a l 211f
- antal dödsbon och familjestiftelser
212
-skattepliktig 211 f
- s t o r l e k 211 f

- t a x e r a d , efter familjetyp, kön 212
Förmögenhetsskatt, statlig 255
Förnamn 65
Förortskommuner 27
Församlingar, antal 390
Förskingring 333 f
Förskola 306,351
Försvar, konsumtion 235
Försvarsområden, antal 390
Försäkring
-allmän-298
- arbetslöshets- 315 f
- arbetsskade- 300
- b a s b e l o p p 216
- flyg- 295 f
- företags- och fastighetsförsäkring
295 f
- grupp- 295 f
- hem- 295 f
- husdjurs- 295 f
- kapital-, kollektiv 293
- kredit- 295 f

- liv- 293
- motorfordons- 295 f
- olycksfalls- 293
- sjuk-293, 298 f, 316
- sjökasko- 295 f
- skade-295 f
- social, konsumtion 235
-tandvårds-316
- tjänstepensions-, kollektiv 293
-trafik-295 f
- transport- 295 f
- trygghets-, vid arbetsskada 295 f
-villa-295 f
Försäkringsbestånd 293
Försäkringsbolag, löner 198
- tillgångar och skulder 287
Försäkringsersättning 294 f
Försäkringskassor, allmänna 390
Försäkringsverksamhet, förvärvsarbetande 185,188, 203
Försäkringsväsen 292 f
Försäljning av alkoholhaltiga drycker
151 f
- p e r invånare 152
- d e t a l j h a n d e l n 152
Försörjningsbalans 230
Förvaltning
- kommunernas inkomster 260 f
- kommunernas utgifter 259 f
- konsumtion 235
Förvaltningsdomstolar, inkomna mål
343
Förvaltningsgren, inkomster 261 f
- utgifter 261 f
Förvandlingsstraff 338
Förvärvsarbetande 181 f, 203, 210
- efter arbetsinkomst, näringsgren och
yrkesställning 203
- efter kön, näringsgren och arbetsplatsens belägenhet 181 f
- efter näringsgren 181 f
- e f t e r yrke 187 f
- efter yrkesställning 203
- utländska medborgare 203
Föräldrapenning 298 f, 316
Förändringar i Statistisk årsbok 639

G
Garn och tråd, införsel 130,136 f
- produktion 95
- u t f ö r s e l 132,140 f
- internat. 473 f
Garverier 100,104 f, 110
Gas, förbrukning 115
- produktion 93
Gasverk, förvärvsarbetande 182,184
-produktionsvolymindex 110
Gator och vägar 157
Generalhandel 128 f, 136 f
Generatorer, produktion 97
Genomsnittlig timförtjänst 197
Geografiska uppgifter 9
Getter, internat. 444
Gifta 33 f, 37, 41
Giftermål 46 f, 54
- medelålder 54
- tidigare civilstånd 54
- ålder 54
Gjutgods, produktion 96
Glas- och glasvaruindustri, arbetare
101,106 f
- arbetsställen 101,106 f
-förvaltningspersonal 101
-förvärvsarbetande 184,189
- f ö r ä d l i n g s v ä r d e 101
- produktion 95 f
- produktionens saluvärde 101
- produktionsvolymindex 110
Glass, konsumtion 227
- produktion 92
Glimmerskiffer, produktion 91
Gnejs, produktion 91
Godmanskap 341
Godsmängd, ti ansporterad 160
- t r a n s p o r t e r a d , internat. 477,483 f
Godstrafik, bil 160
- f l y g 168 f
- j ä r n v ä g 162 f
- internat. 483 f
Gonorré 322
Grafisk industri, anställda 180
- a r b e t a r e 101,106 f
-arbetsställen 101,103,106 f
- energiförbrukning 116
- förvaltningspersonal 101
-förvärvsarbetande 183,189
- förädlingsvärde 101
- investeringar 103
- leverans- och orderläge 111
- l ö n e r 197
- produktionens saluvärde 101,111
- produktionsvolymindex 110
Grafiska produkter, exportprisindex

219
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
Grammofonskivor, produktion 99
Granit, produktion 91
Gravationsbevis 341
Grundskolan 348 f, 358 f
Gruvbrytning, se Bergshantering
Gruvor, anställda 180, 203, 265, 267
- a r b e t a r e 100,104 f
- arbetsställen 100,103 f
-energiförbrukning 116
- företag 266 f
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-förvaltningspersonal 100
- förvärvsarbetande 182 f, 188, 203
- förädlingsvärde 100, 268
- i n v e s t e r i n g a r 103
- leverans- och orderläge 111
- l ö n e r 197 f
- produktionens saluvärde 100, 111
- produktionsvolymindex 110
- rörelseidkare 203
Grädde, kalorier 228
- konsumtion 226
- produktion 78
Gränser, Sveriges 9
Gröda, olika slag av 73 f
Grönfoder, ensilageväxter, areal 73 f
Grönsaker, konsumentpris 214
- konsumtion 226
- produktion 92
Gudstjänster, antal 401
Guld- och silvervaruindustri, arbetare
102,108 f
-arbetsställen 102,108 f
-förvaltningspersonal 102
- f ö r ä d l i n g s v ä r d e 102
- produktion 9 1 , 99
- produktionens saluvärde 102
Guldbehållning, internat. 498
Guldsmedsvaror, produktion 99
Gulsot, sjukdomsfall 322
G u m m i , natur-, införsel 129, 136 f,
144 f
- natur-, utförsel 138 f
- natur-, internat. 449, 469
G u m m i , syntetiskt, internat. 449
Gummivaror
- exportprisindex 219
- importprisindex 219
- i n f ö r s e l 130, 136 f
- investeringar 103
- leverans- och orderläge 111
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
- produktion 94
- produktionens saluvärde 101, 111
- p r o d u k t i o n s v o l y m i n d e x 110
- utförsel 132, 140 f
Gummivaruindustri, anställda 180
- a r b e t a r e 101, 106 f
-arbetsställen 101, 103, 106 f
- e n e r g i f ö r b r u k n i n g 116
- förvärvsarbetande 183 f, 190
-förvaltningspersonal 101
- förädlingsvärde 101
- i n v e s t e r i n g a r 103
- leverans- och orderläge 111
- produktionens saluvärde 101, 111
- produktionsvolymindex 110
Gymnasieskola 352 f, 358 f
Gynekologi319
Gåvobistånd 251
Gödningsmedel, internat. 445, 453
Gödselmedel, införsel 129,136 f
- produktion 94
- u t f ö r s e l 140 f
GödseJmedelsindustri, arbetare 101,
106 f
-arbetsställen 101,106 f
-förvaltningspersonal 101
- förädlingsvärde 101
- produktionens saluvärde 101
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- p r o d u k t i o n s v o l y m i n d e x 110
Göt, produktion 9 1 , 96
Götaland, areal och folkmängd 27

H
Hamnar 166
Hamnuppbörd 166
Handel
-beklädnads-150
- dagligvaru-, 150 f
- d a g l i g v a r u - , omsättning 150 f
-detalj-150 f
- detalj-, försäljning 150
- detalj-, försäljningsställen 151
- detalj-, förvärvsarbetande 185
- detalj-, nedläggningar 151
- detalj-, nyetableringar 151
- färg- och parfym 150
-förvärvsarbetande 181 f
-förvärvsarbetande, internat. 487
- hemutrustnings- 150
- i n f ö r s e l 129 f, 136 f, 142 f
- i n r i k e s - 1 2 8 , 150 f
- livsmedels-150
- serveringstillstånd 152
-sällanköpsvaru-150
- tobaks-, bok- och blomster-150
- ur-, guldsmeds- och fritidsvaru- 150
- utförsel 132 f, 135, 138 f, 146 f
-utrikes- 128f
- utrikes-, internat. 466 f
- varu-, anställda 203, 265, 267
- varu-, företag 265 f
- varu-, förvärvsarbetande 184 f, 188,
203
- varu-, förvärvsarbetande, internat.
487
- varu-, löner 198
- varu-, rörelseidkare 203
-varuhus-150
Handelsanstälfda, löner 198
Handelsflottan 164
- internat. 476 f
- huvudsaklig fart 164
Handelsgödsel, internat. 445
Handikappersättning 300
Handikappomsorg 316
Handverktyg, produktion 96
- u t f ö r s e l 132,146 f
Hantverk, se Industri
Harpest, sjukdomsfall 322
Havre, areal 73 f
- skörd 75
- i n t e r n a t . 441 f
Havregryn, konsumentpris 214
Heltidssysselsatta 177 f, 209
Hemhjälpsverksamhet, social 312
Hemsamariter, se Hemvårdare
Hemspråk 350, 355
Hemtyp, vård eller boende 310
Hemvårdare, antal 312
Herrkläder, produktion 98 f
- konsumentpris 215
Hirs, internat. 443
Hjärnhinneinflammation, dödsorsak,
internat. 436 f
- sjukdomsfall 322

Hjärtsjukdomar, dödsorsak 328, 330
- dödsorsak, internat. 436 f
Hortonom, examen 364
Hotell, antal gäster 154
- kapacitet och storlek 153
Hotellverksamhet, anställda 182,188,
203
- företag 265 f
- förvärvsarbetande 185, 190, 203
- förvärvsarbetande, internat. 487
- l ö n e r 198
- rörelseidkare 203
Hovrätter, antal 390
- inkomna mål 342
Hudar, införsel 129,136 f, 144 f
- u t f ö r s e l 132,138 f
- internat. 448,469
Hundar, antal 263
Hundskatt 263
Husdjur 76 f
- hundar 263
- internat. 444
Husgeråd, konsumentpris 215
- konsumentprisindex 216
Hushåll 43 f, 206 f
- a n t a l barn 4 1 , 2 0 4 f
- a n t a l boende, lägenhetsstorlek 125,
127
- familjer 44, 204
- familjer med barn 204 f
- inkomst, disponibel 206
- med barn 127
- med samboende 44
Hushållsartiklar, konsumentpris 215
- produktion 97
Hushållsel, konsumentpris 215
- konsumentprisindex 216
Hushållsmaskiner, införsel 131
- produktion 98
- u t f ö r s e l 132
Hushållstyper, se Befolkning
Husmorsvikariat 313
Hustrutillägg 300, 302
Hustyp 121,125
Husvagnar, registrerade 159
Hypertoniska sjukdomar, dödsorsak
328, 330
- dödsorsak, internat. 436 f
Hyra per m 2 221 f
Hyreshus, priser 222
- tomtpriser 221
Hyresnämnder 344
Hyresrätt 121
Hälso- och sjukvård 318 f
- konsumtion 235
- personal, yrkesverksam 323
Hängning, dödsorsak 327
Hästar, animal produktion 78
- internat., antal 444
Högmålsbrott 333 f
Högskolor, examen 364 f, 369 f
- nybörjare 360 f
Högsta domstolen, ansökningar o m
prövningstillstånd 343
Höns och kycklingar 70, 77
Höns, internat. 444

I
Ickejärnmetaller, se Metaller
Idrott 387 f
- specialförbund 388
Idrottsföreningar 387 f
Immigranter, se Invandrare
Immigrationsöverskott, se Inflyttningsöverskott
IMPI, importprisindex 219
Import, se Införsel
Importprisindex 219
Inbrott 333 f
Index, aktie- 289
- arbetskostnads-197
-exportpris-219
- exportpris-, internat 460
- fastighetspris- 220
-importpris-219
- importpris- internat 460
- industriaktie-, internat 497
- industriproducent- 217
- industriproduktions-110
- industriproduktions-, internat. 457
- konsumentpris- 216
- konsumentpris-, internat. 489 f
- levnadskostnads- 217
- medelinkomst- 210
-nettopris-216
- pris-, inhemsk tillgång, 218
- pris- och volym-, för in- och utförsel
134 f
- pris- och volym-, för in- och utförsel,
internat. 466
- producentpris- 217
- producentpris-, internat. 489
- produktionsvolym-110
Individ- och familjeomsorg 317
Industri 90 f
-investeringar 103
- personal 100 f
Industriaktier, internat. 497
Industriföretag, arbetskraftskostnader
269
- brutto- och nettomarginal 269
- rörelseresultat 269
Industrimaskiner, produktion 97 f
Industriprodukter, exportprisindex 219
- importprisindex 219
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
- produktion 90 f
Infektionssjukdomar, dödsorsak 328,
330
- dödsorsak, internat. 439 f
- sjukdomsfall 322
Influensa, dödsorsak 329,331
- dödsorsak, internat. 436 f
Inflyttade, inrikes 48 f
- för kommuner 48 f
- för län 48 f
- strikes 48 f
Inflyttningsöverskott 45, 48 f, 64
- inrikes 48 f
- utrikes 48 f
Införsel, fördelning efter länder 142 f
- fördelning på länder, internat. 462 f
- generalhandel 128 f, 136 f
- kvantitet och värde 144 f
- pris- och volymindex 134

- internat. 460,466 f
Inkomst 200 f
- barnantal 204 f
- barnfamiljer 204 f
- beskattningsbar 201
- disponibel 205 f
- f a m i l j e t y p 204, 212
- faktor- 207 f
- genomsnittlig 207 f
- per inkomsttagare 201
- sammanräknad 201 f, 204, 210 f
- taxerad 201
- utbo- 201
Inkomster, statsbudgeten 240 f
Inkomstskatt, kommunal 254, 256
- statlig 253 f
Inkomstklasser 204 f
- antal individer 210
Inkomstslag 207 f
Inkomststruktur 207 f
Inkomsttagare 201 f
- arbetsinkomst 203, 209
- avdrag 201
- förvärvsarbetande 203
- näringsgren 203
- rörelseidkare 203
- sammanräknad inkomst 201 f
- s a m t a x e r a d 21 Of
- utländska medborgare 203
-yrkesställning 203
- ålder och kön 202
Inköpsland, införsel 142 f
- u t f ö r s e l 142f
Inlåning, affärsbanker 279
- banker 279 f
- föreningsbanker 279
- s p a r b a n k e r 280
Innehållsförteckning 5
Inrikeshandel 128,150 f
Inskrivningsområden, se Militärområden
Installationsmateriel, införsel 131,138 f
- utförsel 133,140 f
Instrument, införsel 131,138 f
- produktion 99
- utförsel 133,140 f
Instrumentindustri, arbetare 102,108 f
- arbetsställen 102,108 f
-förvaltningspersonal 102
- förvärvsarbetande 184
- f ö r ä d l i n g s v ä r d e 102
- produktionens saluvärde 102
- produktionsvolymindex 110
Intagningar i hem för vård eller boende
309 f
Internationella organisationer,
bidrag till 251
- förvärvsarbetande 186
Internationella valutafonden,
internat. 464, 498
Internationella översikter 403 f
Internering 338
Interpellationer 400
Invandrare 46 f, 62 f
- kön 64
- länsvis 63
- ålder 64
Inventarier, konsumentpris 215
- konsumentprisindex 216
Investeringar, brutto- 230, 236 f

- industrins 103
- internat. 493
Investmentföretag 286
Invånare per km 2 29 f
- internat. 405
ITPI, prisindex för inhemsk tillgång 218

J
Jakt, anställda 203, 265, 267 f
- företag 265 f
- förvärvsarbetande 183,188, 203
- förvärvsarbetande, internat. 487
- rörelseidkare 203
-sysselsatta 178
-älg-80
Jetbränsle, internat. 452
Jordbruk 66,68 f
- anställda 203, 265, 267 f
- företag 66, 68 f, 265 f
- förvärvsarbetande 183,188, 203
- förvärvsarbetande, internat. 487
- rörelseidkare 203
-sysselsatta 178
- internat. 440 f
Jordbruksfastigheter, priser 224
- taxeringsvärde, andel av 224
Jordbruksföretag, se Företag
Jordbruksmaskiner, tillverkning 97
Jordbruksområden, naturliga 390
Jordbruksvärde 224
Jordgubbar, areal 79
Jordnötter, internat. 448
Jord- och stenvaruindustri, anställda
180
- a r b e t a r e 101,106 f
- arbetsställen 101,103,106 f
- energiförbrukning 116
-förvaltningspersonal 101
- förädlingsvärde 101
-investeringar 103
- leverans- och orderläge 111
- l ö n e r 197
- produktionens saluvärde 101,111
-produktionsvolymindex 110
Jordvärme, internat. 459
Justitieombudsmannen, se Riksdagens ombudsmän
Järn, arbetare 101,106 f
-arbetsställen 101,106 f
- bearbetat 96
- exportprisindex 219
- importprisindex 219
- i n f ö r s e l 130,136 f, 144 f
- näringsvärde 228
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
- produktion 91
- u t f ö r s e l 132,140 f, 146 f
- internat. 474
Järnmalm, exportprisindex 219
- importprisindex 219
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
- p r o d u k t i o n 91,93
- produktionsvolymindex 110
- u t f ö r s e l 132,146 f
- internat. 450
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Järn-, stål- och metallverk, anställda
180
- a r b e t a r e 101,106 f
- arbetsställen 101,103,106 f
- e n e r g i f ö r b r u k n i n g 116
-förvaltningspersonal 101
-förvärvsarbetande 184, 189
- f ö r ä d l i n g s v ä r d e 101
- i n v e s t e r i n g a r 103
- leverans- och orderläge 111
- löner 198
- produktionens saluvärde 101,111
- p r o d u k t i o n s v o l y m i n d e x 110
Järnsvamp, införsel 144 f
- p r o d u k t i o n 9 1 , 96
Järnvägar, banlängd 162
- banlängd, internat. 483
- rullande materiel 162
- statens 163
- internat. 483
Järnvägsolyckor, dödsorsak 326
Jäst, produktion 92

K
Kaffe, införsel 129, 136 f, 144 f
- konsumentpris 214
- konsumtion 227
- u t f ö r s e l 138 f
- internat. 446 f, 469,490 f
Kakao och choklad, införsel 129,136 f
- konsumtion 227
- produktion 92
- u t f ö r s e l 138 f
- internat. 490 f
Kakaobönor, internat. 447
Kalk, produktion 9 1 , 95
Kalkstensmjöl, produktion 91
Kaloriförbrukning, per invånare 228
Kalorivärde, i kosten 228
Kalvar 76 f
Kammarrätter 343
Kapitalbalans 148
Kapitaltransaktioner, se Transaktioner
Karta, Sveriges 8
Kartonger, produktion 95
Kartor, antal 381
Kassaskåp, -valv, produktion 97
Katastrofbistånd 251
Kedjehus 121
- priser 223
- taxeringsvärde 223
Kemisk industri, anställda 180
- a r b e t a r e 101,106 f
- arbetsställen 101,103,106 f
- e n e r g i f ö r b r u k n i n g 116
- förvaltningspersonal 101
- förvärvsarbetande 183 f, 190
- förädlingsvärde 101
- investeringar 103
- leverans- och orderläge 111
- löner 197
- produktion 93 f
- produktionens saluvärde 101, 111
- p r o d u k t i o n s v o l y m i n d e x 110
Kemiska produkter, exportprisindex
219
- förvärvsarbetande 183 f
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- importprisindex 219
- i n f ö r s e l 130, 136f
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- pris- och volymindex 134 f
- producentprisindex 217
- produktion 93 f
- utförsel 132,140 f
Kemiska utsläpp 17 f
Kikhosta, dödsorsak, internat. 436 f
Kirurgi 319
Kirurgisk korttidsvård 319
Klassifikationsstandarder 534 f
Klister, produktion 94
Kläder, införsel 131, 138 f, 144 f
- konsumentpris 214 f
- konsumentprisindex 216
- konsumtion 234
- produktion 98 f
- utförsel 133,140 f
Kokgas, se Gas
Koks, förbrukning 115
- i n f ö r s e l 129,136f, 144 f
- produktion 93
- u t f ö r s e l 140f
- internat. 451 f, 471
Koksalt, internat. 450
Kol, se Stenkol
Kolera, dödsorsak, internat. 436 f
Kolhydrater, näringsvärde 228
Kollektivhushåll 43
Kommunalanställd personal 179, 199
Kommunalskatt, utdebitering av 256 f
Kommunaltjänstemän, se Tjänstemän
Kommuner 27 f, 390
- finanser 260 f
- folkmängd, se Folkmängd
- inkomster och utgifter 261
- landareal 29 f
- som inte ingår i landsting, antal 390
Kommunfullmäktigval 396
Kommunikationer 155 f
- konsumtion 234
- internat. 476 f
Kompressorer, produktion 98
Konditorivaror, konsumtion 226
- produktion 92
Konfektyrvaror, konsumtion 227
- produktion 92
Konfirmerade, antal 401
Konkurser 341 f
Konserter 386
Konserver, produktion 92
Konstfibrer 217 f
Konsumentombudsmannen/konsumentverket, inkomna ärenden 345
Konsumentpriser 214 f
Konsumentprisindex, årsmedeltal 216
Konsumtion 213, 226 f

- livsmedel 226 f, 234
- offentlig 230, 235
- privat 230, 234
- internat. 490 f
Kontorsmaskiner, införsel 131, 138 f
- produktion 98
- u t f ö r s e l 132, 140 f. 146 f
Kontorsmateriel, produktion 99
Kontorspersonal, löner 198 f
Kontrakt, antal 390
Koppar, kopparmalm, införsel 144 f
- p r o d u k t i o n 9 1 , 93, 96

- internat. 450, 455, 474
Kor 69, 76 f
Korn, areal 73 f

- skörd 75
- internat. 440 f, 467
Kort, post-172
Korv 92, 214
Kosmetika, produktion 93
Kost, näringsvärde 228
- sammansättning 228
Kraftpapper, produktion 94
Kraftstationer, antal 117
Kreatur, se Husdjur
Kreditbistånd 251
Kreditinstitut 270 f
- statsägda 270 f
Kreditmarknad 274 f
- internat. 496 f
Krematorier 324
Krigsarkivet 381
Kriminalvård 317, 337 f
- frivård 338
Kriminalvårdsanstalterna 337 f
Krommalm, internat. 451
Kronofogdedistrikt, antal 390
Kronoskogar, areal 83, 87
Kryddor, införsel 129,136 f
- u t f ö r s e l 138 f
Kräftdjur, konsumtion 226
Kul- och rullager, produktion 98
- utförsel 146 f
Kultur 376 f
- konsumentpriser 215
- konsumentprisindex 216
- internat. 501 f
Kulturell serviceverksamhet, förvärvsarbetande 186
Kuratorer, tjänster 323
Kustbevakningen, inrapporterade oljeutsläpp 20
Kuvert, produktion 95
Kvarts och kvartsit, produktion 91
Kvigor 76 f
Kvinnor per 1 000 män 25
- i n t e r n a t . 425 f
Kväveoxid, halt i luft 19
Kvävning, olyckshändelse 326
Kyckling, konsumentpris 214
Kyl- och frysskåp, produktion 98
Kyrkliga förhållanden 389 f
Kyrkliga kommuner, finanser 263
Kyrkobesök 401
Kyrkofullmäktigval 396
Kärnkraft, produktion av el 117
Kärnkraftverk, utsläpp 18
Köksväxter, införsel 129, 136 f
- areal 79
- kalorier 228
- konsumentpriser 214
- konsumtion 226
- produktion 92
- u t f ö r s e l 138 f
Köpeskilling, hyreshus 221
- jordbruksfastigheter 224
- s m å h u s 223
- tomter 221
Köpeskillingskoefficienter 222 f
Körkort, utfärdade 161
-återkallade 161
Körkortsinnehavare 162

Körkortsklasser 162
Kött, införsel 129,136 f, 144 f
- kalorier 228
- konsumentpris 214
- konsumtion 226
- produktion 78, 92
- u t f ö r s e l 132,138 f
- internat. 446,466

L
Lagfart 341
Landareal 9, 26 f, 29 f
- kommuner 29 f
- landskap 27
- länsvis 29 f
~ naturreservat 15
- tätorter 26
- internat. 405 f, 440 f
Landgräns, Sveriges 9
Landsarkiv 381
Landskap, antal 390
- folkmängd 27
- landareal 27
Landsorganisationen ILO) 196
Landsting, antal kommuner 390
- f i n a n s e r 261 f
- val 394 f
Landstingsanställd personal 179
Landstingsskatt, utdebitering av 259
Lantbrevbäringslinjer, antal 171
Lantmäteri 12
Lantmäteridistrikt, antal 390
Lasarettsvård, psykiatrisk 320
Lastbilar, antal 159 f
- i n f ö r s e l 131
- produktion 98
- registrerade 159 f
- u t f ö r s e l 133
- internat. 456, 475
Lastbilstransporter 160
Lediganmälda platser 191
Leksaker, produktion 99
Lerskiffer, produktion 91
Levande födda, se Födda
Leverans- och orderläge 111
Levercirros, dödsorsak 329, 331
- dödsorsak, internat. 436 f
Levnadskostnader 214 f
Levnadskostnadsindex, årsmedeltal
217
Licenser, se Mottagaravgift
Licentiatexamen 369
Lim, produktion 94
Linfrö, internat. 448
Litteratur, bokproduktion 382 f
- statistisk, förteckning över 513 f
Livförsäkring 293
Livförsäkringsbolag 293 f
- försäkringsbestånd 293
- verksamhet 294
Livränta 300
Livslängd, sannolik återstående, vid
födseln 59 f
- återstående medel- 59 f
- internat. 428 f

Livslängdstabeller 59 f
- internat. 428 f
Livsmedel, importprisindex 219
- i n f ö r s e l 129,136 f, 144
- kalorier 228
- konsumentpris 214
- konsumentprisindex 216
- konsumtion 226 f, 234
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- pris- och volymindex 134 f
- producentprisindex 217
- produktion 92
- u t f ö r s e l 132, 138 f, 146 f
Livsmedelsbutiker 150
Livsmedelsindustri, anställda 180
- a r b e t a r e 100,104f
- arbetsställen 98,103 f
- e n e r g i f ö r b r u k n i n g 116
-förvaltningspersonal 100
- förvärvsarbetande 183
-förädlingsvärde 100
- investeringar 103
- leverans- och orderläge 111
- l ö n e r 197
- produktionens saluvärde 100,111
- p r o d u k t i o n s v o l y m i n d e x 110
Livstidsstraff 337
Ljus, produktion 99
Logoped, examen 365
Lokaliseringslån 194
Lotsavgifter 167
Lotsningar 167
Lotsplatser 167
Luftfart, svensk civil, linjefart m. m.
155,168 f
- internat. 484 f
Luftföroreningar 20
Luftkvalitet i tätorter 19
Lufttrafikolyckor, dödsorsak 326
Lunginflammation, dödsorsak 329, 331
- dödsorsak, internat. 436 f
Lyse, konsumentpris 215
- konsumentprisindex 216
Lågkyrkliga sammanslutningar 402
Lån, bostads- 120 f
-förbättrings-120
- statliga bostads-120 f
- t i l l miljöförbättrande åtgärder 120
- överlåtbara 276
Lånefonder, statliga 288
Långivare resp. låntagare, kreditmarknaden 276
Långtidssjukvård 319 f
Läder- och lädervaror, importprisindex
219
- i n f ö r s e l 130, 136 f
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
- produktion 94,99
- u t f ö r s e l 132, 140f
Läder- och lädervaruindustri, anställda
180
- a r b e t a r e 100,104 f
- arbetsställen 100,103 f
- energiförbrukning 116
-förvaltningspersonal 100
- förvärvsarbetande 183, 189
- förädlingsvärde 100
- investeringar 103
- leverans- och orderläge 111

- l ö n e r 197
- produktionens saluvärde 100,111
- produktionsvolymindex 110
Lägenheter, bostadsrum 122 f, 125
- b y g g n a d s å r 125
- flerbostadshus 120 f
- h u s t y p 121,125
- i inflyttningsfärdiga hus 121 f
-kvalitetsgrupp 125
- k ö k 122 f, 125
- moderniserade 123 f
- rivning av 124
- rumsenheter 122 f, 125. 127
- s t o r l e k 122 f, 125,127
- u t r u s t n i n g 121 f, 124
- y t a 123
- årshyra 221 f
- ägarekategori 121,123 f
Lägenhetstyp 121 f, 125
- årshyra 221 f
Läkarbesök, sjukhus 319
Läkare, antal 323
- examen 365
Läkemedelsförbrukning 323
Läkemedelsförråd 323
Läkemedelsindustri, arbetare 101,106 f
-arbetsställen 101,106 f
-förvaltningspersonal 101
-förädlingsvärde 101
- produktionens saluvärde 101
Län, antal 390
- areal 29 f
- folkmängd 29 f
- kommuner 29 f
Länsrätter 343, 390
Länsskattemyndigheter 390
Lärare 371
Läskedrycker, kalorier 228
- konsumentpris 214
- konsumtion 227
Lättöl, konsumtion 227
Löner 174, 197f
- arbetskraftskostnader för industriarbetare 197
- genomsnittlig timförtjänst 197 f
- månadslön för offentlig sektor 199
- månadslön för privat sektor 198
Lösöreköp 341

M
Magsår, dödsorsak, internat. 436 f
Majs, internat. 441,443,467 f
Majsflingor, produktion 92
Makaroner, produktion 92
Malaria, dödsorsak, internat. 436 f
Malmbrytning 9 1 , 93,110 f
Malmer, införsel 129, 136 f
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
- p r o d u k t i o n 91,93
- u t f ö r s e l 132,138 f
Malmgruvor, anställda 183, 188
- a r b e t a r e 100,104 f
- arbetsställen 100,103,202 f
-energiförbrukning 116
- förvaltningspersonal 100
- förädlingsvärde 100

553

- i n v e s t e r i n g a r 103
- l ö n e r 197
- p r o d u k t i o n e n s saluvärde 100,111
- produktionsvolymindex 110
Maltdrycker, kalorier 228
- konsumentpris 214
- konsumtion 227
- t i l l v e r k n i n g 112
- internat. 447
Manganmalm, internat. 451
Margarin, kalorier 228
- konsumentpris 214
- konsumtion 226
- produktion 92
Markberedning 87
Markförvärv, naturvårdsändamål 13
Marknadsdomstolen 345
Marmor, produktion 91
Maskiner, exportprisindex 219
- importprisindex 219
- i n f ö r s e l 130 f, 136 f
- inom jordbruket 97
- i n o m jordbruket, internat. 445
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- pris- och volymindex 134 f
- producentprisindex 217
- produktion 97 f
- u t f ö r s e l 132 f, 140 f, 146 f
Maskinindustri, arbetare 102,106 f
- arbetsställen 102,106 f
-förvaltningspersonal 102
- förädlingsvärde 102
- produktionens saluvärde 102
- p r o d u k t i o n s v o l y m i n d e x 110
Maskinolyckor, dödsorsak 326
Maskinverktyg, produktion 96
Massa, pappers- och pappersindustri,
anställda 180
- a r b e t a r e 101
-arbetsställen 101,103,106 f
- e n e r g i f ö r b r u k n i n g 116
- exportprisindex 219
-förvaltningspersonal 101
- förvärvsarbetande 183,190
- f ö r ä d l i n g s v ä r d e 101
- i n f ö r s e l 129f, 136 f
- investeringar 103
- leverans- och orderläge 111
- löner 197
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
- produktion 92 f
- produktionens saluvärde 101,111
- p r o d u k t i o n s v o l y m i n d e x 110
- u t f ö r s e l 132,138 f, 146 f
• internat. 449, 470
Massaved, avverkning 84
- priser 86
Matbröd, produktion 92
Matfett, konsumtion 226
- produktion 78,92
Mattor, produktion 95
Medborgare, svenska 36, 38 f
- utländska 36 f, 62
- utländska, adoption 308
- utländska, civilstånd, kön, ålder 37
- utländska, länsvis 37
- utländska, som erhållit svenskt medborgarskap 65
Medborgarskap, svenskt 36, 62
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- utländskt 36 f, 62
Medborgarskapsland 36,38 f, 65
Medelfolkmängd 47 f, 58
- straffmyndiga 335 f
- internat. 405
Medelinkomst 202 f, 210 f
- i n d e x 210
Medellivslängd 59 f
- internat. 428 f
Medelräntor 280
Medeltemperatur 11
Medianinkomst 202 f
Medicinsk korttidsvård 319
Medicinska produkter, införsel 130,

136 f
- produktion 93
- u t f ö r s e l 132,140 f
Mejerier 78
Mejerihantering 78
Mejeriprodukter, införsel 129, 136 f
- produktion 78, 92
- u t f ö r s e l 138 f
Mellanhandsinstitut 276, 284 f
Mened 333 f
Meningokockinfektion, dödsorsak, internat. 436 f
Mervärdeskatt 243
Metaller, exportprisindex 219
- importprisindex 219
- i n f ö r s e l 130,136 f
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
- u t f ö r s e l 132,140 f
Metallframställning, förvärvsarbetande 184
Metallvaruindustri, arbetare 101 f,
106 f
- arbetsställen 101 f, 106 f
-förvaltningspersonal 101 f
- f ö r ä d l i n g s v ä r d e 101 f
- löner 184,198
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
- produktionens saluvärde 101 f
- produktionsvolymindex 110
Meteorologiska stationer 9
Meteorologiska uppgifter 10 f
Militärområden, antal 390
Militärutgifter, internat. 495
Miljö 12 f
Miljöbidrag 120
Miljövårdsverksamhet, anslag 13 f
Mineralbrott, antal anställda 180, 265
- a r b e t a r e 100, 104 f
- arbetsställen 100,104 f
- e n e r g i f ö r b r u k n i n g 116
- företag 265 f, 268
-förvaltningspersonal 100
-förvärvsarbetande 181 f, 188
- förädlingsvärde 100, 268
- i n v e s t e r i n g a r 103
- leverans- och orderläge 111
- l ö n e r 197 f
- produktionens saluvärde 100,111
- produktionsvolymindex 110
Mineraler91
Mineraliska bränslen, införsel 129 f,
136 f
- produktion 93
- u t f ö r s e l 132, 140 f

Mineraliska produkter, brytning, förvärvsarbetande 181 f, 188
- förvärvsarbetande, internat. 487
- i n f ö r s e l 129 f, 136 f
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
- u t f ö r s e l 132,140 f
Mineralvatten, konsumtion 227
Missbildningar, medfödda, dödsorsak
329,331
- dödsorsak, internat. 436 f
Missbruk av alkohol 309 f
Missbrukare, intagna vuxna 309 f
Mistsignalanläggningar 167
Mjöl och gryn, konsumentpris 214
- konsumtion 226
- produktion 92
Mjölk, fetthalt 77
- införsel 129,136 f
- kalorier 228
- konsumentpris 214
- konsumtion 78, 226
- produktion 78
- utförsel 138 f
- internat. 446
Mjölkboskapskontroll 77
Mjölkleverantörer 78
Mobiltelefonsamtal 173
Modernisering av lägenheter 122 f
- i n s t a l l a t i o n 124
- u t b y t e 124
Mopeder, trafikförsäkring 297
Mord och dråp 333 f
Mordbrand 333 f
Motioner 400
Motorbrännolja, se Olja
Motorcyklar, produktion 98
- r e g i s t r e r a d e 159f
Motorer, införsel 130 f, 136 f
- produktion 97 f
- u t f ö r s e l 132,140 f
Motorfartyg, se Fartyg
Motorfordon, införsel 131,138f, 144f
- r e g i s t r e r a d e 159 f
- u t f ö r s e l 132f, 140 f, 146f
- å r s m o d e l l 159
- internat. 479
Motorfordonsolyckor, dödsorsak 326,
329, 331
- dödsorsak, internat. 436 f
Motorhotell, kapacitet och storlek 153 f
Motorvägar 156
Mulåsnor, internat. 444
Museer, besök 385
Musiker, förvärvsarbetande 187
Musikinstitutioner 386
- personal 386
Musikinstrument, arbetare 102,108 f
- arbetsställen 102,108 f
-förvaltningspersonal 102
- f ö r ä d l i n g s v ä r d e 102
- produktion 99
- produktionens saluvärde 102
Mål, d o m s t o l s - 3 4 1 , 343
Månadslön, offentlig sektor 199 f
- p r i v a t s e k t o r 198
Mått och vikt 536
Mässling, dödsorsak, internat. 436 f
Möbler, införsel 131,138 f
- produktion 98

- produktionsvolymindex 110
- u t f ö r s e l 133,140 f
Mönster, ansökningar 272

N
Namnärenden 65
Narkotikabrott 333 f
Narkotikastrafflagen 331 f
Nationalinkomst/disponibel 233 f
Nationalparker 14
Nationalräkenskaper 229 f
NATO, militära utgifter, internat. 495
Nattvardsbesök 401
Naturgas, internat. 452 f
Naturreservat 15
Naturvård, se Miljö
Naturvårdsområden 15
Naturvårdsverk, Statens 13
Nederbörd 10
Nefrit och nefros, dödsorsak 329, 331
- dödsorsak, internat. 436 f
Nervfeber, sjukdomsfall 322
Nettoprisindex 216
Nettoreproduktionstal 56
Nickel, internat. 450
Njutningsmedel, internat. 490 f
Norrland, areal och folkmängd 27
Nykterhetssällskap 402
Nådeansökningar 343
Näringsfrihetsombudsmannen, inkomna ärenden 345
Näringsgrenar 98 f, 180 f, 203 f
Näringshuvudgrupper 265 f
Näringslivets främjande, offentlig konsumtion 235
Näringsvärde i kosten 228
Nötkreatur 69, 76 f
- internat. 444
Nötkött, konsumentpris 214

O
Obefintligregister 45 f, 61
- överföringar till och från 61
Obeställbara försändelser 172
Obligationer 250, 276 f
- utestående skuld 277
Obligationslån 250, 290
- internat. 496
Obligationsskuld 277
Obrukad åker 73 f
OECD-länder, bruttonationalprodukt
- internat. 493 f
Offentliga finanser 239 f
Offentlig förvaltning, anställda 203
- antal arbetstimmar 177
- förvärvsarbetande 181 f, 186, 190,
203
- förvärvsarbetande, internat. 487
- rörelseidkare 203
Offentlig konsumtion 230, 235
Offentliga finanser 239 f
Offentligt anställd personal 178

Officiella statistiska publikationer, förteckning över 513 f
Ogifta 33 f, 37, 41,54
Olivolja, se Olja
Olja, animalisk, införsel 130,136 f
- animalisk, utförsel 132,140 f
- bunker-, internat. 472
- dieselbränn-, internat. 472
- eldnings-, införsel 144 f
- eldnings-, konsumentpris 215
- eldnings-, produktion 93
- eldnings-, internat. 472
- mineralisk, införsel 130,136 f, 144 f
- mineralisk, produktion 93
- mineralisk, utförsel 140 f
- mineralisk, internat. 472
- motorbränn-, införsel 144 f
- motorbränn-, produktion 93
- oliv-, internat. 453
- palm-, internat. 453
- rå-, bränsleförbrukning 114
- rå-, införsel 144 f
- rå, internat. 452
- smörj-, införsel 129 f, 144 f
- smörj-, produktion 93

- smörj-, utförsel 132
- tung-, internat. 453
-vegetabilisk, införsel 130,136f
- vegetabilisk, utförsel 132,140 f
- vegetabilisk, internat. 472 f
Oljefrö, införsel 129, 136f
- utförsel 138 f

- internat. 470
Oljeiåvaror, införsel 130, 136 f, 144 f
Oljeutsläpp, inrapporterade 20
Oljeväxter, areal 73 f
Olyckor, genom eld, explosion o. d. 326
- j ä r n v ä g s - 326
- lufttrafik- 326
- motorfordons- 325 f
- motorfordons-, internat. 436 f
- vägtrafik- 325 f
Olycksfall i arbetet 316
Olyckshändelser, dödsorsak 326, 329,
331
- dödsorsak, internat. 436 f
Omskolning, kostnader 316
Operan, Kungl. 387
Optiska varor, produktion 99
Orkesterverksamhet 386
Ost, kalorier 228
- konsumentpris 214

- konsumtion 226
- produktion 78,92
- internat. 446,466
Ostkustfiske 89

P
Paket, postförsändelse 172
- internat. 480
Palmolja, se Olja
Papper och papp, exportprisindex 219
- i n f ö r s e l 130,136 f
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
- produktion 95
- u t f ö r s e l 132,140 f, 146 f

- internat. 453 f, 473
Papperskonsumtion, internat. 492
Pappers- och pappersvaruindustri, anställda 180
- a r b e t a r e 101,106 f
- arbetsställen 100,103,106 f
- energiförbrukning 116
-förvaltningspersonal 101
-förvärvsarbetande 183,190
-förädlingsvärde 101
-investeringar 103
- leverans- och orderläge 111
- l ö n e r 197
- produktionens saluvärde 101,111
- produktionsvolymindex 110
Pappersmassa, se Massa
Pappersved, införsel 129
- utförsel 132,146 f
Parasitära sjukdomar, dödsorsak, internat. 436 f
Parfym, produktion 93
Partival 390 f
Passagerarkilometer, flyg 169
- flyg, internat. 484, 486
Pastorat, antal 390
Patent 272
Pendlare 182
Penning- och kreditväsen 274 f
- internat. 496 f
Pensioner 300 f
- barn- 303 f
- del- 303
- folk- 300 f
- förtids- 300 f
- kostnader 301
-tilläggs-301 f
- ålders- 300 f
- änke- 300 f
Pensionsfonden, allmänna (AP) 289 f,

301
- balansräkning 291
- placeringsobjekt 289 f
- utbetalning från 291
Pensionstillägg 301 f
Pensionärsomsorg 316
Pergamentpapper, produktion 94
Perinatal dödlighet, dödsorsak, internat. 436 f
Permitteringar 193
Personal, i kommunal tjänst 178 f
- industrianställd 100 f
- landstingsanställd 178 f
- offentligt anställd 178 f
Personalpensionskassan, Svenska
iSPP) 293
Personbilar, se Bilar
Personskador, militär- och krigsolyckor, socialutgifter 317
Persontrafik, flyg 168 f
- j ä r n v ä g 163
- internat. 483 f
Pest, dödsorsak, internat. 436 f
Petroleumindustri, anställda 180
- a r b e t a r e 101,106 f
- arbetsställen 101, 103, 106 f
-energiförbrukning 116
-förvaltningspersonal 101
- förvärvsarbetande 183 f
-förädlingsvärde 101
-investeringar 103
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- leverans- och orderläge 111
- l ö n e r 197
- produktionens saluvärde 101
- produktionsvolymindex 110
Petroleumprodukter, exportprisindex
219
- importprisindex 219
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
- produktion 93
Petroleumraffinaderier, arbetare 101,
106 f
-arbetsställen 101,106 f
- förvaltningspersonal 101
- f ö r ä d l i n g s v ä r d e 101
- produktionens saluvärde 101
- produktionsvolymindex 110
Plantskolealster 79
Plast, exportprisindex 219
- importprisindex 219
- i n f ö r s e l 130,136 f
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
- produktion 94
- utförsel 132, 140 f
- internat. 453, 473
Plast- och plastvaruindustri, anställda
180
- a r b e t a r e 101,106 f
- arbetsställen 101,103, 106 f
- energiförbrukning 116
-förvaltningspersonal 101
- förvärvsarbetande 183 f, 190
- f ö r ä d l i n g s v ä r d e 101
- investeringar 103
- leverans- och orderläge 111
- l ö n e r 197
- produktion 99
- produktionens saluvärde 101,111
- p r o d u k t i o n s v o l y m i n d e x 110
Plenidagar, riksdagens 400
Plåt, införsel 130, 144 f
- produktion 96
- u t f ö r s e l 132
Poliolmyelitl, akut, dödsorsak, internat.
436 f
- sjukdomsfall 322
Polismyndigheter, antal 390
Politiska förhållanden 390 f
Populärpress 384
Porslins- och lergodsindustri, arbetare
101,106 f
-arbetsställen 101,106 f
-förvaltningspersonal 101
- förvärvsarbetande 184, 189
- förädlingsvärde 101
- produktionens saluvärde 101
- p r o d u k t i o n s v o l y m i n d e x 110
Postanstalter 171
Postanvisningar 172
- internat. 480
Postförsändelser 171
- internat. 480, 484 f
Postgirot 283
Postlin/er 171
Poströster 397
Post- och telekommunikation
155, 171 f
- anställda 203
-förvärvsarbetande 185, 189
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Postväsendet, internat. 480
Potatis, areal 73 f
- kalorier 228
- konsumentpris 214
- konsumtion 227
- skörd 75
- internat. 441, 443, 468
PPI, producentprisindex för industrin
217
Premieinkomst, -intäkt 294 f
Premieobligationer 250
Primärkommun, se Kommuner
Priser 213 f
- internat. 489 f
Privat konsumtion 230, 234
Producentprisindex för industrin 217
- internat. 489
Produktion, se Tillverkningsindustri
Produktionens saluvärde 100 f, 111
Produktionens v o l y m , indextal 110
Produktionsvärde, inom skogsnäringen 81
Prognos, folkmängd 40
Propån, förbrukning 115
Propositioner 400
Prostatahyperplasi, dödsorsak, internat. 436 f
Psykiatrisk vård 319 f
Psykolog, examen 365
Publikationer, officiella statistiska 513 f
Pumpar, produktion 98
- utförsel 146 f
Pumpkraft,-verk 117
Pälsberederier 100,104 f, 110
Pälsskinn, införsel 129,136 f
- produktion 94, 99
- produktionsvolymindex 110
- u t f ö r s e l 132, 138 f

R
Radaranläggningar 167
Radhus 121
- priser 223
- t a x e r i n g s v ä r d e 223
Radio 173, 385 f
- internat. 502
Radioapparater och tillbehör, införsel
131,138f
- produktion 98
- u t f ö r s e l 132,140 f
Radiofyrar 167
Radiolicenser 386
Radiosändare 173
Raps, areal 73
- skörd 75
Rattfylleri 333 f
Rayonsilke, internat. 454
Rayonull, internat. 449
Realekonomisk fördelning av statsbudgetens poster 242
Receptarier 323, 365
Rederinäringen, svenska, bruttointäkter 167
Regeringsrätten 343
Regionalpolitiskt stöd 194
Regionalåklagarmyndigheter, antal
390

Rehabiliteringsåtgärder 194
Rekreationsstöd 14
Rekreationsverksamhet, förvärvsarbetande 186
Religiösa organisationer 402
Renar 77
Rengöringsmedel, införsel 136 f
- produktion 94
- u t f ö r s e l 140 f
Renhållningsverksamhet, förvärvsarbetande 186
Reparationsverksamhet, förvärvsarbetande 186
Reproduktionstal 56
- internat. 427
Reseffekter, införsel 138 f
- produktion 98
- u t f ö r s e l 140 f
Resevaluta 148 f
Restaurangverksamhet, anställda 203,
265
- företag 265 f
-förvärvsarbetande 185, 188, 203
- förvärvsarbetande, internat. 487
- l ö n e r 198
- rörelseidkare 203
Resultanalys, skadeförsäkring 296
Resultaträkningsposter, företag 268
Retortkol, produktion 93
Reumatisk feber, dödsorsak 328, 330
- dödsorsak, internat. 436 f
Reverslån 290
Rikets indelningar, områden, distrikt
m. m.390
Riksarkivet 381
Riksbanken 276 f
- diskonto 278
- tillgångar och skulder 277
Riksdagen, arbete 400
- sammansättning 399
- utskott 400
Riksdagens ombudsmän, inkomna
ärenden 344
Riksdagsmän 399
Riksdagsval 390 f
Riksområden, antal 390
Riksradion, verksamhet 386
Riksstaten, se Statsbudgeten
Riksteatern, Svenska 387
Ris, internat. 441, 443, 467
Rivning 124
Romersk-katolska kyrkan 402
Rundradiosändare 173
Rundvirke, förbrukning 81
Rusdrycker, se Alkoholdrycker
Rybs, areal 73
- skörd 75
Råfosfat, internat. 449
Råg, areal 73 f
- skörd 75
- internat. 441 f, 468
Rågmjöl, produktion 92
Rån 333 f, 336
Råvaror, icke ätbara, införsel 129, 136 f
- produktion 92 f
- utförsel 132, 138 f
Räknemaskiner, produktion 98
Räntesatser, bankernas, se Banker
Rättshjälp
- statens kostnader 344

Rättshjälpsnämnder 344
Rättsväsen 332 f
- inkomna ärenden vid myndigheter
345
- konsumtion 235
Rör, införsel 130,144 f
- produktion 96
- u t f ö r s e l 132
Rörelseidkare 203
Röstande, antal 393, 395 f
Röstberättigade 393, 395 f
Röstsedlar, partifördelning 392, 393

s
Salmonella, sjukdomsfall 322
Salt, internat. 450
Saltsjöfiske, landad vikt 88 f
Samboende, antal hushåll 44
- c i v i l s t å n d 41 f
- kön 41 f
- å l d e r 41 f
Samebyar, renar vid 77
Samfärdsel, post- och televerk, anställda 203, 265, 267
- företag 265 f
-förvärvsarbetande 185,188 f, 203
-förvärvsarbetande, internat. 487
- konsumentprisindex 216
- k o n s u m t i o n 215
- rörelseidkare 203
Samhällsplanering, konsumtion 235
Samtaxerade 210 f
Sandsten, produktion 91
Sanitetsartiklar 98,131,133, 138 f
Sanitetsgods 97
Scandinavian Airlines System (SAS)
- internat. 486
Schanker, mjuk, sjukdomsfall 322
Scharlakansfeber, dödsorsak, internat.
436 f
- sjukdomsfall 322
Semesterbyar, kapacitet och storlek
153
Serveringstillstånd 151
Servicearbete, förvärvsarbetande 186
Servicehus 311 f
Servicenäringar 128,153 f
Sexualbrott 333 f
Silver, produktion 91
Silver- och guldvaruindustri, se Guldoch silvervaruindustri
Silvermalm, internat. 451
Sinter, produktion 91
Sirap, kalorier 228
- konsumtion 227
Sl-systemet 537
Sjukbidrag 300 f
Sjukdom, kostnader 315 f
Sjukförsäkring 298 f
- a l l m ä n 298 f
- ekonomiska uppgifter 298
- f r i v i l l i g 298
-obligatorisk 298
Sjukgymnaster, antal 323
- examen 365
Sjukhusens verksamhet 319

Sjukhusvårddagar 299, 319
Sjuk- och olycksfallsförsäkring, se Försäkring
Sjukpenning, antal dagar 299
- fall 299
- kostnader 298
Sjuksköterskor, antal 323
- examen 365
Sjukvård, anställda 203
- förvärvsarbetande 186 f
- sluten, psykiatrisk 320 f
- vårdplatser 320
Sjukvårdspersonal, antal 323
Självmord 327, 329, 331
- internat. 436 f
Självrisk, skördeskador 76
Sjöar 9
Sjöfart 155,164 f
- på utlandet, internat. 476 f
Sjökapten, examen 364
Sjöolyckor, dödsorsak 326
Sjöräddningsstationer 167
Sjöövervakningsstationer 167
Skadeersättningar 295 f
Skadegörelse 333 f
Skador, av blixt, elektrisk ström, ras
m. m., olyckshändelse 326
- av rovdjur, ersättning 14
Skaldjur, fångst 88 f
- kalorier 228
- konsumtion 226
Skatt
- förmögenhets- 255
- hund- 263
- indirekt 233
- kommunal 255 f
- kyrklig 263
- landstings- 262
- mervärde 242
- rusdrycks- 243
- statlig 253 f
Skattebrott 334, 336
Skattekronor 257 f
Skattesats 257 f
Skatteutjämningsbidrag 259
Skeppsvarv, arbetare 102.108 f
- arbetsställen 102,108 f
-förvaltningspersonal 102
- f ö r ä d l i n g s v ä r d e 102
- leverans- och orderläge 111
- produktionens saluvärde 102
- produktionsvolymindex 110
Skilda 33 f, 37, 41
Skilsmässor 55
Skinn, införsel 129, 136 f, 144 f
- utförsel 132,138 f
- produktion 94, 99
- internat. 448
Skogar, allmänna 83
- avverkning 81 f, 86
- ecklesiastika 84, 87
- bolags- 83 f, 87
- kommunala 84, 87
- krono- 83, 87
- privata 83 f, 87
- växande,värde 82
- årlig tillväxt 85
- internat. 440
Skogsarbetare, löner 197
Skogsavverkning 82 f, 86

Skogsbilvägbyggnad 87
Skogsbruk 66, 81 f
- anställda 203, 265, 267
- företag 265 f
-förvärvsarbetande 183, 188, 203
- förvärvsarbetande, internat. 487
- penningvärde 86
- prisutveckling 86
- rörelseidkare 203
-sysselsatta 178
- totalavverkning 8 1 , 86
- årsavverkning 81 f, 86
- ägargrupp 83 f
Skogsbruksvärde 84, 224
Skogsdikning 87
Skogsgödsling 86 f
Skogsmark, areal 72, 83 f. 87
- virkesförråd 85
- värde 82
- årlig tillväxt 85
- ägarekategori 83 f
Skogsnäring, utveckling 81
Skogsodling 86 f
Skogsröjning 87
Skogsvårdsåtgärder 87
Skoindustri, se Skor
Skolmåltider 316
Skolor, allmänbildande 358 f
- foikhög- 356, 358 f
- för- 306
- grund- 349 f, 358 f
- gymnasie- 352 f, 358 f
- hög- 358 f
- s p e c i a l - 351, 358 f
- s ä r - 3 5 1 , 358 f
-tränings-351
- utlands-, svenska 351
- yrkessär- 351
Skor, arbetare 100,104f
- arbetsställen 100,104 f
-förvaltningspersonal 100
-förvärvsarbetande 183,189
- förädlingsvärde 100
- i n f ö r s e l 131,138 f
- konsumentpris 215
- konsumentprisindex 216
- k o n s u m t i o n 234
- produktion 99
- produktionens saluvärde 100
-produktionsvolymindex 110
- u t f ö r s e l 133, 140
Skotrar, antal 159
- trafikförsäkring 297
Skott, dödsorsak 326 f
Skrapfisk 88 f
Skrivmaskiner, produktion 98
Skrivpapper, produktion 94
Skyddskonsulentdistrikt, antal 390
Skyddstillsyn, dömda 335, 337 f
Skådespelare 187
Skörd 75
- internat. 442 f
Skördeområden, antal 390
Skördeskadeskydd 76
Skötare, psykiatrisk vård 323
Slakteri- och charkuteriindustri 100,
104 f
Slåttervall, areal 73 f
- skörd 75
Släktnamn 65
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Smittkoppor, dödsorsak, internat. 436 f
Småhus 120 f, 124 f
- priser 223
- t o m t p r i s e r 221
Småskogsbruk, avverkning 83
Smör, kalorier 228
- konsumentpris 214
- konsumtion 226
- produktion 78, 92
- internat. 446, 466
Smörjoljor, se Olja
Smörpapper, produktion 94
Snickerier, produktion 94
Snus, försäljning 152
- internat. 448
Socialbidrag 313 f
Socialförsäkring, se Försäkring
Social hemhjälp, se Hemhjälpsverksamhet
Socialtjänst 305 f
Socialtjänstlagen 309 f
Socialutgifter 245 f, 315 f
- utgiftsändamål 316
Socialvård, anställda 203
- förvärvsarbetande 186 f
- konsumtion 235
Socionom, examen 365
Socker, införsel 129, 136 f, 144 f
- kalorier 228
- konsumentpris 214
- konsumtion 227
- produktion 92
- u t f ö r s e l 138 f
- internat. 446, 468 f
Sockerbetor, areal 73 f
- skörd 75
- i n t e r n a t . 441,443
Sockerindustri 100, 104f
Sockersjuka, se Diabetes
Sojabönor, internat. 448
Soppor, konsumtion 226
- produktion 92
Sorghum, internat. 443
Spannmål, areal 73 f
- i n f ö r s e l 129, 136 f, 144 f
- skörd 75
- u t f ö r s e l 132,138 f, 146 f
Spannmålsprodukter, kalorier 228
- konsumentpris 214
- konsumtion 226
Sparbanker, löner 198
- tillgångar och skulder 280
Specialskola 351,358 f
Sportartiklar, produktion 99
Sportvaruindustri 102,108 f
Spritdrycker, konsumtion 227
- t i l l v e r k n i n g 112
- internat. 490 f
Sprängning, dödsorsak 326 f
Sprängämnen, införsel 136 f
- produktion 94
- u t f ö r s e l 140f
Spädbarnsdödlighet 46 f, 57
Stadsgas, bränsle 115
- produktion 93
Stadshotell, kapacitet och storlek 153
Stadsteatrar 387
Starköl, försäljning 152
- konsumtion 227
Statens biografbyrå, granskade filmer
385
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Statens, inkomster 240 f
- utgifter 240 f, 245
Statens järnvägar 163
- b i l t r a f i k 163
Statistiska publikationer, officiella förteckningar över 513 f
Statliga aktiebolag 270 f
Statligt anställda 178 f
Statsbudgeten 240 f
Statsinkomster, se Statens inkomster
och utgifter
Statslösa, antal 36
Statsobligationer, ränta, internat. 496
Statsskulden 249 f
Statstjänstemän, se Tjänstemän
Statstjänstemännens riksförbund (SR)
196
Statsutgifter, se Statens inkomster och
utgifter
Stenbrott, sandtag, arbetare 100, 104 f
- arbetsställen 100,104 f
-förvaltningspersonal 100
- f ö r ä d l i n g s v ä r d e 100
- produktionens saluvärde 100
Stenkol, förbrukning 115
- i n f ö r s e l 129,136 f, 144f
- u t f ö r s e l 140 f
- internat. 451
Stift, antal 390
Stor-Göteborg, bostadsbyggande 122 f
- flyttningar 61
- folkmängd 27
Stor-Malmö, bostadsbyggande 122 f
- flyttningar 61
- folkmängd 27
Stormarknader 150
Storskogsbruk, avverkning 83
Storstadsområden, antal 27,390
- flyttningar 61
- folkmängd, 27
Stor-Stockholm, bostadsbyggande
122 f
- flyttningar 61
- folkmängd 27
Strafftid, kriminalvårdens 337
Strafföreläggande 335,337
Streptokockangina, dödsorsak, internat. 436 f
Strumpor, produktion 99
Strypning, dödsorsak 326 f
Studiecirklar 357
Studieförbund 357, 381
Studiehjälp 317
Stutar 76 f
Stål, arbetare 101,106 f
- arbetsställen 101,103,106 f
- exportprisindex 219
- handelsfärdigt, produktion 91
- importprisindex 219
- i n f ö r s e l 130, 136 f, 144 f
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
- produktion 96
- u t f ö r s e l 132,140 f, 146 f
- internat. 454 f, 474
Stålgjutgods, produktion 91
Städer, internat. 413 f
Stärkelse, produktion 94
Stöld 333 f, 336
Sulfat- och sulfitmassa, produktion 93

Sulfat- och sulfitpapper, produktion
94 f
Superfosfat, internat. 453
Svagdricka, konsumtion 227
Svavel, internat. 450
Svaveldioxid, halter av 19
- utsläpp och nedfall 17, 19
Svavelkis, produktion 91
- internat. 450
Svavelsyra, internat. 453
Svealand, areal och folkmängd 27
Svenska arbetsgivareföreningen (SAF)
195
Svenska kyrkan, medlemmar 401
- in- och utträden 401
- verksamhet 401
Sveriges akademikers centralorganisation (SACO/SR) 196
Sveriges arbetares centralorganisation
(SAC) 196
Sveriges betalningsbalans, se Betalningsbalans
Svin, företag med 70, 76
- internat. 444
Sydkustfiske 89
Syfilis, dödsorsak, internat 436 f
- sjukdomsfall 322
Symaskiner, produktion 97
Symboler använda i tabellerna 4
Symfoniorkestrar 386
Syntetiska fibrer, internat. 471, 473 f
Syror, produktion 93
Sysselsatta 104f, 177, 209
-deltids-177,209
- e f t e r näringsgren 177
- efter yrkesställning 177
- h e l t i d s - 1 7 7 , 209
-års-104 f
Sysselsättningsnivå 209
Sysselsättningsskapande åtgärder 194
Systembolaget AB 271
-försäljningsställen 152
Sågtimmer, avverkning 82
- priser 86
Såpa, produktion 93
Sädesslag, olika areal 73 f
- skörd 75
Säkerhetsanstalter för sjöfarten 167
Säljkurser, genomsnittliga 283
Sällskapsresor, flyg 169 f
Sändningstid, riksradio och television
386
Särskola 351, 358 f
Sötvattensfisk 88 f

T
Tabellanmärkningar 503 f
Tabeller i Statistisk årsbok som utgått
sedan föregående år 539
Tackjärn, införsel 144 f
- p r o d u k t i o n 9 1 , 96
- internat. 455
Tallolja, produktion 94
Tandhygienister, antal 323
Tandläkare, antal 323
- examen 366
Tandsköterskor, antal 323

Tandtekniker, antal 323
Tankfartyg, produktion 98
- internat., se Fartyg
Tapeter, produktion 95
Taxeringar 253 f
Taxeringsvärden 253, 256
Te, införsel 129,136 f
- konsumtion 227
- u t f ö r s e l 138f
- internat. 447,469, 490 f
Teaterinstitutioner 387
- personal 387
Teaterverksamhet 387
Teckenförklaring 4
Tegel-, cement- och annan mineralvaruindustri, arbetare 101,106 f
- arbetsställen 101,106 f
-förvaltningspersonal 101
- förvärvsarbetande 184,189
- f ö r ä d l i n g s v ä r d e 101
- produktion 95
- produktionens saluvärde 101
- p r o d u k t i o n s v o l y m i n d e x 110
Telefonapparater, antal 173
- p e r inv. 173
- internat. 482
Telefonsamtal 173
Telefonstationer 173
Telegraf 173
- internat. 481
Telegrafiapparater, införsel 138 f
- u t f ö r s e l 132.140 f, 146f
Telegram, taxerade 173
- internat. 481
Television 173
- mottagaravgift 385
- v e r k s a m h e t 386
- internat. 502
Televisionsapparater, införsel 131,
138 f
- konsumentpris 215
- produktion 98
- u t f ö r s e l 132,140 f, 146 f
Televisionslicenser 385
- internat. 502
Telex 173
Temperatur, medel-11
Tenn, internat. 451,455
Terapeuter, arbets-, antal 323
Territorialvattengräns 9
Terrängskotrar, antal 159
-trafikförsäkring 297
Testamentsbevakning 341
Textilfibrer, införsel 129,136 f
- u t f ö r s e l 138 f
Textilindustri, anställda 180
- a r b e t a r e 100,104 f
- arbetsställen 100,103 f
- e n e r g i f ö r b r u k n i n g 116
-förvaltningspersonal 100
-förvärvsarbetande 183, 189
- f ö r ä d l i n g s v ä r d e 100
- i n v e s t e r i n g a r 103
- leverans- och orderläge 111
- l ö n e r 197
- produktion 95
- produktionens saluvärde 100
- p r o d u k t i o n s v o l y m i n d e x 110
Textilvaror, importprisindex 219
- p r i s i n d e x , inhemsk tillgång 218

- producentprisindex 217
Tidningar 384
- postförsändelser 172
Tidningspapper, produktion 94
- utförsel 146 f
- internat. 453 f, 473, 492
Tidskrifter 384
- postförsändelser 172
Tillverkningsindustri 92 f
- anställda 180, 203, 265, 267
- a r b e t a r e 100 f, 104 f
- arbetsställen 100 f, 104 f
-energiförbrukning 116
- företag 265 f
-förvaltningspersonal 100 f
- förvärvsarbetande 180 f, 189 f, 203
- förvärvsarbetande, internat. 487
- förädlingsvärde 100 f
-investeringar 103
- leverans- och orderläge 111
- l ö n e r 197 f
- produktionens saluvärde 100 f, 111
- p r o d u k t i o n s v o l y m i n d e x 110
- rörelseidkare 203
- internat. 446 f
Tilläggspensioner 301 f
Timförtjänst, genomsnittlig för vuxna
anställda 197 f
Timmer 82, 86
- internat. 449, 470
Tingsrätter, antal 390
- verksamhet 341 f
Tipstjänst AB 271
Tjurar 76 f
Tjänstemän, försäkrings-198
- kommunalanställda 178 f, 199
- landstingsanställda 178
-statsanställda 178 f
Tjänstemännens centralorganisation
(TCO) 196
Tjänster, konsumentpris 215
- konsumtion 234
Tobak, importprisindex 219
- införsel 129,136 f
- konsumentpris 214
- konsumentprisindex 216
- konsumtion 227, 234
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
- rök- o c h t u g g - 1 5 2
- rök-, internat. 448
- u t f ö r s e l 132,138 f
- internat. 448,469,490 f
Tobaksvaror, försäljning 150,152
- införsel 129,136 f
- produktion 92
- u t f ö r s e l 132, 138f
Tobaksvaruindustri, anställda 180
- a r b e t a r e 100,104 f
- arbetsställen 100,103 f
- energiförbrukning 116
- förvaltningspersonal 100
- förvärvsarbetande 183,190
- förädlingsvärde 100
- investeringar 103
- leverans- och orderläge 111
- löner 197
- produktionens saluvärde 100,111
- produktionsvolymindex 110
Tomter, priser 221

Tomtmark, obebyggd 221
Tomtvärde 224
Torv, införsel 129, 136 f
- produktion 93
- u t f ö r s e l 140 f
Trafikantgrupp, olyckor 325
Trafikbrott, dömda personer 333 f, 336
Trafikbrottslagen 333 f, 336
Trafiken i rikets hamnar 166
Trafikförsäkring 297
Trafikkort 162
Trafikolyckor, se Olyckor
Traktorer, införsel 144 f
- produktion 97
- registrerade 159 f
- internat. 445
Transaktioner, kapital-148 f
- l ö p a n d e 148f
Transformatorer, produktion 98
Transporter 155f
- konsumtion 234
- konsumentprisindex 216
Transportmedel, arbetare 102,108 f
- arbetsställen 102,108 f
-förvaltningspersonal 102
-förädlingsvärde 102
- i n f ö r s e l 131,138 f
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
- produktion 97 f
- produktionens saluvärde 102
-produktionsvolymindex 110
- u t f ö r s e l 132 f, 140f
Tryckpapper, produktion 94
Trycksaker, införsel 131
- produktion 99
Tråd, se Garn
Trångboddhet 127
Träda 73 f
Trädgårdar, internat. 440
Trädgårdsväxter, antal företag 79
- areal 79
- olika slag av 79
Trädslag 85
Trähus, monteringsfärdiga 94
Träkol, förbrukning 115
Träningsskola 351
Trävaror, exportprisindex 219
- i n f ö r s e l 129,136 f
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
- produktion 92 f
- u t f ö r s e l 132,138 f, 146 f
- internat. 449,470
Trävaruindustri, anställda 180
- arbetare 101 f
-arbetsställen 101,103 f
-energiförbrukning 116
-förvaltningspersonal 101
-förvärvsarbetande 183, 189
- förädlingsvärde 101
- investeringar 103
- leverans- och orderläge 111
- l ö n e r 197
- produktionens saluvärde 101,111
-produktionsvolymindex 110
Tuberkulos, dödsorsak 328,330
- dödsorsak, internat. 436 f
Tulldistrikt, antal 390
Tumörer, dödsorsak 328, 330

559

- dödsorsak, internat. 436 f
Turbineffekt, disponibel 118
Turism, internat. 496
Turisthotell, kapacitet och storlek 153
Tvistemål 342 f
TV-licenser, färg- 385
Tvål, konsumentpris 215
- produktion 93
Tvätteriverksamhet, förvärvsarbetande
186
Tvättmaskiner, produktion 98
Tvätt- och toalettmedel, införsel 136 f
- konsumentpriser 215
- produktion 93 f
- utförsel 140 f
Tyfoidfeber, dödsorsak, internat. 436 f
Tändstickor, produktion 99
Tätorter, antal 25 f
- de 50 största 25
- folkmängd, se Folkmängd

U
U-landsbistånd, kostnader 251 f
- personal, stipendiater m . m . 252
- internat. 494
Ull, införsel 144 f
- i n t e r n a t . 449,471
Ullgarn, internat. 454, 473
Underhållsbidrag 308
Underkläder, produktion 99
Undervisning, anställda 203
- förvärvsarbetande 186 f, 203
- kostnader 245, 348 f
Universalstål, införsel 144 f
Uppdragsverksamhet, anställda 203
- förvärvsarbetande 185, 203
- rörelseidkare 203
Uppsägningar 193
Uppvärmningssätt 121 f
Uran, internat. 451
Urindustri, se Instrumentindustri
Ursprungsland, införsel 136 f, 142 f
-utförsel 138 f
Utbildning 346 f
- konsumtion 235
- kostnader 348 f
Utdebitering, kommunalskatt 257 f
- landstingsskatt 259
Utflyttade, inrikes 48 f
- f ö r kommuner 48 f
- för län 48 f
- utrikes 48 f
Utförsel, fördelning efter länder 142 f
-generalhandel 132 f, 138 f, 146 f
- kvantitet och värde 146 f
- pris- och volymindex 135
- internat. 461 f, 466 f
Utgifter, forsknings- och utvecklingsverksamhet 372, 374
- kommuntyp 259
- statsbudgeten 240 f, 245 f
Utlandsskolor, svenska 351
Utlåning, affärsbanker 279
- banker 279
- föreningsbanker 279
- sparbanker 280
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Utländska ambassader, förvärvsarbetande 186
Utländska tillgodohavanden, internat.
498
Utlänningar, se Medborgare/Medborgarskap, utländskt
Utrikesförvaltning, konsumtion 235
Utrikeshandel 128 f
- internat. 460 f
Utskott, riksdagens 400
Utvandrare 46 f, 62 f
- kön 64
- länsvis 63
- ålder 64
Utvecklingsbistånd 251 f
- internat. 494

V
Val, allmänna 390 f
- postanstalt 397
Valdeltagande 390, 393, 395 f
Valkretsfördelning 392 f
Vall, areal och skörd 73 f
Valsedlar, antal 392 f
Valstråd, införsel 144 f
- järn och stål, produktion 96
Valutainflöde 148
Valutakurser, myntenheter 280
- internat. 499
Valutareserv 277
Valutautflöde 148
Vandrarhem, kapacitet och storlek
153 f
Vapen, införsel 131,138 f
- u t f ö r s e l 133,140 f
Varor, bearbetade, införsel 130,136 f
- produktion 94 f
- utförsel 132,140 f
Varor, diverse färdiga, införsel 131,
138 f
- produktion 98 f
- u t f ö r s e l 133, 140 f
Varor in- och utförda, fördelning efter
länder 136 f, 142 f
- införda, kvantitet 133, 144 f
- införda, värde 129 f, 133, 142 f
- produktion, internat. 446 f
- utförda, kvantitet 133, 146 f
- utförda, värde 132 f, 138 f, 142 f
Varor, konsumentpris 214 f
- k o n s u m t i o n 234
Warszawablocket, militärutgifter, internat. 495
Varuhandel, se Handel
Varuhus 150f
Varumärken 273
Vattenförbrukning 21
Vattenkraft 117 f
- disponibel och utbyggd 118
- internat. 458
Vattenområden 9
- svartlistade och frilistade 18
Vattenturbiner, produktion 97
Vattenverk 117
- förbrukning 117
-förvärvsarbetande 184
- p r o d u k t i o n 117

- produktionsvolymindex 110
Ved, avverkning 82
- f ö r b r u k n i n g 115
- prisutveckling 86
Vegetabilier, kalorier 228
Veneriska sjukdomar, sjukdomsfall 322
Verkstadsindustri, anställda 180, 203
- a r b e t a r e 101 f, 106 f
-arbetsställen 101 f, 106 f
- e n e r g i f ö r b r u k n i n g 116
-förvaltningspersonal 101 f
-förvärvsarbetande 184, 203
- f ö r ä d l i n g s v ä r d e 101 f
- i n v e s t e r i n g a r 103
- leverans- och orderläge 111
- l ö n e r 198
- produktionens saluvärde 101 f
- produktionsvolymindex 110
- rörelseidkare 203
Verkstadsvaror, exportprisindex 219
- importprisindex 219
- prisindex, inhemsk tillgång 218
- producentprisindex 217
Verktyg, produktion 96
Verktygsmaskiner, produktion 97 f
Vete, areal 73 f
- skörd 75
- internat. 440, 442
Vetemjöl, konsumentpris 214
- produktion 92
- internat. 468
Vetenskapliga bibliotek, bestånd och
tillväxt 377
- verksamhet 378 f
Veterinärdistrikt, antal 390
Veterinärer 80
- examen 366
Veterinärväsendet 80
Vigselålder 54
Vigslar, se Giftermål
Villkorlig d o m 335, 337
Villkorlig frigivning 338
Villor, en- och tvåbostads-121 f, 223
- priser 223
- taxeringsvärde 223
- t o m t p r i s e r 221
Vin, försäljning 151 f
- k o n s u m t i o n 227
- internat. 447, 490 f
Virke, avverkning 82
- i n f ö r s e l 129
- priser 86
- produktion 92
- u t f ö r s e l 132
Virkesförråd 85
Vitaminer, näringsvärde 228
Vitsenap, skörd 75
Volymindex för in- och utförsel 134 f
- internat. 460
Voteringar med rösträkning 400
Vuxenutbildning, kommunal 356, 358 f
Våldtäktsbrott 333 f
Vårdbidrag, barn 300
Vårdplatser, sjukhus, antal 320
Vädjande mål, se Tvistemål
Väder 10f
Vägar, bil-157
- bidragsberättigade 156
- e n s k i l d a 157
- k o m m u n a l a 156 f

- skogsbil- 87
- s t a t s - 156f
- v å g l ä n g d 156 f, 163
Vägbyggnad 157 f
Väg och järnväg 155 f
Vägtrafikolyckor, se Olyckor
Vägunderhåll, statens kostnader 158
Värdepapperscentralen (VPC) 289
Värdepappersinnehav 282
Världsdelar, areal, folkmängd, internat.
405
Världshandelsflottan, internat. 476 f
Värme, se Elektrisk energi
Värmekraft 117
Värmesystem 121 f
Västkustfiske 89
Vävnader, införsel 130,136 f, 144 f
- produktion 95
- utförsel 132,140 f
- internat, 474
Växelkurser 283
- internat. 499
Växthus 79
Växthusyta 79
Växtskyddsmedel 15 f

Y
Yrkesfiskare 83
Yrkesinriktad utbildning 352 f, 358 f
Yrkesinspektionsdistrikt, antal 390
Yrkesområden m . m . 187 f
Yrkessärskolelever 351
Yrkessärskolor 351
Yrkesställning 178,203
Yrkesundervisning 352 f, 356
Yrkesvägledning 316

Z

Ä

Zink och zinkmalm, införsel 144 f
- p r o d u k t i o n 9 1 , 93
- i n t e r n a t . 451,455

Aganderättsbevis 341
Ägarkategorier, lägenheter 121,123 f
- åkerareal 71 f
Ägg, införsel 129, 136 f
- kalorier 228
- konsumentpris 214
- konsumtion 226
- produktion 78
- u t f ö r s e l 138 f
Äggvita, näringsvärde 228
Ägoslag, areal 72
- internat. 440 f
Äktenskap, ingångna 46 f, 54
- varaktighet 55
Äktenskapsförord 341
Äktenskapsskillnader 55
Älgar, fällda 80
Alvar 9
Ämbetsbrott 333 f
Äng, ständig, internat. 440
Änklingar 33 f, 37
Änkor 33 f, 37, 39
Ärekränkning 333 f

Å
Åkerareal, länsvis 69, 71 f
- efter ägare 69, 71 f
- efter ägoslag 72
Åkerjord, obrukad 73 f
Åkerjordens användning 73 f
- internat. 440 f
Åklagardistrikt, antal 390
Ålderdomshem, utgifter 316
Åldersfördelning, hela befolkningen
33 f, 40
- internat. 425 f
Ångfartyg, se Fartyg
Ångmaskiner, produktion 97
Ångpannor, produktion 97
Årshyra, genomsnittlig 221 f
Årssysselsatta 104 f
Årsverken, forsknings- och utvecklingsverksamhet 373 f
Åsnor, internat. 444
Åtalsunderlåtelse 335, 337
Återbäringsmedel 295
Återfall i brott 339 f
Återstående medellivslängd 59 f
- i n t e r n a t . 428 f

Ö
Öar 9
Öl, försäljning 151 f
- konsumentpris 214
- konsumtion 227
- tillverkning 112
- internat. 490 f
Överkläder, produktion 98 f
Övervakning, kriminalvården 338

Utkom från trycket den 16 november 1987
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