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Förord Preface 
Statistisk årsbok för Sverige, som i år utkommer 
med sin 56e årgång, avser i första hand att i sam
manfattande form redovisa statistik över sociala, 
politiska, kulturella och ekonomiska förhållanden 
i landet. Dessutom lämnas i en avdelning med in
ternationella översikter vissa huvuddata om mot
svarande förhållanden i främmande länder. 

Årsboken syftar ti l l att fylla två funktioner. Dels 
skall den vara en lätthanterlig skrift där man kan 
hitta de viktigaste sifferuppgifterna inom olika 
områden, dels skall den vara en vägvisare till 
andra statistiska publikationer och källor. Sist
nämnda funktion fyller avsnittet »Källhänvisningar 
och anmärkningar» samt förteckningen över »Of
ficiella statistiska publikationer». De publikationer 
som anges som källa innehåller vanligen dels mera 
detaljerade uppgifter (t. ex. regionala indelningar), 
dels en redovisning av definitioner, metoder och 
begrepp. Även i de fall då ingen speciell publika
tion angetts som källa, kan vederbörande upp-
giftslämnare ofta lämna mera detaljerade upplys
ningar. 

Statistisk årsbok för 1969 innehåller några nya 
tabeller, bland vilka särskilt kan nämnas en 
tabell om folkmängden i tätortsregioner (tab 15) 
och en tabell om maskiner inom jordbruket (tab 
70). Tabellen om parti- och detaljhandel har delats 
i två och omredigerats (tab 115 och 117). Tabeller
na över inkomststatistiken har redigerats om, var
vid en del utgått och en ny tillkommit, benämnd 
inkomsttagarna efter inkomstklass, civilstånd och 
kön (tab 374). På grund av omläggning av statistiken 
har tabellerna överj löner för försäkringstjänste
män (tab 251) och över ljudradio och television 
(tab 365) i föreliggande årsbok dubblerats. De 
bägge tabellerna över JOs och MOs verksamhet 
har sammanslagits till en, benämnd Riksdagens 
ombudsmäns verksamhet (tab 313). 

Hela avsnittet »Alkoholhaltiga drycker» har 
utgått och tabellerna har fördelats på avsnitten 
»Industri», »Inrikeshandel», »Konsumtion» samt 
»Rättsväsen». Redan i föregående årsbok hade 
tabellen »Statens inkomster av alkoholhanteringen» 
överförts till avsnittet »Finanser». 

Av tabellerna i föregående årgång har 27 tabel
ler slopats eller helt omarbetats. I några andra 
tabeller har förändringar gjorts i samband med 
typografisk översyn, omläggning av statistiken 
eller allmän genomgång av ett helt avsnitt (t. ex. 
tabellerna över inkomst- och förmögenhet). De 
slopade tabellerna har förtecknats på sid. 21. 

Statistisk årsbok innehåller numera i regel 
endast uppgifter för de senaste åren, medan data 

Statistical Abstract of Sweden, issued yearly since 
1914, has chiefly for purpose to present summaries 
and surveys of the economic, social, political and 
cultural statistics of Sweden. In addition, one section 
is devoted to international statistics. 

The Abstract has two purposes. The first, to serve 
as a handy volume for statistical reference, the 
second to serve as a guide to other statistical publi
cations and sources. The section "Sources and 
Notes" and the list of official statistical reports serve 
this latter purpose. The publications cited as sour
ces usually contain more detailed information 
(regional data, etc.) and give more precise ac
count of methods and relevant definitions and con
cepts than can be presented in the Abstract. When 
contributing agencies are quoted as sources without 
mentioning any particular publication, more de
tailed information is often available in unpublished 
tabulations and records. 

The 1969 edition of the Statistical Abstract, which 
is the 56th issue, contains some new tables among 
which can be mentioned one table on population in 
regions of localities (table 15), and one table on 
machinery in agriculture (table 70). The table on 
wholesale and retail trade has been divided into 
two and rearranged (tables 115 and 117). The 
tables on personal income have been rearranged; 
some have been omitted and there is a new table on 
income earners by size of income, by sex and by 
marital status (table 374). Owing to rearranging of 
the statistics, the table on salaries of employees in 
insurance companies (table 251) and the table on 
broadcasting (table 365) have been doubled this 
year. Two tables, one on the "ombudsman" for 
civil affairs and one on the "ombudsman" for 
military affairs have been put together. 

The whole section "Alcoholic beverages" has 
been omitted and the separate tables have been 
distributed amongst the sections "Manufacturing", 
"Internal trade", "Comsumption" and "Justice". 
Previously, the table on "State revenue from the 
trade in alcohol", has been transmitted to the 
section "Public finance". 

Twenty-seven tables in the previous edition have 
been omitted or completely rearranged. Some 
tables have been changed in connection with a 
typographical revision, a rearranging of the sta
tistics or a general review of a whole section (e.g. 
the tables on personal income). These tables are 
listed on page 21. 
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för tidigare år återfinns i en särskild publikation. 
Historisk statistik för Sverige. 

»Historisk statistik I» utkom 1955 och innehåller 
huvuddata på befolkningsstafistikens område t. o. 
m. 1950. En andra upplaga, där uppgifterna har 
framförts t. o. m. 1967, har utkommit under 1969. 

»Historisk statistik II» utkom 1959 och innehåller 
uppgifter om väderlek, lantmäteri, jordbruk, 
skogsbruk och fiske t. o. m. 1955. 

»Statistiska översiktstabeller» utkom 1960 och 
innehåller sammanställningar av äldre statistik 
från de områden som inte täcks av del I och II. 
Tabellerna har i regel förts fram t. o. m. 1950. 

För värdefullt bistånd vid årsbokens utarbetande 
från myndigheter, institutioneroch enskilda betygar 
SCB sin stora tacksamhet. 

För redigeringen av föreliggande utgåva svarar 
byrådirektör Thore Granqvist, förste aktuarie 
Leif Chrona och assistent Gunborg Lönn-Prudni-
kow. 

Stockholm i oktober 1969 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

Ingvar Ohlsson 

The Abstract usually contains figures only for 
recent years, data on earlier years being gathered 
in a special publication, "Historical Statistics of 
Sweden". 

Historical Statistics I, published in 1955, contains 
principal data on population statistics until and in
cluding 1950. A second edition, where the figures 
are brought up to 1967, has been published in 1969. 

Historical Statistics II, published in 1959, contains 
data on climate, land surveying, agriculture, fores
try, and fisheries until and including 1955. 

Sfafisficaf surveys, published in 1960, covers 
sectors not included in the first and second volumes. 
These surveys have usually been brought up to 
1950. 

The co-operation of the many contributors to 
this edition is gratefully acknowledged. The Na
tional Central Bureau of Statistics would like to 
express its gratitude to the various government and 
private agencies that have collaborated in fur
nishing information for the Abstract. 

This edition has been prepared by Mr Thore 
Granqvist, Mr Leif Chrona and Mrs Gunborg 
Lönn-Prudnikow. 

Stockholm, October 1969 

THE NATIONAL CENTRAL BUREAU OF 
STATISTICS 

Ingvar Ohlsson 
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på huvudavdelningar och avdelningar enligt 
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127. Värde av utförda varor (fob): fördelning 
på huvudavdelningar och avdelningar enligt 
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origin 150 
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by country 154 
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value 158 
Balance of payments 160 
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earnings 161 
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rättigade vägar på landsbygden 1959—1969 
155. Allmänna vägar på landsbygden: statens 

kostnader för underhåll 1965—1968 i 
1 000 kr 

156. Vägunderhåll och ordinarie väg- och bro
byggnad: statens kostnader 1960/61—1967/68 
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157. Utfärdade och återkallade körkort 1965— 
1968, länsvis 

158. Utfärdade och återkallade körkort: översikt 
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159. Centrala bilregistret: registrerade motor
fordon vid utgången av åren 1945, 1950 samt 
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160. Centrala bilregistret: registrerade motor
fordon och traktorer efter årsmodell den 31 
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161. Centrala bilregistret: registrerade motor
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fordon och traktorer efter fabrikat den 31 
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X X V Hälso- och s jukvård 

287. Medicinal personal (yrkesverksam) den 31 
december 1961—1967 

288. Legala aborter 1956—1967 
289. Sjukvårdsanstalterna 1955—1966 
290. Sluten psykiatrisk lasarettsvård åren 1963— 

1965 
291. Vårdplatser (fastställt antal vid årets slut) 

för lasaretts- och förlossningsvård (inkl. 
lasarettspsykiatri) 1959—1967 

292. Vissa infektionssjukdomar 1959—1968 . . . 
293. Förebyggande mödra- och barnavård 1953— 

1967 
294. Folktandvård 1953—1967 
295. Dispensärer och medicinalstyrelsens skärm

bildsundersökningar 1953—1967 

X X V I Dödsorsaker m. m. 

296. Eldbegängelser 1953—1968 
297. Döda efter dödsorsak 1966 och 1967 . . . 
298. Självmord 1956—1967 
299. Döda på grund av olyckshändelse 1963— 

1967 

X X V I I Rättsväsen 

300. Saluvärden: jordbruksfastigheter 1966 och 
1967 

301. Saluvärden: bostads- och affärsfastigheter 
åren 1966 och 1967 

302. Lagfarter, tomträtter och inteckningar för 
fordran 1961—1967 

303. Lagfarna köp av fast egendom: saluvärden 
1958—1967 i 1000 kr 

304. Ägodelningsrätternas m. f l . domstolars verk
samhet 1960—1968 

305. Konkurser, konkursärenden och ackords
förhandlingar utan konkurs 1959—1968 . . 

Child welfare: maintenance advances and 
allowances of maintenance paid out by 
rural and urban districts 256 
Child welfare: maintenance advances and 
amounts 257 
Child welfare: children and adolescents 
taken charge of for social protection . . . . 257 

Youth welfare schools: pupils 258 

Youth welfare schools: schools, beds, etc. . 258 

Social assistance: by categories of aid . . . 259 
Social assistance: by type of families . . . . 259 

Social assistance: persons in receipt of 
assistance 260 
Home help service 260 
Homes for the aged 261 

Activity of the Temperance Boards 261 
Alcoholics 262 
Public homes for alcoholics 263 

Expenditure for social services 264 
Expenditure for social services: summary. . 265 

X X V Public health, hospitals 

Medical personnel (active) 266 

Abortions induced for legal indications . . 266 
Hospitals 267 
Psychiatric hospital care 268 

Number of beds in general hospitals (and 
similar establishments) 269 

Certain infectious diseases 270 
Maternity and child welfare 270 

Public dental care 271 
TB dispensaries and radiofluorography con
ducted by the National Board of Health . . . 271 

X X V I Causes of death, etc. 

Cremations 272 
Deaths by cause 273 
Suicides 275 
Deaths by accident 276 

X X V I I Justice 

Prices of farms 277 

Prices of dwelling and business properties . . 278 

Legal ratifications of title to real estate, 
site leaseholdership rights and mortgages . 280 
Purchase of real estate: sales value . . . . 281 

Land Partition Courts, etc. 281 

Bankruptcy proceedings 282 
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306. Slutligt handlagda mål om lagsökning, 
betalningsföreläggande och utsökning 1961— 
1967 

307. Vid häradsrätter och rådhusrätter slutligt 
handlagda ärenden m. m. 1964—1967 . . 

308. Vid häradsrätter och rådhusrätter avgjorda 
tvistemål efter tvisteföremålets beskaffenhet 
1964—1967 

309. Vid häradsrätter och rådhusrätter slutligt 
handlagda mål 1960—1967 

310. Hovrätternas verksamhet 1962—1968 . . . 
311. Högsta domstolens verksamhet 1962—1968 

312. Näringsfrihetsombudsmannens verksamhet 
1962—1968 

313. Riksdagens ombudsmäns verksamhet 1962— 
1968 

314. Nådeansökningar efter tiden mellan på
följdens ådömande och Kungl. Maj:ts 
beslut samt efter påföljdens art m. m. år 
1967 

315. Kammarrättens verksamhet 1960—1968 . . 
316. Avdömda fylleriförseelser efter den sakfälldes 

kön och ålder 1960—1966 
317. Avdömda fylleriförseelser begångna 1955— 

1966 
318. Brott som kommit till polisens kännedom 

1961—1967 
319. I första instans för brott dömda personer 

efter brottets art m. m. 1963—1967 . . . . 
320. I första instans till ansvar fällda personer, 

vilka ådömts påföljd som antecknats i kr i 
minalregistret, efter ålder m. m. 1958—1967 

321. I första instans för brott dömda personer 
och enligt vissa lagar åtalade personer, 
efter påföljd m. m. 1965—1967 

Sid. Page 

Cases of debt-recovery, injunctions to pay, 
etc. 282 

Courts of First Instance: entries, etc. 283 

Courts of First Instance: civil-law cases . . . 283 

Courts of First Instance: cases 284 

Courts of Appeal: cases filed and disposition 284 
The Supreme Court of Judicature: cases filed 
and disposition 285 
The Commissioner for Freedom of Commerce 285 

The "ombudsman" for civil and military 
affairs 286 
Petitions for pardon finally dealt with, by 
period between the judgment and the decree 
of the Government 287 

The Cameral Court 288 
Convictions for drunkenness by sex and age 
of the convicted 289 
Convictions for drunkenness 289 

Offences known to the police 290 

Persons convicted in the Courts of First 
Instance, by nature of offence 291 
Persons convicted of offences recorded in 
the Penal Register, in the Courts of First 
Instance, by age, etc. 292 
Persons granted suspension and persons 
convicted in the Courts of First Instance, by 
type of sentence 293 

X X V I I I K r i m i n a l v å r d 

322. Villkorligt dömda 1957—1964 samt til l 
skyddstillsyn dömda åren 1965—1968 efter 
ålder och kön 

323. Till skyddstillsyn dömda år 1968 efter före
skrifter meddelade vid domen och efter 
ålder 

324. Kriminalvårdens övervakningsklientel 1964— 
1969 

325. Fångvårdsanstalterna: nyintagna efter ålder 
och efter ådömd påföljd 1960—1968 . . . . 

326. Fångvårdsanstalterna: intagningar 1963— 
1968 och kvarvarande den 31 december 
1968 

327. Fångvårdsanstalterna: intagna och avgångna 
personer 1962—1968 

328. Fångvårdsanstalterna: nykomna efter straff
tid 1962—1968 

329. Fångvårdsanstalterna: nykomna år 1968 
efter tidigare påföljd 

X X V I I I C r i m e and prisons 

Persons placed on probation by age and 
sex 294 

Persons sentenced to probation by orders 
issued in the sentence 294 

Probation and parole 295 

Prisons: persons admitted by age and sen
tence 296 
Prisons: admissions and number of inmates 297 

Prisons: persons admitted to and released 
from penal institutions 297 
Prisons: persons admitted by length of sen
tence 298 
Prisons: persons admitted into prisons by 
previous measures taken 298 

X X I X Underv isn ing 

330. Klasser och elever i det obligatoriska skol
väsendet 1961/62—1968/69 

331. Elever i allmänbildande skolor och i vissa 
former av yrkesundervisning höstterminen 
1966 efter ålder och kön 

X X I X Education 

Public primary education: classes and pupils 
by kind of class 299 
Public primary education, secondary schools, 
vocational education and people's colleges: 
pupils by age and sex 300 
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332. Elever på realskolestadiet höstterminerna 
1954—1968 

333. Elever i vissa skolformer höstterminen 1968, 
länsvis 

334. Elever i det obligatoriska skolväsendet 
läsåret 1968/69 

335. Elever i det nya gymnasiet och i fackskolan 
höstterminerna 1964—1968 

336. Elever vid allmänna gymnasier höstterminer
na 1963—1967 

337. Elever i tekniska gymnasier, handelsgymna
sier och sjöbefälsskolor höstterminerna 1954 
—1968 

338. Elever i vissa lärarutbildande skolformer 
1954—1968 

339. Elever i yrkesskolornas heltidskurser höst
terminen 1968 samt avgångna elever 1967/ 
68 

340. Elever vid yrkesskolor under skolöver
styrelsens tillsyn samt vissa andra under
visningsanstalter under perioden 1957— 
1968 

341. Elever på flickskolestadiet höstterminerna 
1956—1968 

342. Elever vid statsunderstödda folkhögskolor 
1956—1968 

343. Universitet och högskolor: brutto- och 
nettoantalet nyinskrivna studerande efter 
studieinriktning 1965—1968 

344. Universitet och högskolor: närvarande stu
derande efter studieinriktning och kön 
höstterminerna 1960—1968 

345. Studentexamina: översikt 1961—1968 . . . 
346. Studentexamina: olika linjer och examens-

slag vårterminen 1968 
347. Realexamina: översikt 1960—1968 . . . . 
348. Examina vid vissa lärarutbildande under

visningsanstalter 1958—1968 
349. Examina vid tekniska gymnasier, handels

gymnasier och sjöbefälsskolor 1958—1968 
samt elever avgångna från fackskolor 1968 

350. Militära skolor 1958—1968 
351. Universitet och högskolor: examina och 

disputationsprov 1960—1968 
352. Lärare i obligatoriska och icke-obligatoriska 

skolväsendet 1958—1965 samt 1967 . . . . 

X X X Bildningsverksamhet m. m. 

353. Folkbibliotek 1966—1968 
354. Vetenskapliga bibliotek: bestånd och ti l l

växt år 1968 eller budgetåret 1967/68 . . . 
355. Vetenskapliga bibliotek: verksamhet m. m. 

år 1968 eller budgetåret 1967/68 
356. Bokproduktion: fördelning efter ämnesom

råde 1964—1968 
357. Bokproduktion: översikt 1961—1968 . . . 

358. Bokproduktion: fördelning efter språk 1960— 
1968 

359. Studiecirklar 1967/68 
360. Dagstidningarna 1955—1968 

361. Biografer och biografägare den 1 januari 
1961—1969 

362. Biografbesök och filmer 1959—1968 . . . 

Intermediary school level: pupils by grade 302 

Pupils by county 303 

Public primary education: pupils by kind of 
class and by grade 304 
The new gymnasium and continuation 
schools: pupils by grade and line 304 
General secondary schools, higher stage: 
pupils by grade and by branch 305 
Pupils in technical, commercial secondary 
schools and schools for merchant navy 
officers 306 
Pupils in teacher-training colleges . . . . 307 

Pupils in full-time courses of vocational 
schools and pupils with and without com
pleted education, by length of course and 
by branch of education 308 
Pupils in municipal and private vocational 
schools and certain other vocational schools 309 

Girls' school courses: pupils by grade . . 310 

Pupils of people's colleges 310 

Institutions of higher education: gross and 
net numbers of newly registered students, by 
faculty and sex 311 
Institutions of higher education: enrolment 
by faculty and sex 312 

Higher certificate examinations: survey . . 313 
Higher certificate examinations: sides and 
branches 313 
Lower certificate examinations: survey . . 314 
Teacher-training colleges: certificates . . . 314 

Technical and commercial secondary schools 
and schools for merchant navy officers: 
certificate examinations. Pupils in continuation 
schools with completed studies 315 
Military schools 315 
Institutions of higher education: degrees 
awarded 316 
Teachers of public primary education and 
non-compulsory schools 317 

X X X Cultural life 

Public libraries 318 
Research libraries: holdings and accessions 319 

Research libraries: services, etc. 320 

Book production by number of titles: classifi
cation by subject 321 
Book production by number of titles: sur
vey 322 
Book production by number of titles: classi
fication by language 322 
Study circles 323 
Daily newspapers by political party affilia
tion 324 
Cinemas and cinema owners 325 

Cinema visitors and films 325 
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363. Vissa folkrörelser åren 1960, 1965 och 
1968 

364. Ljudradio och television budgetåren 1964/ 
65—1966/67 

365. Ljudradio och television budgetåret 1967/68 
366. Antal televisionslicenser per 1000 invånare 

vid utgången av februari 1965—1967 samt 
februari och augusti 1968 

Sid. Page 

Popular movements and the Free Churches . 326 

Broadcasting (sound and television broad
casting) 327 
Sound and television broadcasting . . . 328 
Number of television licences per 1000 in
habitants 328 

X X X I Inkomst , förmögenhet 

367. Inkomsttagare och summa inkomster efter 
inkomstklass m. m. år 1967 (taxeringsåret 
1968) 

368. Samtaxerade inkomsttagare efter varderas 
inkomst i kr år 1967 (taxeringsåret 1968) . . 

369. Inkomsttagare efter inkomstklass samt efter 
ålder och kön år 1967 (taxeringsåret 1968) 

370. Inkomsttagarna efter yrkesställning och nä
ringsgren samt medianinkomstens storlek 
inom de olika näringsgrenarna år 1967 
(taxeringsåret 1968) 

371. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande 
inkomsttagare efter yrkesställning och nä
ringsgren samt inkomstens storlek år 1967 
(taxeringsåret 1968) 

372. Samtaxerade inkomsttagare efter inkomst
klass (mannens och kvinnans sammanlagda 
inkomst) m. m. år 1967 (taxeringsåret 1968) 

373. Förmögenheter över 100000 kr efter stor
leksklass och efter ägarnas ortsavdrags-
grupp, kön och ålder år 1967 (taxeringsåret 
1968) 

374. Inkomsttagare efter inkomstklass samt efter 
civilstånd och kön år 1967 (taxeringsåret 1968) 

X X X I Personal income 

Income earners and total income by size of 
income 329 

Income earners, jointly assessed, by size 
of income 329 
Income earners, by size of income, by age 
and by sex 330 
Income earners by employment status and by 
branch of the economy, etc. 331 

Economically active and inactive income 
earners by employment status, by branch of 
the economy and by size of income . . . 332 

Income earning persons, jointly assessed, 
by their combined income, and by size of 
income 333 
Properties of more than 100000 Swedish 
crowns, by size of property, by owner's 
regional tax deduction group, by sex and 
by age 334 
Income earners by income, by marital status 
and by sex 335 

X X X I I Nat iona l räkenskaper 

375. Bruttonationalprodukten efter näringsgrenar 
1962—1967, milj. kr 

376. Privat konsumtion 1963—1968 i löpande 
priser, milj. kr 

377. Försörjningsbalans 1963—1968, milj. kr 
378. Bruttoinvesteringar efter kapitalkategori, 

näringsgren och löpande priser 1963—1968, 
milj. kr 

X X X I I Nat iona l accounts 

Gross domestic product by sector of origin 335 

Private consumption at current prices . . . 336 

The balance of resources 336 
Gross fixed investments by group of asset and 
group of industry at current prices . . . . 337 

X X X I I I Företag 

379. Intäkter, kostnader m. m. för identiska 
varuhandelsföretag åren 1966 och 1967 . . 

380. Intäkter, kostnader m. m. för identiska re
deriföretag åren 1966 och 1967 

381. Intäkter, kostnader m. m. för identiska 
industriföretag åren 1966 och 1967 . . . . 

X X X I I I Enterprises 

Income, expenditure, etc. of identical com
mercial enterprises 338 
Income, expenditure, etc. of identical shipping 
companies 339 
Income, expenditure, etc. of identical manu
facturing enterprises 340 

X X X I V Statens af färsverksamhet 

382. Aktiebolag i vilka staten äger väsentlig 
andel 

383. Domänverket: tillgångar och skulder den 
31 december 1961—1967 i 1000 kr . . . . 

384. Domänverket: intäkter och kostnader 1961— 
1967 i 1000 kr 

X X X I V State business act iv i ty 

State-controlled joint-stock companies . . . 341 

State forest service: assets and liabilities . . 342 

State forest service: revenue and expenditure 343 
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385. Statens järnvägar: intäkter, kostnader och 
ekonomiskt resultat 1963/64—1967/68 i milj. 
kr 

386. Statens järnvägar: tillgångar och skulder 
den 30 juni 1963—1968 i 1000 kr 

387. Statens vattenfallsverk: tillgångar och skul
der den 31 december 1962—1968 i 1000 kr 

388. Statens vattenfallsverk: intäkter och kost
nader 1962—1968 i 1000 kr 

389. Postverket: tillgångar och skulder den 30 
juni 1962—1968 i 1000 kr 

390. Postverket: intäkter och kostnader 1961/62— 
1967/68 i 1000 kr 

391. Televerket: tillgångar och skulder den 30 
juni 1962—1968 i 1000 kr 

392. Televerket: intäkter och kostnader 1961/62— 
1967/68 i 1000 kr 

State railways: revenue, expenditure and 
financial results 343 

State railways: assets and liabilities . . . 344 

State Power Administration: assets and lia
bilities 345 
State Power Administration: revenue and 
expenditure 345 
Post Office: assets and liabilities 346 

Post Office: revenue and expenditure . . . 346 

Board of Telecommunications: assets and 
liabilities 347 
Board of Telecommunications: revenue and 
expenditure 347 

X X X V Finanser 

393. Statens inkomster och utgifter: översikt 
1957/58—1969/70, milj. kr 

394. Statens inkomster och utgifter (driftbudgeten) 
enligt budgetredovisningen 1967/68, relativ 
fördelning 

395. Statens inkomster av alkoholhanteringen 
1955—1968 i 1000 kr 

396. Driftbudgetens utgifter efter ändamål 1961/ 
62—1967/68, milj. kr 

397. Utfallet av statens driftbudget och kapital
budget 1962/63—1967/68, milj. kr . . . . 

398. Realekonomisk fördelning av driftbudgetens 
inkomster 1964/65—1968/69 

399. Realekonomisk fördelning av driftbudgetens 
utgifter 1964/65—1968/69 

400. Statens inkomster (driftbudgeten) 1965/66— 
1969/70 i 1000 kr 

401. Statens utgifter (driftbudgeten) 1965/66— 
1969/70 i 1000 kr 

402. Statens kapitalinvesteringar 1960/61—1967/ 
68, milj. kr 

403. Statsskuldens placering den 31 december 
1966—1968, milj. kr 

404. Statsskulden 1956/57—1968/69, milj. kr . . 
405. Av staten utbetalda löner efter huvudtitel 

m. m. åren 1967 och 1968 i 1000 kr . . . . 
406. Tulluppbörd efter huvudavdelningar samt 

efter vissa avdelningar och varugrupper 
enl. SITC-Revised 1965—1968 i 1000 kr 

407. Svenska statens premieobligationslån den 30 
juni 1969 

408. Statligt svenskt bistånd till u-länderna: 
stipendiater, kursdeltagare och bistånds
personal åren 1962/63—1968/69 

409. Statligt svenskt bistånd till u-länderna: över
sikt för åren 1965/66—1969/70, milj. kr . . 

410. Taxering till statlig och kommunal inkomst
skatt 1956—1968, milj. kr 

411. Influtna skatter 1958—1967 
412. Taxering till statlig inkomstskatt m. m. 

1955—1968, milj. kr 
413. Fastighetsvärden enligt fastighetstaxeringarna 

1955—1968, milj. kr 
414. Taxering till statlig inkomstskatt och statlig 

förmögenhetsskatt taxeringsåret 1968 läns
vis, milj. kr 

X X X V Public finance 

Surplus or deficit of the Swedish State 
budget 348 
State revenue and expenditure (current 
budget), per cent distribution 348 

State revenue from the trade in alcohol . . 349 

State expenditure (current budget) by pur
pose 349 
Survey of the Swedish State budget . . . . 350 

State revenue (current budget) by economic 
categories 351 
State expenditure (current budget) by eco
nomic categories 351 
State revenue (current budget) 352 

State expenditure (current budget) 354 

State capital investments 359 

National debt, by ownership 360 

National debt 360 
Government expenditure on wages and 
salaries: analysis by ministry, etc. 361 
Import duty by sections and by selected 
divisions and groups of SITC-Revised . . . . 362 

Premium bond loans of the Swedish State 363 

Swedish official assistance to developing 
countries: fellowship and scholarship reci
pients, course participants and personnel . . 363 
Swedish official assistance to developing 
countries 364 
Assessment for State and local income tax 365 

All taxes (paid) 366 
Assessments for State income tax, etc. . . . 368 

Real estate assessments 368 

Assessments according to State Income Tax 
Regulation Act and State Property Tax, by 
county 369 
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415. Utdebitering av allmän kommunalskatt och 
landstingsskatt m. m. år 1969, länsvis . . . 

416. Taxering enligt kommunalskattelagen samt 
fastighetsvärden år 1968, mil j . kr 

417. Utdebitering av allmän kommunalskatt och 
landstingsskatt m. m. 1961—1969 

418. Utdebitering av kommunalutskylder m. m. i 
städerna år 1969 

419. Landskommunernas, köpingarnas och stä
dernas finanser 1958—1967, milj. kr . . . 

420. Landskommunernas, köpingarnas och stä
dernas utgifter fördelade efter förvaltnings
grenar år 1967 

421. Landskommunernas, köpingarnas och stä
dernas inkomster fördelade efter förvalt
ningsgrenar år 1967 

422. De större städernas inkomster år 1967 i 
1000 kr 

423. De större städernas utgifter år 1967 i 1000 
kr 

424. De större städernas tillgångar, skulder, eget 
kapital, lånerörelse och fonder den 31 
december 1967 i 1000 kr 

425. Samtliga kommuners finanser 1958—1967, 
milj. kr 

426. Landstingens finanser 1958—1967, milj. k r 
427. Landstingens finanser år 1967 i 1000 kr . . 
428. De kyrkliga kommunernas finanser 1959— 

1967, milj. kr 
429. Hundar och hundskatt 1964—1967, läns

vis 

Sid. Page 

Debited local tax and county council tax, 
by county 370 
Assessment for local tax and value of real 
estate, by county 371 
Debited local fax and county council tax . 372 

Taxable income and debited local tax in 
towns 373 
Finances of all rural districts, boroughs and 
towns 375 
Expenditure of all rural districts, boroughs 
and towns for certain administrative pur
poses 379 
Revenue of all rural districts, boroughs and 
towns for certain administrative purposes . 380 

Revenue of the biggest towns 381 

Expenditure of the biggest towns 382 

Assets, liabilities, own capital resources, loans 

and funds of the biggest towns 384 

Finances of the communes 385 

Finances of county councils 386 
Finances of county councils 387 
Finances of ecclesiastical districts 388 
Dogs and dog licences, by county 388 

XXXVI Allmänna val 
430. Förstakammarval åren 1962—1969 . . . . 
431. Andrakammarval år 1964 och år 1968 

med valkretsfördelning: röstberättigade, rös
tande m. m. 

432. Andrakammarval år 1964 och år 1968 
med valkretsfördelning: röstsedlarnas parti
fördelning 

433. Landstingsmannaval m. m. åren 1958, 1962 
och 1966: röstberättigade, röstande, valda 
m. m. 

434. Landstingsmannaval m. m. åren 1962 och 
1966: partifördelning 

435. Fullmäktigval åren 1958, 1962 och 1966 . . 
436. Riksdagens sammansättning åren 1929— 

1970 
437. Riksdagens arbete åren 1950—1968 . . . 
438. Folkomröstningar åren 1922, 1955 och 

1957 

X X X V I Elections 

Elections to the first chamber of the Riksdag 389 
Elections to the second chamber of the Riks
dag: entitled to vote, voters, elected, etc. . . 390 

Elections to the second chamber of the Riks
dag: party affiliation of the votes 391 
Elections to county councils, etc.: entitled 
to vote, voters, elected, etc. 392 

Elections to county councils, etc.: votes cast, 
by political party 393 
Communal elections 394 
The composition of the Riksdag 395 

The activity of the Riksdag 396 
Referenda 397 

X X X V I I In ternat ionel la översikter 
Compara t i ve in ternat ional statistics 
(No English translation given) Sid. 

439. Folkmängd, folktäthet, areal m. m. i 
världsdelar och områden 401 

440. Areal, folkmängd och folktäthet i olika 
länder 402 

441. Folkmängd i större städer 408 
442. Folkmängd i vissa städer inkl. förorter 413 
443. Analfabeter i procent av totalbefolkningen 

i vissa länder 415 
444. Befolkningen efter kön och ålder: abso

luta tal 416 
445. Befolkningen efter kön och ålder: relativ 

fördelning 418 

Tabell 

446. Levande födda barn efter moderns ålder 
samt bruttoreproduktionstal 419 

447. Folkmängdens förändringar 420 
448. Dödligheten i olika åldersklasser . . 422 
449. Döda efter dödsorsak enligt 1955 års 

internationella klassifikation (B-listan) 
på 100000 invånare 426 

450. Återstående medellivslängd vid vissa 
åldrar 429 

451. Husdjur, 1000-tal 431 
452. Arealens fördelning efter ägoslag samt 

åkerjordens användning 432 

20 



Tabell Table Sid. Page 

453. Skörd, 1 000 ton 434 
454. Fiske, 1 000 ton 436 
455. Produktion av vissa viktiga varor . . . 437 
456. Industriproduktion: indextal (1963 = 

100) 448 
457. Produktion av elektrisk energi . . . . 449 
458. Bostadsbyggande 450 
459. Bostadsbestånd 450 
460. Värdet av utrikeshandeln 451 
461. Värdet av olika länders import med för

delning på länder, milj. USA-dollar . . 452 
462. Olika länders betalningsbalans med ut

landet år 1966, milj. USA-dollar . . . 454 
463. Införsel och utförsel av vissa viktiga 

varor 455 
464. EFTAs handel åren 1967 och 1968 efter 

ländergrupper, milj. USA-dollar . . . . 465 
465. EECs handel åren 1967 och 1968 efter 

ländergrupper, milj. USA-dollar . . . 465 
466. In- och utförsel: pris- och volymindex 

(1963 = 100) 466 
467. Handelsflottans tonnage den 1 juli 1968 

efter fartygens storlek, 1 000 ton brutto 467 
468. Handelsflottans tonnage den 1 juli 1968 

efter fartygens ålder, 1 000 ton brutto 468 
469. Världens handelsflotta 469 
470. Sjöfarten på utlandet 470 
471. De nordiska ländernas handelsflottor 

den 31 december 1967 471 
472. Postväsendet 472 
473. Motorfordon 473 
474. Järnvägar 474 
475. Flygbolagens lufttrafik 475 
476. Vägtrafikolyckor i de nordiska län

derna åren 1966 och 1967 476 
477. Telegraf och telefon 477 

478. Trafiken hos Scandinavian Airlines 
System (SAS) åren 1967 och 1968 . . . 478 

479. Officiellt diskonto (centralbankerna) . 479 
480. Valutakurser 480 
481. Effektiv ränta på statsobligationer . . . 481 
482. Värdet av industriaktier: indextal (1958 

= 100) 482 
483. Betalningsmedelsvolym i milj. av mynt-

enheten vid slutet av åren 1966—1968 483 
484. Guldbehållning och utländska tillgodo

havanden den 31 december 1968, milj. 
USA-dollar 484 

485. Investeringskvoter 484 
486. Partiprisindex (1963 = 100) 485 
487. Konsumentprisindex (1963 = 100) . . 486 
488. Förbrukning av tidningspapper m. m. . 487 
489. Livsmedelsförbrukning 488 
490. Konsumtion av vissa njutningsmedel i 

medeltal åren 1962—1966 489 
491. Universitet och högskolor i de nordiska 

länderna 1967/68 490 
492. Socialutgifter i de nordiska länderna 

år 1966 (1966/67) 492 
493. Radio- och televisionslicenser . . . . 493 
494. Totalt statligt bistånd till u-länderna från 

vissa länder åren 1964—1968, nettoutbe
talningar 494 

495. Nettonationalinkomst och bruttonational
produkt år 1966 494 

496. Statsskulden 496 
Officiella statistiska publikationer 

(Official statistical reports) 497 
Källhänvisningar m. m. (Sources and 

notes) 512 
Sakregister (Alphabethical index, Swed

ish) 522 

Tabeller i Statistisk årsbok 1968 som 
inte medtagits år 1969 
Tabellnummer 
Table number 
1968 

30. Familjer efter familjeföreståndarens kön, 
civilstånd och ålder samt efter antal hemma
varande barn under 16 år den 1 november 
1960 

53. Flyttningar mellan kommuner samt mellan 
tätorter och glesbygd, länsvis åren 1951— 
1960 

54. Antal flyttande mellan församlingar efter 
kön och ålder åren 1963—1966 

58. Brukningsenheter och motsvarande åker
areal efter brukningsform år 1966, länsvis 

127. Svenska rederinäringen: i utrikes fart in-
tjänta bruttofrakter åren 1965 och 1966 i 
1 000 kr 

129. Svenska handelsflottan: användning inom 
olika slag av geografisk fart år 1966 . . . . 

133. Svenska handelsflottan : förbrukning av bräns
le och smörjmedel 1957—1966 

134. Svenska handelsflottan: fartyg efter län och 
hemort den 31 december 1966 

138. Sjöfart med lastfartyg mellan Sverige och 
vissa länder 1964—1966 

Tables in the 1968 edition which have 
been excluded in the 1969 edition 

Sid. Page 
1968 

Families by sex, marital status and age of 
head of family and by number of children 
under 16 years of age living at home . . . . 66 

Migration between communes and between 
localities and sparsely populated areas, by 
county 85 
Internal migration between parishes by sex 
and age 86 
Holdings and area of arable land by type 
of holding, by county 88 
Swedish shipping companies: gross freight 
earnings in foreign trade 161 

Merchant fleet: use in different geographical 
trade 162 
Merchant fleet: consumption of fuel and lubri
cants 165 
Merchant fleet: vessels by county and home 
port 166 
Cargo shipping between Sweden and certain 
foreign countries 168 
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Sid. Page 

Railways: consumption of fuel and electric 
energy for railway and ferry-boat traffic . . 1 7 4 

Parcels exchanged with foreign countries . 175 

Civil government employees in salary scheme 
A, B and C by professional training and degree, 
and by salary grade: Males 231 
Civil government employees in salary scheme 
A, B and C by professional training and 
degree, and by salary grade: Females . . . 232 
Civil government employees in salary scheme 
U by professional training and degree, and 
by salary grade 233 
Child welfare: day nurseries, nursery schools 
and play-centres 269 
Net expenditure of the State and local 
authorities for public health services . . . . 286 

The "ombudsman" for civil affairs . . . . 302 

The "ombudsman" for military affairs . . . 302 

Persons with certain degrees by sex and 
education 315 
Mean and median income, mean and median 
value of properties by group of industry, and 
by occupational status 351 

Mean and median income 352 

Owners of properties, by size of property, 
by industry, and by occupational status of 
owner 352 
Income earners, by size of income . . . . 353 

Income earners and owners of properties, by 
size of owner's income 354 
Election to the second chamber of the Riksdag: 
participation in different groups of population 412 
Number of members of the greatest political 
parties 417 
Cinemas 517 
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Tabell Table 

147. Järnvägar: förbrukning av drivmedel och 
elektrisk energi för järnvägs- och tågfärje-
drift vid statens järnvägar 1958—1967 . . . 

150. Utväxlingen av postpaket med utlandet 
1959—1967 

232. Civila manliga statstjänstemän på löne
planerna A, B och C efter utbildning och 
lönegrad den 1 oktober 1967 

233. Civila kvinnliga statstjänstemän på löne
planerna A, B och C efter utbildning och 
lönegrad den 1 oktober 1967 

234. Civila statstjänstemän på löneplan U efter 
utbildning och lönegrad den 1 oktober 
1967 

284. Barnavård: barnstugor den 31 december 
1960—1962 samt den 30 juni 1963—1967 . . 

308. Det allmännas (exkl. de allmänna försäk
ringskassornas) nettokostnader för hälso-
och sjukvård 1962—1966, milj. kr . . . . 

327. Justitieombudsmannens verksamhet 1961 — 
1967 

328. Militieombudsmannens verksamhet 1961 — 
1967 

343. Personer med vissa examina efter kön och 
utbildning den 1 november 1960 

386. Medel- och medianinkomst samt medel- och 
medianförmögenhet i kr efter inkomsttagar
nas yrkesställning och näringsgren år 1966 
(taxeringsåret 1967) 

387. Medelinkomst och medianinkomst i kr 1959— 
1966 (taxeringsåren 1960—1967) 

388. Förmögenhetsägare efter förmögenhetens 
storlek samt efter yrkesställning och närings
gren år 1966 (taxeringsåret 1967) 

389. Inkomsttagarnas fördelning på inkomst
klasser, hela riket, åren 1957—1966 . . . . 

391. Inkomsttagare och förmögenhetsägare inom 
olika inkomstklasser år 1966 

450. Andrakammarvalet år 1964: valdeltagandet 
inom olika befolkningsgrupper 

455. De största politiska partiernas medlemsantal 
år 1964 

513. Biografer 

Symboler använda i Explanation of symbols 
tabellerna 

Upprepning » Repetition 
Intet finns att redovisa — Magnitude nil 
Mindre än hälften av den använda 0 IMagnitude less than half of unit 

enheten 0,0 J employed 
Uppgift inte tillgänglig eller allt- Data not available 

för osäker för att anges 
Uppgift kan inte förekomma . Category not applicable 
Preliminär uppgift (markeras inte Provisional or estimated figure (not 

i de internationella tabellerna) * used in the international tables) 

Miljoner kronor Millions of kronor (see below) 

En halvfet linje, som avskär en tidsserie, markerar Substantial breaks in the homogeneity of a series 
att uppgifterna på ömse sidor om linjen inte är are indicated by a line across the column, 
fullt jämförbara. 

Note for foreign readers 

If 000's or 000 000's are omitted, this is indicated (in the Swedish text only) by 1 000 (1 000-tal) or 
1 000 000. According to Swedish practice, units are separated from decimals by a comma (,). 

Hektar, ha = 1 sq. hectometre ( = 100 ares) 
Krona, kronor, kr = Swedish crowns. For exchange rates, 

see tables 173 and 480. 
Ton, t = Metric tons 

Km2 = Sq. km 



Geografiska uppgifter Geographical dala 

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° IV N 
bredd Laf N. 

Västligaste punkt Most Westerly point Skäret Stora Dram-
men NV om Kosteröarna 10° 58' Ö om Greenwich 
Long E. 

östligaste punkt Most Easterly point Ön Kataja S om 
Torne älvs mynning 24° 10' Ö om Greenwich Long £. 

Landgräns mot Finland S86 km, landgräns mot Norge 
1 619 km. 

Territorialvattengränsen (4-milsgränsen). 
För den sammanhängande gräns som bestäms av fast

landet och de invid detta belägna öarna och skären 
2 390 km. 

För det friliggande området runt Gotland 400 km. 
För det friliggande området runt Gotska Sandön 72 

km. 

Areal Area. Hela arealen 449 750 km2, därav landareal 
411 406 km2. 

Öar, km2 Islands (kringliggande småöar inte inräknade) 
Gotland 3 001, Öland 1 344, Orust 346, Hisingen 192, 
Värmdö 180, Tjörn 147, Väddö och Björkö 125, Fårö 
114, Selaö 91, Gräsö 88, Svartsjölandet 79. 

Bergshöjder, meter över havet Mountains N o r r b o t 
tens l ä n : Kebnekaise 2111, Sarektjåkko 2089, 
Kaskasatjåkko 2 076 (Sulitelma 1 877, Peltsa 1 518). 
Västerbot tens l ä n : N Storfjället 1 764 (Marsfjället 
1 589). Jämt lands l ä n : Helagsfjället 1 796, Storsylen 
1 762 (Åreskutan 1 420, Silkentjakk 1 314). Väster
n o r r l a n d s l ä n : Bunkfjället 742. K o p p a r b e r g s 
l ä n : Storvätteshogna 1 204,MoInet1 191, Härjehogna 
1 185 (Städjan 1 131, Transtrandsfjällen 945). V ä r m -

Vissa meteorologiska stationer 
Selected meteorological stations 

I a n d s I ä n : Granbergetvid Höljes 701, Brånberget 691. 
Ska rabo rgs l ä n : Hökensås 354, Ålleberg 334, 
Kinnekulle 307, Billingen 298. Ä lvsborgs l än : Galt
åsen 362. Jönköp ings l än : Tomtabacken 377 (Ta-
berg 342). Ös te rgö t lands l ä n : Stenabohöjden 327 
(Omberg 263). Ha l l ands l ä n : Hallandsås226(Hög-
alteknall). M a I m ö h u s l ä n : Söderåsen 212. 

Vattenområden, km2 Drainage areas Vänern—Göta 
älv 50 200 (därav inom Sverige 42 800), Torne älv 
40 200 (d:o 25 300)', Ångermanälven 31900 (d:o 
30 400), Dalälven 29 000 (d:o 27 900), Ume älv 26 700 
(d :o 26 500), Indalsälven 26 700 (d :o 24 700), Lule älv 
25 200 (d:o 24 500), Mälaren—Norrström 22 600, 
Ljusnan 19 800, Kalix älv 17 9001, Vättern—Motala
ström 15 500, Ljungan 12900, Skellefte älv 11600, 
Pite älv 11 200, Lagan 6 440, Helgeån 4 780, Emån 
4 460. 

Sjöar, km2 vattenyta Lakes Vänern 5 585, Vättern 1 912, 
Mälaren 1 140, Hjälmaren 484, Storsjön i Jämtland 
456, Siljan med Insjön och Orsasjön 354, Torneträsk 
322, Hornavan 230—280, Uddjaur 190—250, Bolmen 
184, Ströms vattudal 154—183, Stora Lulevatten 165, 
Storavan 150—175, Kallsjön 155, Åsnen 150, Dellen-
sjöarna 132, Sömmen 132, Skagern 131, Stora Le och 
Foxen 131, Storuman 120—165, Suorvajaure (Akka-
jaure) 32—210, Flåsjön 105—114, Virihaure 108, Fry-
kensjöarna 102, Glafsfjorden 102, Torrön 84—103 
och Malgomaj 70—105. 

Floder, km Rivers Klarälven—Göta älv 720 (därav inom 
Sverige 520), Muonio—Torne älv 570, Dalälven 520, 
Ume älv 460 (d:o 450), Lule älv 450 (d:o 440), Ånger
manälven 450 (d:o 440), Kalix älv 430, Ljusnan 430, 
Järpströmmen—Indalsälven 420, Skellefte älv 410, 
Pite älv 370, Ljungan 350, Toftaân—Lagan 270, Ätran 
230. 
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Meteorologiska uppgifter Meteorological data 

Tab. 2. Nederbörd i mm år 1968, normalnederbörd 1931/60 och extremvärden 
f r . O . m . å r 1901 Precipitation De medtagna meteorologiska stationernas geografiska läge framgår av tab. 1. 
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Meteorologiska uppgifter Meteorological data 

Tab. 3. Medeltemperatur i celsiusgrader år 1968 och 1931/1960 
Average temperature (Celsius) 

Absolut max. och absolut min. avser i kol. för 1931/60 den högsta resp. lägsta temperaturen sedan år 1880. 



Befolkning Population 

Tab. 4. Rikets indelningar den 1 januari 1969 
Administrative divisions 

Tab. 5. Kyrkliga indelningar den 1 januari 1969 
Ecclesiastical divisions 
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Tab. 6. Folkmängd den 31 december 1750—1968 
Population 

Befolkning Population 

Tab. 7. Areal och folkmängd i landskapen den 1 januari 1969 
Area and population by provinces 

27 



28 

Befolkning Population 

Tab. 8. Folkmängd i de tre största städerna och deras förortsområden 
den 1 januari 1969 
Population of the three biggest towns with suburbs 

Avgränsningen av och benämningen på de fre storstadsområdena och deras delområden har gjorts i samråd med 
resp. städers statistiska kontor. Förkortningar: Ik = landskommun (rural commune), kp = köping (borough), 
st = stad (town). 



Tab. 9. Tätorter den 1 november 1965, länsvis Localities, by county 
Se Källhänvisningar m.m. 
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Befolkning Population 

Tab. 10. Areal, folkmängd och folkmängdstäthet den 31 december 1940—1968, länsvis 
Area, population, density of population, by county 

Folkmängdsuppgifterna avser slutet av året. Hänsyn har dock tagits till områdesregleringar som trätt i kraft vid 
närmast följande årsskifte. 

30 



Tab. 11. Kommuner och kommunblock efter storleksgrupper med avseende på folkmängd den 1 januari 1969, länsvis 
Communes and co-operating communes by size of population 
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Befolkning Population 

Tab. 12. Folkmängd i de största kommunerna den 31 december 1910—1968 
Population of the biggest communes 

Kommunerna är ordnade efter folkmängdens storlek 
det senast redovisade året. Foikmängdsuppgifterna 
avser slutet av året. Hänsyn har dock tagits till om-
rådesregleringar som trätt i kraft vid det följande 
årsskiftet. Folkmängden i samtliga kommuner redo

visas i tab. 13. For the population of all communes, etc., 
see table 13. 
Förkortningar: Ik = landskommun (rural commune), 
kp = köping (borough). Övriga är städer. The other 
are towns. 
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Befolkning Population 

Tab. 13. Areal och folkmängd i kommunerna den 1 januari 1969 
Area and population of communes 

Förkortningar: Ik = landskommun (rural commune), kp = köping (borough), st = stad (town). 
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Befolkning Population 

Tab. 13 (forts.). Areal och folkmängd i kommunerna den 1 januari 1969 



Befolkning Population 

Tab. 13 (forts.). Areal och folkmängd i kommunerna den 1 januari 1969 
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Befolkning Population 

Tab. 13 (forts.). Areal och folkmängd i kommunerna den 1 januari 1969 
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Befolkning Population 

Tab. 13 (forts.). Areal och folkmängd i kommunerna den 1 januari 1969 



Befolkning Population 

Tab. 13 (forts.). Areal och folkmängd i kommunerna den 1 januari 1969 
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Befolkning Population 

Tab. 13 (forts.). Areal och folkmängd i kommunerna den 1 januari 1969 
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Tab. 14. Folkmängd i A-regioner och kommunblock den 1 januari 1969 

Population of co-operating communes and of regions thereof 
Se Källhänvisningar m. m. 

Befolkning Population 

Tab. 13 (forts.). Areal och folkmängd i kommunerna den 1 januari 1969 



Befolkning Population 

Tab. 14 (forts.). Folkmängd i A-regioner och kommunblock den 1 januari 1969 
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Befolkning Population 

Tab. 14 (forts.). Folkmängd i A-regioner och kommunblock den 1 januari 1969 
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Befolkning Population 

Tab. 15. Folkmängd i tätortsregioner den 1 januari 1969 

Population in regions of localities 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkning Population 

Tab. 16. Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser den 1 januari 1968 
Population by sex, marital status and age by single years 
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Befolkning Population 

Tab. 16 (forts.). Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser den 1 januari 1968 
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Befolkning Population 

Tab. 17. Folkmängd efter ålder den 1 januari åren 1962—1968 
Population by age 

Tab. 18. Folkmängd efter ålder, civilstånd och kön den 1 januari 1968 
Population by age, civil status and sex 
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Befolkning Population 

Tab. 19. Beräknad befolkning efter kön och ålder vid slutet av åren 1970, 1975, 1980, 
1985 och 1990 
Population projection by sex and age at the end of 1970, 1975, 1980, 1985 and 1990 

Uppgifterna har erhållits genom en framskrivning av folkmängden den 31 dec. 1967. Nettoimmigrationen har an
tagits vara 10 000 årligen. Se vidare Statistiska meddelanden Be 1969: 6, vari även presenteras ett alternativ utan 
nettoimmigration. 
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Befolkning Population 

Tab. 20. Folkmängd efter ålder (födelseår), kön och civilstånd den 1 november 1965 
Population by age, sex and mantal status 

Åldern 0 år omfattar endast barn födda 1/1 1965—1/11 1965 (10 månader). — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 21. Folkmängd efter kön och civilstånd den 1 november 1965, länsvis 
Population by sex and marital status, by county 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkning Population 

Tab. 22. Folkmängd efter ålder (födelseår) och kön den 1 november 1965, länsvis 
Ålder 0 år omfattar endast barn födda den 1/1 1965 — 1/11 1965 (10 månader). — Se Källhänvisningar m. m. 
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Population by age and sex, by county 

Befolkning Population 
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Befolkning Population 

Tab. 23. Förvärvsarbetande befolkning efter kön, ålder och näringsgren (huvudgrupper) 
den 1 november 1965 Economically active population by sex, age and industry 
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Tab. 24. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvudgrupper) den 1 november 1965, länsvis 
Economically active population by industry, by county 
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Befolkning Population 

Tab. 25. Förvärvsarbetande befolkning efter kön samt näringsgren (huvudgrupper) 
och yrkesställning den 1 november 1965 
Economically active population by sex, industry and occupational status 
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Befolkning Population 

Tab. 26. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvud-, under- och detalj
grupper) den 1 november 1965 
Economically active population by industry 
For translation of major groups, see table 24. 
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Befolkning Population 

Tab. 26 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvud-, under- och detalj
grupper) den 1 november 1965 
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Befolkning Population 

Tab. 26 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvud-, under- och detalj
grupper) den 1 november 1965 



Befolkning Population 

Tab. 26 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvud-, under- och detalj
grupper) den 1 november 1965 

Tab. 27. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (yrkesområden, yrkesgrupper och 
yrkesfamiljer) den 1 november 1965 
Economically active population by occupation 

De redovisade talen baseras på en urvalsbearbetning. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkning Population 

Tab. 27 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (yrkesområden, yrkesgrupper och 
yrkesfamiljer) den 1 november 1965 
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Befolkning Population 

Tab. 27 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (yrkesområden, yrkesgrupper 
och yrkesfamiljer) den 1 november 1965 
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Befolkning Population 

Tab. 27 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (yrkesområden, yrkesgrupper 
och yrkesfamiljer) den 1 november 1965 



Befolkning Population 

Tab. 27 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke (yrkesområden, yrkesgrupper 
och yrkesfamiljer) den 1 november 1965 
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Befolkning Population 

Tab. 28. Förvärvsarbetande kvinnor efter civilstånd och ålder samt efter antal hemma
varande barn under 16 år och yngsta barnets ålder den 1 november 1965 
Economically active women by marital status, by their own age, by number of children (0—15 years 
of age) living at home and by age of the youngest child 
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Befolkning Population 

Tab. 29. Förvärvsarbetande befolkning efter arbetsplatsens belägenhet, kön och 
näringsgren (huvudgrupper) den 1 november 1965 
Economically active population by place of work, sex and industry 
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Befolkning Population 

Tab. 30. Förvärvsarbetande befolkning efter arbetsplatsens belägenhet och kom
munpendlarnas fördelning efter näringsgren och ålder den 1 november 1960 och 1965 
Economically acfive population by place of work and commuters by industry and age 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Hushåll m. m. Households, etc 

Tab. 31. Ej förvärvsarbetande familjemedlemmar efter huvudmannens näringsgren 
(aggregerad 2-siffernivå) i hela riket den 1 november 1965 
Economically inactive members of families by industry of head of family 
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Tab. 32. Folkmängd efter hushållstyp och hushållsställning den 1 november 1965, länsvis 
Population by 1ype of household and relationship to head of household, by county 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 33. Bostadshushåll efter antal hushållsmedlemmar och barn under 16 år m. m. den 1 november 1965, länsvis 
Dwelling households by number of members and children under 16 years of age, by county 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Folkmängdens förändringar Population changes 

Tab. 34. Folkmängdens förändringar 1751 — 1968 
Population changes 
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Folkmängdens förändringar Population changes 

Tab. 35. Folkmängdens förändringar på 1 000 av medelfolkmängden 1751 — 1968 
Population changes per 1 000 of the mean population 
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Tab. 36. Folkmängdens förändringar, länsvis 1965—1968 
Population changes by county 
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Folkmängdens förändringar Population changes 

Tab. 37. Folkmängdens förändringar i de större kommunerna under år 1968 
Population changes in the biggest communes 

Kommuner med minst 30 000 inv. den 1 jan. 1969 ordnade efter folkmängdens storlek. Förkortningar: lk = lands
kommun (rural commune), kp = köping (borough). Övriga är städer. The other are towns. 
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Folkmängdens förändringar Population changes 

Tab. 38. Giftermål 1941—1967: tidigare civilstånd och medelåldern vid vigseln 
Marriages by previous marital status of bride and of groom and average age at marriage 

Tab. 39. Giftermål år 1967: makarnas ålder och tidigare civilstånd 
Marriages by age and previous marital status of husband and of wife 
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Folkmängdens förändringar Population changes 

Tab. 40. Hemskillnader och äktenskapsskillnader 1957—1968 
Legal separations and divorces 

Tab. 41. Levande födda barn efter moderns ålder åren 1956—1967 

Live births by age of mother 
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Folkmängdens förändringar Population changes 

Tab. 42. Födda barn 1957-1967 

Births 

Tab. 43. Födelsetal och reproduktionstal 1957—1967 

Birth and reproduction rates 
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Folkmängdens förändringar Population changes 

Tab. 44. Döda 1 9 5 4 - 1 9 6 7 
Deaths 

Tab. 45. Spädbarnsdödligheten efter levnadstid 1964—1967 
Infant deaths (under 1 year of age), number and rate per 1 000 live births 

76 



Folkmängdens förändringar Population changes 

Tab. 46. Döda i olika åldrar på 1000 av medelfolkmängden i samma åldrar 1959—1967 
Death rates specific for age and sex 
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Folkmängdens förändringar Population changes 

Tab. 47. Livslängdstabeller för perioden 1963—1967 
Life tables 

Sannolika återstående livslängden vid födseln: män 75,44 å r ; kvinnor 79,42 år. 
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Folkmängdens förändringar Population changes 

Tab. 47 (forts.). Livslängdstabeller för perioden 1963 — 1967 
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Folkmängdens förändringar Population changes 

Tab. 48. Den inrikes omflyttningen för länen och de största kommunerna år 1967 
Internal migration by county and in the biggest communes 
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Folkmängdens förändringar Population changes 

Tab. 49. Invandrare och utvandrare efter länder 1959—1967 
Immigrants and emigrants by country 
Avser endast personer som i kyrkobokföringen resp. år registrerats som in- eller utvandrare. — 
Se för övrigt Källhänvisningar m. m. 
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Folkmängdens förändringar Population changes 

Tab. 50. Invandrare och utvandrare, länsvis 1960—1968 

Immigrants and emigrants by county 

Se huvudnot til l tab. 49. 
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Folkmängdens förändringar Population changes 

Tab. 51. Utlänningar med uppehållstillstånd i Sverige den 1 april 1962—1969 
Aliens with residence permits for Sweden 

Danska, finländska, isländska och norska medborgare Beträffande arbetsanmälda utlänningar se tab. 237. 
är helt befriade från skyldighet att inneha uppehålls- Excl. Danish, Finnish, Icelandic and Norwegian citizens. 
tillstånd vid vistelse i Sverige. Beträffande övriga ut- For employment of aliens see table 237. 
länningar se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 52. Utlänningar som erhållit svenskt medborgarskap 1961—1968 
Aliens naturalized 
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Folkmängdens förändringar Population changes 

Tab. 53. Invandrare och utvandrare efter kön och ålder under perioden 1961—1965 
samt år 1967 
Immigrants and emigrants by sex and age 

Tab. 54. Namnärenden 1958 — 1968 
Applications for family and christian names 
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Lantmäteri Land surveying 

Tab. 55. Lantmäteri 1963 — 1967 Land surveying 
Avser verksamheten inom lantmäteriets förrättningsorganisation. Där inte annat anges avser uppgifterna under året 
avslutade förrättningar eller uppdrag. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Jordbruk m. m. Agriculture, etc. 

Tab. 56. Veterinärväsendet åren 1961—1967 
Veterinary activity 

Tab. 57. Antal brukningsenheter åren 1956 och 1961 samt 1966 länsvis efter storleken 
av brukningsenheternas åkerareal i hektar: absoluta tal 
Holdings by size of holdings, by county: absolute numbers 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 58. Landarealen efter ägoslag åren 1956 och 1961 samt 1966 länsvis i hektar 
Land utilization (hectares) by county 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 59. Åkerarealen åren 1956 och 1961 samt 1966 länsvis i hektar efter storleken av 
brukningsenheternas åkerareal i hektar: absoluta tal 
Area of arable land by size of holdings: absolute numbers 
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Tab. 60. Åkerjordens användning i hektar inom olika storleksgrupper av brukningsenhefer år 1967 
Use of arable land, in hectares, by size of holdings 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 61. Åkerjordens användning 1965 — 1968, länsvis 
Use of arable land, by county 

Avser brukningsenheter med mer än 1 hektar åker. Figures refer to holdings of over 2 hectares of arable land. 
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Tab. 62. Skörd per hektar i kilogram 1965 — 1968, länsvis 
Crops per hectare, in kilogrammes 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of over 2 hectares of arable land 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 63. Skörd i ton 1963-1968 
Crops in metric tons 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of over 2 hectares of arable land. 
Uppgifterna i denna tabell bygger på de i tab. 62 angivna talen för hektaravkastningen samt på arealerna enl, 
tab. 61 (utom för sockerbetor och oljeväxter) vilka reducerats t i l l att avse besådd areal. 

92 

Tab. 64. Brödsäd: tillgång och förbrukning i ton 1952/53—1967/68 
Bread cereals: supply and consumption 

Avser skördeår 1/9—
31/8 Data refer to the period September 1 to August 31. 



Tab. 65. Husdjur 1962-1968, länsvis 
Livestock 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of over 2 hectares of arable land. 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 66. Brukningsenheter med och utan nötkreatur åren 1964—1968 
Holdings with and without cattle 
Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of over 2 hectares of arable land. 

Tab. 67. Husdjur den 4 juni 1968 inom olika storleksgrupper av brukningsenheter 
Livestock: number, by kind and by size of holdings 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 68. Skördeskadeskyddet: resultat av ersättningsberäkningarna 1962—1967 
Crop insurance: results of calculations of compensation 

Avser brukningsenheter med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of oyer 2 hectares of arable land. 
Se Källhänvisningar m, m. 

Tab. 69. Mjölkboskapskontrollen 1965/66-1967/68 
Milk-butferfat recording 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 70. Maskiner inom jordbruket efter olika produktionsområden den 
1 januari 1967 
Machinery in agriculture, by different production areas 

Tab. 71. Mejerihantering 1961—1968 
Dairying 
Mejerierna avser antalet verksamma under hela året eller del därav. Antal leverantörer avser den 31 december. 
I värdet ingår inte subventioner och bidrag. 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 72. Den artimaliska produktionen 1960—1968 i 1 000 ton 
Livestock production 

1 kaloriberäkningen har förutom i tabellen upptagna slutprodukter även medräknats torrmjölk. 

Tab. 73. Kontanta inkomster och utgifter per brukningsenhet år 1967 
Cash income and expenditure per holding 

Se Källhänvisningar m. m. — Noterna återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, see end of the table. 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 73 (forts.). Kontanta inkomster och utgifter per brukningsenhet år 1967 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 74. Jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse 1962 — 1968 
Farmers' co-operative associations 

Rörande kreditorganisationerna se tab. 188 och 189. Credit organizations, see tables 188 and 189. 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 75. Hushållningssällskapen 1954—1967 
County agricultural societies 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 76. Lantbruksnämndernas verksamhet: sammandrag 1962—1968 
Activity of county agricultural boards: summary 

Tab. 77. Lantbruksnämndernas rationaliseringsverksamhet åren 1966 och 1967 
Activity of county agricultural boards: projects 
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Jakt Skogsbruk Hunting Forestry 

Tab. 78. Dödat villebråd m. m. 1955/59 och 1962-1967 
Number of game killed 

Uppgifterna, som grundar sig på länsjaktvårdsföre- områden ändras från år til l år, varför siffrorna inte är 
Ringarnas årliga rapporter till Svenska jägareförbun- fullt jämförbara. Extreme care is necessary in the use of 
det, betecknas i tabellens källa, Skogsstatistisk årsbok, the figures as representing game killed. 
som »synnerligen osäkra». Jakttider och fridlysnings-

Tab. 79. Avverkningen i de allmänna skogarna 1958—1967 
Felling in public forests 
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Skogsbruk Forestry 

Tab. 80. Värdet av skogsmark och växande skog vid de allmänna fastighetstaxe
ringarna åren 1957 och 1965 
Value of forest land and growing sfock 

Tab. 81. Beräknad årlig skogsavverkning 1959 — 1968 
Estimated felling 

Avser miljoner kubikmeter fast mått utan bark. Med hänsyn til l de osäkerhetsmoment som förelegat i det insam
lade grundmaterialet måste uppgifterna betraktas som ungefärliga. Millions of cubic metres, solid volume without 
bark. Approximate figures. 
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Skogsbruk Forestry 

Tab. 82. Virkesförråd (exkl. torrskog och vindfällen1) enligt riksskogstaxeringen 
1953/62 
Growing stock in forests: quantities 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 83. Skogsmarken efter ägarekategorier och områden åren 1956, 1961,1966 och 
1967 i 1 000 hektar 
Forest land by owner groups, by region, in 1000 hectares 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Skogsbruk Forestry 

Tab. 84. Skogsmarken efter administrativa eller övervakande myndigheter 
den 31 december 1967 i 1000 hektar, länsvis 
Forest land by supervising authorities, by county 

Kronoskogarna utgörs av kronoparker, skogsjord
bruk, kronoholmar och skär, kronoöverloppsmarker 
samt oavmätta kronomarker. i övrigt förvaltar Do
mänverket bl. a. renbetesfjäll (i Jämtlands län), berg
verksskogar, kronoallmänningar och nationalparker. 

Övriga statliga myndigheter som innehar skog är: 
Fortifikationsförvaltningen, lantbruksstyrelsen, lots-
styrelsen och vattenfallsstyrelsen. 

Av stiftsnämnd förvaltas skogar som lyder under 
1932 års ecklesiastika boställsordning samt allmänna 
kyrkohemman, biskopshemman m. fl. 

Skogsvårdsstyrelserna har tillsyn — förutom över 
samtliga enskilda skogar — över kommunala skogar, 
landstingens skogar, härads- och sockenallmänningar 
samt vissa andra allmänna skogar. 
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Skogsbruk Forestry 

Tab. 85. Domänfondens skogar: areal, intäkter och kostnader m. m. 1961—1967 
The Domainal Funds' forests: area, revenue, expenditure, etc. 

Tab. 86. Flottningen i allmän flottled: personal 1967 
Floating in public floatways: employees 
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Tab. 87. Flottningen i a l lmän flottled 1964 — 1967 Floating in public floafways 
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Skogsbruk Forestry 

Tab. 88. Virkesmätningsföreningarna: inmätta kvantiteter rundvirke säsongerna 
1963/64 — 1967/68 i 1 000 kubikmeter fast mått utan bark 
Volume of round wood measured by timber measurement associations (solid volume without bark) 

För sågtimmer anges volym under bark, däremot är inte bark frånräknad för obarkad massaved som inmätts i 
travat mått och inte heller för obarkat sågverksavfall. 
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Skogsbruk Forestry 

Tab. 89. Skogsvårdsåtgärder m. m. år 1967 Silvicultural measures 
En viss försiktighet torde vara påkallad vid bedömningen av uppgifterna i denna tabell, särskilt för gruppen »öv
riga enskilda skogar». 
Se Källhänvisningar m. m. 

109 



Fiske Fisheries 

Tab. 90. Västkustfiskarnas fångst 1960—1967 i ton 
Catches taken by West coast fishermen 

Fångsten är redovisad i hel färskvikt. The catches are given in round fresh weight. 
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Tab. 91. Saltsjöfisket: fiskare, redskap och båtar m. m. 1957—1967 
Sea-fisheries: fishermen, fishing gear and fishing craps, etc. 

Fången är redovisad i hel färskvikt. The catches are given in round fresh weight. 



Fiske Fisheries 

Tab. 92. Saltsjöfisket: fångstmängd och fångstvärde 1964—1968 
Sea-fisheries: quantity and value of catch by species 

Fångsten redovisas i hel färskvikt utom för det senaste året, då landad vikt redovisas. The catches are given 
in round fresh weight except for the last year, for which data refer to landed weight. 
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Bergshantering Mining, quarrying 

Tab. 93. Produktion av viktiga malmer andra än järnmalm samt av stenkol m. m. i 
ton 1955-1967 
Mining, except iron ore production 

Tab. 94. Produktion av jä rnmalm, tackjärn samt vissa andra metaller 1955—1967 
Production of iron ore, pig iron and certain other metals 
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Bergshantering Mining, quarrying 

Tab. 95. Bergshantering 1961—1967 
Metal and mining industries 
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Industri Manufacturing 

Tab. 96. Industri: produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varu
poster enligt SITC-Revised åren 1964—1967 
Manufacturing (excl. electricity, gas and water services): Production of some important items divided 
according to the SITC-Revised 
Uppgifterna i denna tabell avser totala produktionen, inte som i tab. 101 och 106 endast salutillverkningen. 
Rörande brytningen av malmer och vissa andra mineral se tab. 93—95. Noterna återfinns i slutet av tabellen. 
For footnotes, see end of the table. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 96 (forts.). Industri; produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varu
poster enligt SITC-Revised åren 1964—1967 
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Industri Manufacturing 

Tab. 96 (forts.). Industri: produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varu
poster enligt SITC-Revised åren 1964—1967 
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Industri Manufacturing 

Tab. 96 (forts.). Industri: produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varu
poster enligt SITC-Revised åren 1964—1967 
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Industri Manufacturing 

Tab. 96 (forts.). Industri: produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varu
poster enligt SITC-Revised åren 1964—1967 
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Industri Manufacturing 

Tab. 96 (forts.). Industri: produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varu
poster enligt SITC-Revised åren 1964—1967 
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Industri Manufacturing 

Tab. 96 (forts.). Industri: produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varu
poster enligt SITC-Revised åren 1964—1967 
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Industri Manufacturing 

Tab. 96 (forts.). Industri: produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varu
poster enligt SITC-Revised åren 1964—1967 
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Industri Manufacturing 

Tab. 96 (forts.). Industri: produktion av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varu
poster enligt SITC-Revised åren 1964—1967 

Tab. 97. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: drivkraft för omedelbar drift i 1000 
effektiva hästkrafter 1960—1967 
Manufacturing (excl. electricity, gas and water services): motive power (1000 horsepower) 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 98. Brännvinstillverkning 1960/61-1965/66 samt 1967 och 1968 
Production of distilled liquors 

Avser tillverkningsår som slutar den 30 september t. o. m. år 1966; fr. o. m. 1967 kalenderår. 

Tab. 99. Maltdrycks- och läskedryckstillverkning 1962—1968 
Production of malt liquors and carbonated beverages 
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Industri Manufacturing 

Tab. 100. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: arbetsställen och arbetarantal för
delade på storleksklasser och industrigrupper år 1967 

Se Källhänvisningar m. m. — Noterna återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, see end of the table. 
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Industri Manufacturing 

Manufacturing (excl. electricity, gas and water services): establishments and number of wage-earners 
by size and branch of industry 
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Industri Manufacturing 

Tab 100 (forts.). Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: arbetsställen och arbetarantal förde
lade på storleksklasser och industrigrupper år 1967 
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Industri Manufacturing 
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Industri Manufacturing 

Tab. 101. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: arbetsställen, arbetare m. m. 
efter industrigrupper år 1967 
Manufacturing (excl. electricity, gas and water services): establishments, wage-earners, etc. by 
branches of industry 
Anläggning upptas under den industrigrupp till vilken dess huvudsakliga tillverkning hör. Noterna återfinns i slu
tet av tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 101 (forts.). Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: arbetsställen, arbetare m. m. efter 
industrigrupper år 1967 
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Industri Manufacturing 

Tab. 101 (forts.). Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: arbetsställen, arbetare m. m. efter 
industrigrupper år 1967 
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Industri Manufacturing 

Tab. 102. industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: förbrukning av bränsle och elektrisk 
energi efter bränsleslag 1960—1967 
Manufacturing (excl. electricity, gas and water services): consumption of fuel and electric energy by 
kind of fuel 
Fr. o. m. år 1962 avses förbrukat inköpt bränsle. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 103. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: förbrukning av bränsle och elektrisk 
energi efter industrigrupper åren 1964 — 1967 
Manufacturing (excl. electricity, gas and water services): consumption of fuel and electric energy by 
branch of industry 
Se Källhänvisningar m. m. — For translation of the branches of industry, see table 105. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 104. Industri, exkl . el-, gas- och vattenverk: arbetskraft 1964—1967 
Manufacturing (excl. electricity, gas and water services): manpower 
Se Källhänvisningar m. m. — For translation of the branches of industry, see table 105. 

Tab. 105. Industri, exkl . el-, gas- och vattenverk: arbetsställen 1962—1967 
Manufacturing (excl. electricity, gas and water services): number of establishments 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 106. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: produktionens saluvärde 1961 — 1967, 
milj. kr 

Manufacturing (excl. electricity, gas and water services): sales value 

Se huvudnot till tab. 96. — Se Källhänvisningar m. m. — For translation of the branches of industry, see table 105. 

Tab. 107. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: investeringar 1962—1967, milj. kr, 
löpande priser 
Industrial investments (excl. electricity, gas and water services) 

Uppgifterna omfattar kostnader för ny-, t i l l- och ombyggnadsarbeten samt nyanskaffningar. For translation of 
the branches of industry, see table 105. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 108. Industri: produktionsvolymindex inom olika industrigrupper 1961—1967 
(1959 = 100) 
Manufacturing: volume of production, index numbers — Se Källhänvisningar m.m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 109. Orderläget i verkstadsindustrin 1964 — 1968 
The order situation in the engineering and shipbuilding industries 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 110. Vattenkraft, disponibel och utbyggd, den 31 december 1967 och 1968 
Water power, potential and developed 
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Industri Manufacturing 

Tab. 111. Produktion och förbrukning av elektrisk energi 1963—1968 
Production and consumption of electric energy 
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Industri m. m. Manufacturing, etc. 

Tab. 112. Akt iebolag 1 9 5 9 - 1 9 6 8 
Joint stock companies 

Affärsbanker, sparbanker och försäkringsbolag ingår inte. Commercial banks, savings-banks and insurance companies 
are not included. 

Tab. 113. Patent 1 9 5 9 - 1 9 6 8 
Patents 
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Industri, Inrikeshandel Manufacturing, Internal trade 

Tab. 114. Varumärken 1959-1968 
Trade marks 

Tab. 115. Partihandel och varuhandelsförmedling: försäljningsställen, sysselsatta och 
försäljning efter bransch år 1963 
Wholesale trade and wholesale trade by agents: sales establishments, numbers engaged and sales by 
branch 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Inrikeshandel Internal trade 

Tab. 116. Partihandel med sprit 1956—1968 
Wholesale trade in spirits 

Se Källhänvisningar m, m. 

Tab. 117. Detaljhandel: försäljningsställen, sysselsatta och försäljning efter bransch 
år 1963 
Retail trade: sales establishments, numbers engaged and sales by branch 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Inrikeshandel Internal trade 

Tab. 118. Detaljhandel: försäljningsställen och försäljning efter storleksgrupp år 1963 
Retail trade: sales establishments and sales by size 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Inrikeshandel Internal trade 

Tab. 119. Detaljhandel med rusdrycker: översikt 1956—1968 
Retail trade in spirits and wines 

Avser försäljning för konsumtion. The table refers to sales for consumption. 

Tab. 120. Detaljhandel med rusdrycker: utminuteringsställen och överlåtna 
årsutskänkningstillstånd 1956—1968 
Organization of the retail trade in spirits and wines 

Avser spritdrycker, vin och starköl. 
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Konsumentkooperation Utrikeshandel Consumers' co-operation Foreign trade 

Tab. 121. Kooperation: vissa konsumentföreningars verksamhet åren 1966 och 1967 
Consumers' co-operation: activity 

Antalet till HSB-organisationen och Svenska riksbyg- 81127. Antalet lokalföreningar inom HSB uppgick 
gen hörande bostadsrättsföreningar uppgick ar 1967 år 1967 till 124 med 298 037 medlemmar. — Rörande 
till 2 668 resp. 789 och antalet till dessa organisatio- {ordbrukskooperation se tab. 74. 
ner hörande bostadsrättslägenheter till 181 133 resp. 

Tab. 122. Införsel (cif) och utförsel (fob) 1956-1968 
Imports and exports 

Uppgifterna avser specialhandeln t.o.m. år 1958, därefter generalhandeln. — Värdeuppgifterna avser vid införsel 
cif-priset (cost, insurance, freight), vid utförsel fob-priset (free on board). Up to f 958 the figures relate to the special trade, 
from 1959 to the general trade. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 123. Införsel och utförsel: pris- och volymindex 1965 — 1968 (1959 = 100) 
Price and volume of imports and exports, index numbers 
Prisindextalen grundar sig på enhetspriser över samtliga handelsstafistiska nummer. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 124. Värde av införda varor (cif): fördelning enligt SITC-Revised 
1964-1968, milj. kr 
Value of imported commodities by SITC-Revised 

Uppgifterna avser generalhandeln. The figures relate to the general trade. SITC = Standard international trade 
classification. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 124 (forts.). Värde av införda varor (cif): fördelning enligt SITC-Revised 
1964-1968, milj. kr 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 124 (forts.). Värde av införda varor (cif): fördelning enligt SITC-Revised 
1964-1968, milj. kr 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 125. Värde av utförda varor (fob): fördelning enligt SITC-Revised 
1964-1968, milj. kr 
Value of exported commodities by SfTC-Rev/sed 

Uppgifterna avser generalhandeln. Noterna återfinns i slutet av tabellen. The figures relate to the general trade. For 
footnotes, see end of the table. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 125 (forts.). Värde av utförda varor (fob): fördelning enligt SITC-Revised 
1964-1968, milj. kr 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 126. Värde av införda varor (cif): fördelning på huvudavdelningar och avdel
ningar enligt SITC-Revised och på ursprungsland år 1968, milj. kr 
Uppgifterna avser generalhandeln. The figures relate to the general trade. For trans/ation, see tables 124 and 129. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Value of imported commodities by SITC-Revised sections and divisions and by country of origin 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 127. Värde av utförda varor (fob): fördelning på huvudavdelningar och avdel
ningar enligt SITC-Revised och på förbrukningsland år 1968, milj. kr 
Uppgifterna avser generalhandeln. The figures relate lo the general trade. For translation, see fables 124 and 129. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Value of exported commodities by SITC-Revised sections and divisions and by country of consumption 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 128. Värde av införda (cif) och utförda (fob) varor: fördelning efter länder åren 
1967 och 1968, milj. kr 
Value of imported and exported commodities by country 
Inte särskilt angivna länder ingår i summorna. Beträffande omfattningen av vissa här redovisade länder, se SOS: 
Utrikeshandel, del I. Uppgifterna avser generalhandeln. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 128 (forts.). Värde av införda (cif) och utförda (fob) varor: fördelning efter länder 
åren 1967 och 1968, milj. kr 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 129. De viktigaste införda varorna (cif): kvantitet och värde 1964—1968 
Siffrorna i förspalten avser varukoder enl. SITC- after the commodity headings refer to code numbers in 
Revised, i vissa fall kompletterade med statistiska num- the Standard International Trade Classification, Revised 
mer. Uppgifterna avser generalhandeln. The figures (SITC-Revised). 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Principal commodities imported: quantity and value 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab . 130. De viktigaste utförda varorna (fob): kvantitet och värde 1964—1968 

Se huvudnot t i l l tab. 129. For head-note, see table 129. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Principal commodities exported: quantity and value 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 131. Sveriges betalningsbalans 1962—1968, milj. kr 
Balance of payments 
Siffrorna för utrikeshandeln avser generalhandeln. I posterna under Löpande transaktioner, Kapitaltransaktioner 
och Restpost representerar en positiv siffra betalning til l Sverige. I posterna under Bankernas utlandsställning 
representerar en positiv siffra en ökning av nettofordringar pä utlandet. Foreign trade figures relate to the general 
trade. Under Current transactions, Capital transactions and Errors and omissions positive figures mean net payments to 
Sweden. Under Monetary institutions positive figures mean increases of the net claim on foreign countries. 
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Sjöfart Shipping 

Tab. 132. Svenska rederinäringen: bruttointäkter 1961—1967, mil j . kr 
Swedish shipping companies: gross freight earnings 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 133. Svenska handelsflottan: fartyg efter huvudsaklig fart vid slutet av 
åren 1 9 6 1 - 1 9 6 7 
Merchant fleet: vessels by main use 

Avser fartyg om 100 ton brutto och däröver. Covers vesse/s of 100 tons gross and over. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Sjöfart Shipping 

Tab. 134. Svenska handelsflottan: fartyg efter storlek och ålder vid utgången 
av år 1968 
Merchant fleet: vessels by size and age 

Avser fartyg om 100 ton brutto och däröver. Covers vessels of 100 tons gross and over. — Se Källhänvisningar m. m. 

162 



Tab. 135. Svenska handelsflottan: förändringar år 1968 
Merchant fleet: additions or deductions 

Se Källhänvisningar m. m. 

UJ 

Î 
f 



Sjöfart Shipping 

Tab. 136. Svenska handelsflottan: fart /gens bemanning 1959—1967 
Merchant fleet: crews employed 

Normalbemanning för fartyg om 100 ton brutto och däröver. Average figures relating to vessels of 100 tons gross 
and oyer. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 137. Svenska handelsflottan: upplagda fartyg månadsvis 1965—1968 
Merchant fleet: vessels laid up 

Endast fartyg om minst 300 ton brutto. Exkl. fartyg som upplagts för reparation, klassning eller ombyggnad. 
— Only vessels of 300 tons gross and over. Excl. vessels laid up for repairs, classification or reconstruction. — 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab . 138. Svenska handelsflottan: förolyckade fartyg 1962 — 1967 
Merchant fleet: wrecked ships 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Sjöfart Shipping 

Tab. 139. Trafiken i rikefs hamnar 1959—1967 
Swedish ports: vessels entered and cleared, etc. 

I tabellen specificeras endast vissa av de hamnar och lastageplatser för vilkas begagnande avgifter utgår efter av 
sjöfartsstyrelsen fastställda hamntaxor. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Sjöfart Shipping 

Tab. 140. I direkt fart inklarerade fartyg efter nationalitet åren 1966 och 1967 
Entered vessels in direct voyages: analysis of vessels by nationality 

Avser fartyg om 20 ton netto och däröver. Covers vessels of 20 tons net and over. — Se Källhänvisningar m.m. 

Tab. 141. Lastfart/g i direkt fart mellan Sverige och utlandet 1960—1968 
Cargo shipping between Sweden and foreign countries: direct voyages 

Avser fortyg om 20 ton netto och däröver. Covers vessels of 20 tons net and over Se Källhänvisningar m.m. 
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Sjöfart Shipping 

Tab. 142. Fartyg och färjor i direkt fart mellan Sverige och utlandet 1959—1968 
Shipping between Sweden and foreign countries: direct voyages with vessels and ferries 

Avser fartyg om 20 ton netto och däröver. Covers vessels of 20 tons net and over. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 143. Lotsningar, säkerhetsanstalter för sjöfarten samt sjöräddning 
den 31 december 1961 — 1968 
State pilotage, aids to navigation and life-saving 

Kommunala och enskilda anläggningar etc. ingår inte i tabellen. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 144. Järnvägar: längd i km den 31 december 1968, länsvis 
Railways: length of lines in kilometres 

168 

Tab. 145. Järnvägar: bana och rullande materiel den 31 december 1961 — 1968 
Railways: length of lines and rolling stock 



Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 146. Järnvägar: översikt 1960—1968 
Railways: operations 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 147. Postförsändelser (portopliktiga), 1960—1968, i milj. 
Volume of mail (liable to postage) 

Tab. 148. Postanstalter, postlinjer m. m. 1958—1968 
Post offices, mail routes, etc. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 149. Avgående brevförsändelser till utlandet 1962—1968 
Letters dispatched to foreign countries 

Tab. 150. Telegraf, telex och radio 1959/60—1967/68 
Telegraph, telex and radio service 

Antalet ljudradiostationer och televisionssändare redovisas i tab. 365. for broadcasting and television stations, see 
table 365. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 151. Telefon 1960/61-1967/68 
Telephone service 

Tab. 152. Antal telefonapparater per 1 000 invånare den 1 januari 1957—1969 
Number of telephones per 1 000 inhabitants 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 153. Allmänna vägar på landsbygden: statliga investeringar år 1968 i 1 000 kr 
State capital investments in public roads in rural districts 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 154. Al lmänna vägar och enskilda bidragsberättigade vägar på landsbygden 
1959-1969 
Public roads and private roads with subsidies in rural districts 
Se Källhänvisningar m. m. — Uppgifterna avser den 1 januari resp. år. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 155. Al lmänna vägar på landsbygden: statens kostnader för underhåll 1965 — 1968 
i 1 000 kr 
State expenditure for maintenance of public roads in rural districts 

Fr. o. m. 1965 redovisas vägunderhållskostnaderna per kalenderår. Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 156. Vägunderhåll och ordinarie väg- och brobyggnad: statens kostnader 
1960 /61-1967 /68 i 1000 kr 
State expenditure for maintenance of roads and construction of roads and bridges 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 157. Utfärdade och återkallade körkort 1965—1968, länsvis 
Drivers' licences issued and cancelled, by county 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 158. Utfärdade och återkallade körkort: översikt 1952—1968 
Drivers' licences issued and cancelled: survey 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 159. Centrala bilregistret: registrerade motorfordon vid utgången 
av åren 1945, 1950 samt 1955-1968 
Motor vehicles registered at end of period 

Den 30 juni 1969 uppgick antalet personbilar till 2 133 600 (268 per 1 000 inv.) 

Tab. 160. Centrala bilregistret: registrerade motorfordon och traktorer efter årsmo
dell den 31 december 1967 och 1968 
Motor vehicles and tractors by model year 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 161. Centrala bilregistret: registrerade motorfordon den 31 december 1968 
Motor vehicles registered, by county 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 162. Centrala bilregistret: registrerade motorfordon och traktorer efter fabrikat 
den 31 december 1968 
Motor vehicles by make 

Tab. 163. Statens järnvägars biltrafik 1966—1968 
State railways: road motor service 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 164. Beställningstrafik med lastbil 1962—1968 
Road haulage: lorries for hire 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 165. Vägtrafikolyckor: olyckor 1957-1968 
Road traffic accidents 
Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning. Fr.o.m. 1965 exkl. olyckor med enbart egen
domsskada. As from 1965 accidents with damage to property only are excluded. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 166. Vägtrafikolyckor: skadade personer 1957—1968 
Casualties in road accidents 

Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 167. Vägtrafikolyckor: skadade personer efter skadans grad, 
trafikantgrupp och ålder år 1968 
Casualties in road accidents by severity of the injury, by group of road users and by age 

Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 168. Svensk regelbunden lufttrafik (linjefart) 1957—1968 
Swedish scheduled air traffic 

Häri ingår även 3/7 av SAS internationella trafik. SAS hela lufttrafik redovisas i tab. 478. 

Tab. 169. Svensk civil luftfart: motordrivna luftfartyg efter viktklasser och ägarekate
gorier 1958 — 1968 
Swedish civil aviation: engine-driven aircraft by weight and ownership 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 170. Svensk civil luftfart: av- och påstigande passagerare i linjefart 1961—1968 
Swedish civil aviation: passengers in scheduled air traffic 

Tab. 171. Trafiken på statens civila trafikflygplatser åren 1967 och 1968 
Activity at civil airports 
Tabellen avser trafiken med motordrivna luftfartyg på statens civila trafikflygplatser. Under åren 1967 och 
1968 trafikerades 13 sådana flygplatser. 
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184 

Tab. 172. Inresande ti l l det nordiska passkontrollområdet år 1968, månadsvis 
Persons arriving at the Scandinavian passport control area 

Det nordiska passkontrollområdet omfattar Danmark, tid inte de direkt till Island inresta. De höga siffrorna i det dansk-tyska gränsområdet. The Scandinavian pass-
Finland, Norge och Sverige samt fr. o. m. den 1 janu- för danskar och väst-tyskar förklaras av det stora an- port control area embraces Denmark, Finland, Iceland, Nor-
ari 1966 även Island. Uppgifterna innefattar emeller- talet gränspasseringar som företas av personer bosatta way and Sweden. Arrivals directly at Iceland not included. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 173. Valutakurser samt guldpris i medeltal 1961 — 1968 i kr 
Foreign exchange rates and gold price, averages 

Där inte annat anges avses avista växelkurser (säljkurser) i Stockholm. Sista decimalsiffran i vissa fall avrundad. 
Sight rates, except as noted. 

Tab. 174. Bankernas räntesatser 1950—1968 
Interest rates, per cent per annum 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 175. Riksbankens ställning den 31 december 1963—1968 i 1 000 kr 
The Riksbank: assets and liabilities 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 176. Riksbankens valutaställning den 31 december 1959 — 1968, mi l j . kr 
The Riksbank: gold and foreign exchange holdings 

187 

Tab. 177. Sparbankerna år 1968, länsvis 
Savings banks, by county 



Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 178. Sparbankerna: fördelning av kontona efter insättarbehållningens storlek 
den 31 december 1920—1965 
Savings banks: depositors' accounts, by size 

Tab. 179. Sparbankerna: verksamhet och ställning 1956—1968 
Savings banks: activity and position 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 180. Sparbankerna: ställning den 31 december 1959—1968 
Savings banks: number, depositors' accounts, assets and liabilities 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 181. Postbanken 1 9 5 9 - 1 9 6 8 
Post-Office Bank 

Tab. 182. Postgirot 1959-1968 
Postal Giro Service 

Tab. 183. Bankgirot 1962-1968 
Bank Giro Service 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 184. Affärsbankernas ställning den 31 december 1963—1968, milj. kr 
Commercial banks: assets and liabilities 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 185. Hypoteksinrättningarna den 31 december 1957—1968 
Mortgage institutions 

Landshypoteksinstitutionen (belopp i 1 000 kr) 
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Stadshypoteks- och bostadskreditinstitutionerna' (belopp i 1 000 kr) 



Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 185 (forts.). Hypoteksinrättningarna den 31 december 1957 — 1968 

Skeppshypoteksinstitutionen (belopp i 1 000 kr) 

Tab. 186. Allmänna pensionsfonden: placeringarna efter låntagargrupp vid slutet 
av åren 1961—1968 
The National Pension Insurance Fund: investments by group of borrower 

Tab. 187. Allmänna pensionsfonden: placeringarna efter låntagargrupp den 31 
december 1967 och 1968 
The National Pension Insurance Fund: investments by group of borrower 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 188. Al lmänna pensionsfonden: delfondernas placeringsobjekt den 31 december 
1967 och 1968 
The National Pension Insurance Fund: assets by kind of object 

Den 31 aug. 1969 uppgick hela fonden til l 29 058 mil j . kr, varav delfond I t i l l 8191 mil j . kr, delfond II ti l l 
15 157 mil j . kr och delfond III t i l l 5 710 mil j . kr. Under 1963 utbetalades i pensionsmedel 35 milj. kr, under 1964 
86 mil j . kr, under 1965 169 milj. kr , under 1966 286 mil j . kr, under 1967 433 milj. kr, under 1968 607 milj. kr 
samt under tiden 1 jan.—31 aug. 1969 524 milj. kr. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 189. Jordbrukets kreditkassor den 31 december 1959—1968 
Agriculture co-operative credit societies 

Beloppen anges i milj. kr. Money figures in millions of kronor. 

Tab. 190. Inlåning från allmänheten i vissa kreditinstitut den 31 december 1959—1968, 
milj. kr 
Deposits by the public in selected credit institutions 

Inkl. räntor då inte annat anges. Incl. interest i f not otherwise stated. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 191. Svenska aktier, obligationer och förlagsbevis 1962—1968, milj. kr 
Swedish shares, bonds and debentures 
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Penning- och kreditväsen Försäkringsväsen Money and credit market, Insurance 

Tab. 192. Omsättningen på Stockholms fondbörs samt aktieindex 1956—1968 
Turnover on the Stockholm Stock Exchange; index of Stock exchange prices 
Antalet medlemmar av Stockholms fondbörs den 1 juli 1969 var 18 och antalet bolag med inregistrerade aktier 
109 med ett sammanlagt nominellt belopp av 10,5 miljarder kr. 

Tab. 193. Trafikförsäkring av personbilar för samtliga försäkringsbolag 1964—1966 
Motor third party insurance 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 194. Liv- och sjukförsäkringsbolag: direkt försäkringsbestånd 1962—1967 
Policies in force in Swedish life and sickness insurance companies. Direct business 

198 



Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 195. Liv- och sjukförsäkringsbolag: direkt verksamhet 1962—1967 
Life and sickness insurance companies. Direct business 

Exkl. barnolycksfallsförsäkring och avgångsbidragsförsäkring. Excl. child's accident insurance and redundancy pay
ment insurance. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 196. Skadeförsäkring: på året belöpande premier, skador m. m. 1965—1967 
Direct fire and casualty insurance: premiums earned, claims incurred during year, etc. 
Avser direkt försäkring i Sverige. Endast svenska bolag. Swedish companies only. — Se Källhänvisningar m. m. 
i formeln för överskottsberäkningarna har använts en räntefot av 5 % (i årgångar t. o. m. 1966 av Statistisk årsbok 
3 %). 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 197. Försäkringsbestånd i vissa försäkringsgrenar 1962—1967 
business in force in specified classes of fire and casualty insurance 

Tabellen omfattar samtliga svenska bolag och i Sverige koncessionerade utländska bolag och avser direkt affär i 
Sverige. Direct business in Sweden of Swedish companies and of foreign companies licensed in Sweden. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 198. Skadeförsäkring: under året influtna premier och betalda skador 1962—1967 
i 1000 k r 
Fire and casualty insurance: premiums received and claims paid during the year 

Tabellen omfattar samtliga svenska bolag och i Sverige koncessionerade utländska bolag och avser direkt affär i 
Sverige. Beträffande allmänna försäkringskassor se tab. 266 och 267 samt beträffande yrkesskadeförsäkring tab. 257. 
Direct business in Sweden of Swedish companies and of foreign companies licensed in Sweden. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 199. Svenska försäkringsbolag: förvaltade tillgångar 1961—1968, milj. kr 
Assets of Swedish insurance companies 

Läns-, härads- och sockenbolagen är inte medtagna. Dessa svarar för mindre än 2 % av de förvaltade tillgångarna. 
Single-county and local companies accounted for less than 2 % of the assets are not included. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 200. Brandförsäkring med bibranscher: under året influtna premier och betalda 
skador efter objektförsäkringsgrupper 1965—1967 i 1 000 kr 
Fire insurance and related lines of insurance: premiums received and claims paid during the year, by 
kind of object 

Tabellen omfattar endast andra bolag än läns-, härads- och sockenboiag. Excl. local companies and single-county 
companies. 

Tab. 201. Bränder efter brandorsak 1960—1966 
Fires by cause of fire 

Uppgifter från Centralstället för svensk brandskade- skogsbränder och civilskador av mindre än 150 kro-
statistik, som omfattar brandförsäkringsbolag med nors värde. Antalet skador har minskat fr. o. m. 1965 
riksomfattande verksamhet. I materialet ingår inte pä grund av att bolagen infört viss självrisk. 
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Försäkringsväsen m. m. Insurance, etc. 

Tab. 202. Skogsbränder efter brandorsak m. m. 1961 — 1968 
Forest fires by cause of fire 

Tab. 203. Konsumtion av födo- och njutningsämnen 1960 och 1966—1968 Food consumption 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. 
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Priser, levnadskostnader, konsumtion Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 203 (forts.). Konsumtion av födo- och njutningsämnen 1960 och 1966—1968 
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207 

Priser, levnadskostnader, konsumtion Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 204. Konsumentpriser för vissa varor och tjänster 1963 — 1968 i kr 
Retail prices of selected commodities and services 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. 



Priser, levnadskostnader, konsumtion Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 204 (forts.). Konsumentpriser för vissa varor och tjänster 1963 — 1968 i kr 
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Priser, levnadskostnader, konsumtion Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 205. Partiprisindex, export- och importprisindex, årsmedeltal 1961 — 1968 och 
ju l i 1969 (1949 = 100) 
Index numbers of wholesale prices, export prices and import prices, annual averages 

209 

Tab. 206. Nettoprisindex 1960-1969 (1959=100) 
Nef Price Index 

Se Källhänvisninqar m. m. 



Priser, levnadskostnader, konsumtion Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 207. Konsumentprisindex, årsmedeltal 1950—1968 (1949 = 100) 
Consumer Price Index, annual averages 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 208. Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner, årsme
deltal 1914 -1968 ( jul i 1914=100). 
Cost of living index without income taxes and social benefits, annual averages 
Se Källhänvisningar m. m. 
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211 

Tab. 211. Förbrukning av alkoholhaltiga drycker per invånare 15 år och däröver 
1958-1968 
Consumption per inhabitant of alcoholic beverages 

Tab. 210. Försäljning av tobaksvaror 1962—1968 
Tobacco: retail trade 

Priser, levnadskostnader, konsumtion m. m. Prices, cost-of-living, consumption, etc. 

Tab. 209. Basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring 1960 — 1969 
Base amount according to the National Insurance Act 

Se Källhänvisningar m. m. 



Byggnadsverksamhet Construction 

Tab. 212. Bostadsbyggandet: nybyggnad och rivning 1961—1968 
Housing construction : new construction and demolition 

Tab. 213. Bostadsbyggandet: nybyggda lägenheter efter byggherre 1961—1968 
Housing construction: dwellings completed by new construction, by type of investor 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Byggnadsverksamhet Construction 

Tab. 214. Bostadsbyggandet: nybyggnad och rivning åren 1967 och 1968 
Housing construction : new construction and demolition 
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Byggnadsverksamhet Consfruction 

Tab. 215. Bostadsbyggandet: nybyggda lägenheter efter lägenhetstyp, 
byggherre, hustyp och förekomst av statligt lån å r 1968 
Housing construction: dwellings completed by new construction by size of dwelling, type of investor, 
type of building and existence of State loan 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Byggnadsverksamhet Construction 

Tab. 216. Bostadsbyggandet: statliga lån och bidrag t i l l bostadsförsörjningens 
främjande budgetåren 1962/63—1968/69 
Housing construction: government assistance to housing 
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Bostäder Housing 

Tab. 217. Bostadsbeståndet efter hustyp den 1 november 1965 
Dwellings by type of building 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 218. Lägenheter efter hustyp, ägarekategori och utrustning den 1 november 1965 
Dwellings by type of building, type of ownership and type of convenience 
Se Källhänvisningar m.m. 



Bostäder Housing 

Tab. 219. Bostadshushåll efter lägenhetens storlek, hustyp och byggnadsperiod den 
1 november 1965 
Dwelling households by size of dwelling, type of building and period of construction of dwellings 
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Bostäder Housing 

Tab. 220. Lägenheter efter storlek och byggnadsperiod den 1 november 1965 
Dwellings by size and by period of construction 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 221. Bostadshushåll efter antal boende och antal minderåriga samt hustyp och lägenhetsstorlek den 1 november 1965 
Dwelling households by number of residents, by number of children and according to type of building and size of dwelling 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Bostäder Housing 

Tab. 222. Bostadshushåll efter lägenhetsstorlek, antal boende m. m. och efter lägen
hetens kvalitetsgrupp den 1 november 1965 
Dwelling households by size of dwelling, number of residents, etc. and by qualify group of dwelling 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 223. Statstjänstemän och tjänstemän i statsunderstödd verksamhet efter olika 
huvudtitlar m. m. den 1 oktober åren 1965—1968 
Government employees and employees in state-subsidized activities by certain ministries, etc. 
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Arbetsmarknod Labour market 

Tab. 224. Statstjänstemän och tjänstemän i statsunderstödd verksamhet efter huvud
titel, löneplan m. m. och kön den 1 oktober 1968 

Government employees and employees in state-subsidized activities by ministry, by salary scheme, and 
by sex, etc. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 225. Statstjänstemän på löneplan A, fördelade efter lönegrad, ortsgrupp och kön 
den 1 oktober 1968 
Government employees in salary scheme A, by salary grade, by cost-of-living zone and by sex 

Enbart löneklassplacerade arvodister ingår inte. 

Tab. 226. Statstjänstemän på löneplan B och C efter lönegrad, kön, anställningsform 
m. m. den 1 oktober 1968 
Government employees in salary scheme B and C by salary grade, by sex, by type of appointment, etc. 
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Tab. 227. Kommunalanställd personal efter förvaltningsgren, anställningsform och kön den 1 april 1967: heltidsanställda 

Employees in certain municipalities, etc., by branch of administration, by type of appointment, and by sex: full-time employees 

Tabellen avser personal som den 1 april 1967 var anställd hos kommuner vilka i förhandlingsavseende var anslutna till Svenska kommunförbundet. 
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Tab. 228. Kommunalanställd personal efter förvaltningsgren, anställningsform och kön den 1 apri l 1967: deltidsanställda 
Employees In certain municipalities, etc., by branch of administration, by type of appointment, and by sex: part-time employees 
Se huvudnot till tab. 227. 

225 

A
rb

etsm
ark

n
od

 Labour m
arket 



Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 229. Landstingsanställd personal efter verksamhetsområde, anställningsart och 
kön den 30 september 1968 Employees in county councils, by sphere of activity, by type of appoint
ment, and by sex 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 230. Heltidsanställda tjänstemän hos städer och vissa köpingar efter förvalt
ningsområde, anställningsform och kön den 1 augusti 1967 
Full-time employees in towns and certain boroughs by sphere of administration, by type of appointment 
and by sex 

Endast anställda hos städer och köpingar anslutna till Svenska stadsförbundet ingår. 



Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 231. Till vissa fackliga organisationer anslutna medlemmar den 31 december 1968 
The Swedish Federation of Trade Unions, the Central Organization of Salaried Employees and the 
Swedish Confederation of Professional Associations: membership 

Til l Statstjänstemännens riksförbund (SR) var den 31 (SAC) 375 organisationer med 23 885 medlemmar 
dec. 1968 anslutna 36 organisationer med 19 035 med- och ti l l Statstjänarkartellen 10 förbund med 149 375 
lemmar (Inkl. ca 3 000 passiva medlemmar och pen- medlemmar, 
sionärer), t i l l Sveriges arbetares centralorganisation 

Använda förkortningar: Förbund(et) — fbd.; Förening(en) fng. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 232. Till Svenska Arbetsgivareföreningen anslutna förbund den 1 maj 1969 
The Swedish Employers' Confederation 

Använda förkortningar: Förbund(et) — fbd.; Förening(en) — fng. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 233. Till Svenska Arbetsgivareföreningen den 1 maj 1969 anslutna företag 
(delägare i SAF) efter antal arbetstagare år 1968 
Members of the Swedish Employers' Confederation by number of employees 

Tab. 234. Offentlig arbetsförmedling: arbetslösa samt lediga platser 1956—1968 i 
1 000-tal 
Employment offices: unemployed total and vacancies 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 235. Offentlig arbetsförmedling: anmälda arbetslöshetsförsäkrade 
arbetslösa 1956—1968 
Employment offices: insured unemployed applying for work 

Arbetslöshetsstatistiken är grundad på uppgifter om vid arbetsförmedlingen anmälda arbetssökande som är 
arbetslösa första helgfria dagen i den vecka då den 15:e infaller. 
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Arbets marknad Labour market 

Tab. 236. Offentlig arbetsförmedling år 1967 
Employment offices 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. Far footnotes, see end of the table. For translation of major groups, see table 238. 
— Se Källhänvisningar m. m. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 236 (forts.). Offentlig arbetsförmedling år 1967 
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Tab. 237. Arbetsinställelser 1955-1968 
Stoppages of work 



Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 238. Arbetsanmälda utlänningar den 1 april 1961—1969 efter yrkesområde 
Employment of aliens by branch of occupation 

Antalet arbetsanmälda utlänningar den 1 juli 1969 var 183 500. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 239. Arbetskraften 1964-1969 
Population in labour force 

Siffrorna avser antal personer som tillhör arbetskraften i % av hela befolkningen i motsvarande kategori. 
Persons in the labour force as a per cent of the corresponding population. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 240. Totalt antal arbetstimmar per vecka 1968, milj. timmar 
Hours worked per week 
Genomsnitt för tiden 8 sept.—16 nov. 1968. 
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Arbetsmarknad, Löner Labour market, Wages, salaries 

Tab. 241. Arbetslösheten 1964—1969 
Unemployment 

Enligt arbetskraftsundersökningarna. Source of data: Labour force sample surveys. 

Tab. 242. Löner för manliga lantarbetare 1960—1967 
Average earnings of male farm workers 
Avser arbetare i åldern 18—64 år. Workers 18—64 years of age. — Rörande beräkningsmetoden se Källhänvis
ningar m. m. 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 243. Löner (genomsnittliga timförtjänster) för vuxna arbetare inom olika grupper 
av industri m. m. 1965—1967 
Average hourly earnings of adult workers in various branches of mining and manufacturing, etc. 

Se Källhänvisningar m. m. — Noterna återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, see end of the table. 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 243 (forts.). Löner (genomsnittliga timförtjänster) för vuxna arbetare inom olika grupper 
av industri m. m. 1965 — 1967 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 243 (forts.). Löner (genomsnittliga timförtjänster) för vuxna arbetare inom olika grupper 
av industri m. m. 1965 — 1967 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 244. Genomsnittliga dagsförtjänster i kr (exkl. ersättningar1, semesterlön och 
semesterersättning; kostnader för motorsåg m. m. icke fråndragna) för manliga skogs
arbetare2 åren 1965 — 1967 
Average daily earnings, (excl. holiday pay, daily allowances, etc.; costs of power saw and other imple
ments not deducted) for male forestry workers, kr 

Tab. 245. Löner (genomsnittliga timförtjänster) för vuxna manliga arbetare inom 
byggnads- och anläggningsverksamhet 1964—1967 
Average hourly earnings of adult male workers in building and construction 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 246. Löner för manliga arbetare vid det statliga vägväsendet 1961—1968 
Earnings for adult male workers employed in public road service 
Avser arbetare 18—64 år. Workers 18—64 years of age. 

Tab. 247. Löner (genomsnittliga timförtjänster) för arbetare inom egentlig industri 
1957-1967 
Average hourly earnings of workers in mining and manufacturing 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 248. Löner för tjänstemän inom egentlig industri; index 1961 — 1968 
Salaries of technical staff, foremen and clerical staff in mining and manufacturing, index 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 249. Löner för vuxna tjänstemän inom egentlig industri samt inom byggnads-
och anläggningsverksamhet i augusti 1968 
Salaries of adult employees in mining and manufacturing, building and construction 

Tab. 250. Årslöner för anställda vid försäkringsbolag 1961 — 1967 
Annual salaries of employees in insurance companies 

Uppgifterna avser medianlöner. Medianerna faller inom den 100-kronorsklass vars mittpunkt anges i tabellen. The 
data refer to median salaries. 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 251. Månadslöner för tjänstemän vid försäkringsbolag i januari 1968 
Monthly salaries of employees in insurance companies 

Tab. 252. Löner för anställda vid affärsbanker och sparbanker 1965—1968 
Salaries of employees in commercial banks and savings banks 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 253. Månadslöner för vuxna anställda inom enskild varuhandel år 1968 
Average monthly earnings of adult employees in private wholesale and retail trade 
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Löner Socialförsäkring Wages, salaries Social insurance 

Tab. 254. Löner för fast anställd restaurangpersonal 1960—1967 
Earnings of permanent restaurant personnel 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 255. Erkända arbetslöshetskassor: medlemsantal, förmåner och avgifter 
1958/59-1967/68 
Recognized unemployment insurance funds: membership, benefits and contributions 
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Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 256. Erkända arbetslöshetskassor: verksamheten 1958/59—1967/68 
Recognized unemployment insurance funds: activity 

Redovisningsperiod är tiden 1/9—
31/3- Data refer to the period September 1 to August 31. 

Tab. 257. Yrkesskador: försäkringens omfattning 1960—1967 
Industrial injuries insurance 

Försäkring enl. lag om yrkesskadeförsäkring (1954). — Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 258. Yrkesskador: arbetstid och skador inom olika näringsgrenar år 1966 
Industrial injuries: working hours and injuries by industry 
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Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 259. Yrkesskador 1956-1966 
Industrial injuries 
Antalet yrkesskador omfattar inte sådana fall för vilka anmälningsskyldighet inte förelegat, dvs. skador som kunnat 
slutregleras av försäkringskassa utan att kassan behövt utge sjukpenning enl. lagen om allmän försäkring. 
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Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 260. Yrkesskador: sjukersättningstid och förlorade arbetsdagar 1962—1966 
Industrial injuries: duration of sickness benefit period and working days lost 

Antalet förlorade arbetsdagar har beräknats så att 365 sjukdagar ansetts motsvara 300 arbetsdagar, varje döds
fall 7 500 arbetsdagar och varje invaliditetsprocent 75 arbetsdagar. 

Tab. 261. Folkpensioner och tilläggspensioner: kostnader, avgifter och fonder 
1964-1968 i 1 000 kr 
National basic pensions and supplementary pensions: costs, fees, funds 
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Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 262. Folkpensioner och tilläggspensioner efter förmånsslag i januari 1964—1968 
National basic pensions and supplementary pensions by type of benefit 

Tab. 263. Tilläggspensioneringen: i januari 1967 utgående pensioner 
National supplementary pensions: number of pensions in January f 967 
I beståndet har även inräknats pensioner som beviljats efter januari 1967 men retroaktivt utgått för denna månad. 
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Tab. 264. Folkpensioneringen: i januari 1967 utgående pensioner 
National basic pensions: number of pensions in January 1967 

I beståndet har även inräknats pensioner som beviljats efter januari 1967 men retroaktivt utgått för denna månad. 
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Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 265. Relativ kostnadsfördelning inom socialförsäkringsgrenarna 1958—1967 
Social insurance: sources of finance, per cent distribution 

Se även fab. 235 och 286. 
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Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 266. Allmänna försäkringskassor: verksamhet 1965 — 1967 
Sickness insurance: activity 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 267. Allmänna försäkringskassor: finanser 1959—1967, milj. kr 
Sickness insurance: finance 

Benämningen ändrades den 1 januari 1963 från Allmänna sjukkassor. Se Källhänvisningar m. m. 



Socialförsäkring Socialvård Social insurance Social welfare 

Tab. 267 (forts.). Allmänna försäkringskassor: finanser 1959—1967, milj. kr 

Tab. 268. Barnavård: barnavårdsmannaskap 1962—1967 
Child welfare: guardians 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 269. Barnavård: kolonier 1962—1967 
Child welfare: summer camps for children 

Tab. 271. Barnavård: nämndernas verksamhet 1962—1967 
Child welfare: activity of the Child Welfare Boards 
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Tab. 270. Barnavård: barnhem den 31 december 1965—1967 
Child welfare: children's homes 



Socialvård Social welfare 

Tab. 272. Barnavård: bidragsförskott och uppburna underhållsbidrag åren 1966 
och 1967 
Child welfare: maintenance advances and allowances of maintenance paid out by rural and urban 
districts 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 273. Barnavård: bidragsförskott 1955 — 1967 
Child welfare: maintenance advances and amounts 

Den 1 juli 1964 trädde en ny lag om bidragsförskott i kraft, som ersatte 1943 års bidragsförskottslag och 1957 
års lag om utfyllnad av vissa underhållsbidrag (utfyllnadsbidrag). Av denna anledning har statistiken för detta år 
uppdelats på de bägge halvåren. 

Tab. 274. Barnavård: barn och ungdomar omhändertagna för samhällsvård 
den 31 december 1967 
Child welfare: children and adolescents taken charge of for social protection 

Bruttoredovisning, dvs. en och samma person kan återfinnas i mer än en undergrupp. Gross reports. 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 275. Ungdomsvårdsskolor: elever den 31 december 1965—1968 
Youth welfare schools: pupils 

Tab. 276. Ungdomsvårdsskolor: skolor, platser m. m. 1959—1968 
Youth welfare schools: schools, beds, etc. 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 277. Socialhjälp: olika hjälpformer å r 1967 
Social assistance: by categories of aid 

Talen grundar sig på uppgifter beträffande 1/5 av fallen men är uppskrivna att approximativt motsvara samtliga 
fall. Based on a 20 per cent sample. 

Tab . 278. Socialhjälp: hjälpfallen efter familjetyp 1962—1967 
Social assistance: by type of families 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 279. Socialhjälp: personer som erhållit hjälp 1959—1967 
Social assistance: persons in receipt of assistance 

Antalet i de tre sista sifferraderna har beräknats på grundval av 1/5 av fallen. Data given in the last three rows are 
based on a 20 per cent sample. 

Tab. 280. Social hemhjälpsverksamhet 1964—1967 
Home help service 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 281. Ålderdomshem den 31 december 1963—1967 
Homes for the aged 

Tab. 282. Nykterhetsvård 1956-1968 
Activity of the Temperance Boards 

261 



Socialvård Social welfare 

Tab. 283. Alkoholmissbrukare 1963—1967 
Alcoholics 

Avser fall då någon av 15, 18, 36, 55 eller 58 §§ nykterhetsvårdslagen varit tillämplig. Cases in which the Temperance 
Welfare Act (15, 18, 36, 55 or 58 §§) has been applied. 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 284. Allmänna vårdanstalter för alkoholmissbrukare 1960—1968 
Public homes for alcoholics 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 285. Socialutgifter år 1967 i mi l j . kr 
Expenditure for social services 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 286. Socialutgifter: översikt 1961—1967 
Expenditure for social services: summary 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Hälso- och sjukvård Public health, hospitals 

Tab. 287. Medicinalpersonal (yrkesverksam) den 31 december 1961—1967 
Medical personnel (active) — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 288. Legala aborter 1956—1967 
Abortions induced for legal indications 
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Hälso- och sjukvård Public health, hospitals 

Tab. 289. Sjukvårdsanstalterna 1955—1966 

Hospitals 

Vårdtid, dvs. antalet vårddagar dividerat med antalet 
intagningar under året, var år 1966 för hela kropps-
sjukvården 19,3 dagar, för lasaretten 13,3, för sjuk

stugor och förlossningshem 26,2, för enskilda sjuk
hem 33,1, för fristående epidemivårdsanstalter 18,0 
samt för fristående anstalter för lungtbc 82,1 dagar. 
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Häiso- och sjukvård Public health, hospitals 

Tab. 290. Sluten psykiatrisk lasarettsvård åren 1963 — 1965 
Psychiatric hospital care 
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Hälso- och sjukvård Public health, hospitals 

Tab. 291. Vårdplatser (fastställt antal vid årets slut) för lasaretts- och förlossnings

vård (inkl. lasarettspsykiatri) 1959—1967 
Number of beds in general hospitals (and similar establishments) 

Med lasarettsvård menas vård på lasarett, sjukstuga, barnsjukhus, vanföreanstalt m. m. men även på vissa 
enskilda sjukhem. 
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Hälso- och sjukvård Public health, hospitals 

Tab. 292. Vissa infektionssjukdomar 1959 — 1968 
Certain infectious diseases 
Avser antalet resp. år rapporterade fall. Number of cases reported. 
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Tab. 293. Förebyggande mödra- och barnavård 1953—1967 
Maternity and child welfare 



Hälso- och sjukvård Public health, hospitals 

Tab. 294. Folktandvård 1953-1967 
Public dental care 

Tab. 295. Dispensärer och medicinalstyrelsens skärmbildsundersökningar 1953 — 1967 
TB dispensaries and radiofluorography conducted by the National Board of Health 
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Dödsorsaker m. m. Causes of death, etc. 

Tab. 296. Eldbegängelser 1953-1968 
Cremations 

Tab. 297. Döda efter dödsorsak 1966 och 1967 Deaths by cause 
Dödsorsakerna redovisas enl. den av Världshälsoorganisationen år 1956 reviderade klassifikationen. — Noterna 
återfinns slutet av tabellen. 
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Dödsorsaker Causes of death 

Tab. 297 (forts.). Döda efter dödsorsak 1966 och 1967 



Dödsorsaker Causes of death 

Tab. 297 (forts.). Döda efter dödsorsak 1966 och 1967 
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Dödsorsaker Causes of death 

Tab. 298. Självmord 1956-1967 
Suicides 
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Dödsorsaker Causes of death 

Tab. 299. Döda på grund av olyckshändelse 1963 — 1967 
Deaths by accident 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 300. Saluvärden: jordbruksfastigheter 1966 och 1967 
Prices of farms 
Avser under angivna år frivilligt försålda fastigheter för vilka lagfart sökts inom viss t id. Fastigheter med 
taxeringsvärden om högst 5 000 kr har inte medtagits. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 301. Saluvärden: bostads- och affärsfastigheter åren 1966 och 1967 
Prices of dwelling and business properties 

Avser under åren frivilligt försålda fastigheter, för vilka lagfart sökts inom 6 månader från köpet. Fastigheter med 
taxeringsvärden om högst 5 000 kr har inte medtagits. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 301 (forts.). Saluvärden: bostads- och affärsfastigheter åren 1966 och 1967 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 302. Lagfarter, tomträt ter och inteckningar för fordran 1961 — 1967 
Legal ratifications of title to real estate, site leaseholdership rights and mortgages 
Se Källhänvisningar m. m. — Noterna återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, see end of the table. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 302 (forts.). Lagfarter, tomträtter och inteckningar för fordran 1961—1967 

Tab. 303. Lagfarna köp av fast egendom: saluvärden 1958 — 1967 i 1 000 kr 
Purchase of real estate: sales value 

Avser köp på vilka lagfart sökts. 

Tab. 304. Ägodelningsrätternas m. f l . domstolars verksamhet 1960 — 1968 
Land Partition Courts, etc. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 305. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan konkurs 
1959-1968 
Bankruptcy proceedings 

Tab. 306. Slutligt handlagda mål om lagsökning, betalningsföreläggande och utsök-
ning 1961-1967 
Cases of debt-recovery, injunctions to pay, etc. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 307. Vid häradsrätter och rådhusrätter slutligt handlagda ärenden m. m. 
1964-1967 
Courts of First Instance: entries, etc. 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 308. Vid häradsrätter och rådhusrätter avgjorda tvistemål efter tvisteföremålets 
beskaffenhet 1964—1967 Courts of First Instance: civil-law cases 
Lagsökningsmål redovisas i tab. 306. For debt-recovery cases, see table 306. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 309. Vid häradsrätter och rådhusrätter slutligt handlagda mål 1960—1967 
Courts of First Instance: cases 
Lagsökningsmål redovisas i tab. 306. For debt-recovery cases, see table 306. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 310. Hovrätternas verksamhet 1962—1968 Courts of Appeal: cases filed and disposition 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 311. Högsta domstolens verksamhet 1962—1968 
The Supreme Court of Judicature: cases filed and disposition 

Tab. 312. Näringsfrihetsombudsmannens verksamhet 1962 — 1968 
The Commissioner for Freedom of Commerce 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 313. Riksdagens ombudsmäns verksamhet 1962 — 1968 
The »ombudsman» for civil and military affairs 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 314. Nådeansökningar efter tiden mellan påföljdens ådömande och Kungl. 
Maj:ts beslut samt efter påföljdens art m. m. år i 967 
Petitions for pardon finally dealt with, by period between the judgment and the decree of the Government 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 315. Kammarrättens verksamhet 1960 — 1968 
The Cornerai Court 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 316. Avdömda fylleriförseelser efter den sakfälldes kön och ålder 1960—1966 
Convictions for drunkenness by sex and age of the convicted 

Tab. 317. Avdömda fylleriförseelser begångna 1955—1966 
Convictions for drunkenness 

Den geografiska fördelningen avser det område där förseelsen begåtts. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 318. Brott som kommit till polisens kännedom 1961 — 1967 
Offences known to the police 

Fr. o. m. 1965 har statistiken omlagts i samband med att ny strafflagsstiftning (brottsbalken) trätt i kraft. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 319. I första instans för brott dömda personer efter brottets art m. m. 1963 — 1967 
Persons convicted in the Courts of First Instance, by nature of offence 

Den som under året flera gånger dömts för brott är räknad som en person för varje gång. En person som i ett 
och samma mål dömts för flera brott har endast räknats vid det svåraste brottet. Ny strafflagsstiftning (brotts
balken jämte följdförfattningar) har trätt i kraft den 1 januari 1965. Uppgifterna för åren 1962—1964 har i jäm
förelsesyfte, så långt det varit möjligt, omrubricerats enl. den nya lagstiftningen. — Se Källhänvisningar m. m. — 
Noter återfinns i slutet av tabellen. For foot-notes see end of the table. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 319 (forts.). I första instans för brott dömda personer efter brottets art m.m. 1963—1967 

Tab. 320. I första instans till ansvar fällda personer, vilka ådömts påföljd som 
antecknats i kriminalregistret, efter ålder m. m. 1958—1967 
Persons convicted of offences recorded in the Penal Register, in the Courts of First Instance, by age, etc. 

Den som under året flera gånger dömts til l sådan påföljd är räknad som en person för varje gång. Ny strafflag
stiftning (brottsbalken jämte följdförfattningar) har trätt i kraft den 1 januari 1965. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 321. I första instans för brott dömda personer och enligt vissa lagar åtalade 
personer, efter påföljd m. m. 1965 — 1967 
Persons granted suspension and persons convicted in the Courts of First Instance, by type of sentence 

Den som under året flera gånger övertygats om brott är räknad som en person varje gång. — Se Källhänvis
ningar m. m. 
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Kriminalvård Crime and prisons 

Tab. 322. Villkorligt dömda 1957 —1964 samt till skyddstillsyn dömda åren 1965-1968 
efter ålder och kön Persons placed on probation by age and sex 

Avser personer som erhållit vil lkorlig dom med övervakning, vilken påbörjats angivna år. — Ny strafflagstiftning 
(brottsbalken jämte följdförfattningar) har trätt i kraft den 1 januari 1965. — Till skyddstillsyn dömda avser per
soner som under angivna år dömts til l skyddstillsyn av underrätt. 

Tab. 323. Till skyddstillsyn dömda år 1968 efter föreskrifter meddelade vid domen 
och efter ålder 
Persons sentenced to probation by orders issued in the sentence 

Se huvudnot til l fab. 322. 
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Kriminalvård Crime and prisons 

Tab. 324. Kriminalvårdens övervakningsklientel 1964—1969 
Probalion and parole 



Kriminalvård Crime and prisons 

Tab. 325. Fångvårdsanstalterna: nyintagna efter ålder och efter ådömd påföljd 
1960-1968 
Prisons: persons admitted by age and sentence 
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Kriminalvård Crime and prisons 

Tab. 326. Fångvårdsanstalterna: intagningar 1963—1968 och kvarvarande den 
31 december 1968 
Prisons : admissions and number of inmates 

Tab. 327. Fångvårdsanstalterna: intagna och avgångna personer 1962—1968 
Prisons: persons admitted to and re/eased from penal institutions 
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Kriminalvård Crime and prisons 

Tab. 3Z8. Fångvårdsanstalterna: nykomna efter strafftid 1962 — 1968 
Prisons: persons admitted by length of sentence 

Exkl. personer som dömts til l ungdomsfängelse och till skyddstillsyn med anstaltsbehandling. — Se Källhänvis
ningar m. m. 

Tab. 329. Fångvårdsanstalterna: nykomna år 1968 efter tidigare påföljd 

Prisons: persons admitted into prisons by previous measures taken 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Undervisning Education 

Tab. 330. Klasser och elever i det obligatoriska skolväsendet 1961/62—1968/69 
Public primary education: classes and pupils by kind of class 

Se Källhänvisningar m. m. 



Undervisning Education 

Tab. 331. Elever i allmänbildande skolor och i vissa former av yrkesundervisning höst
terminen 1966 efter ålder och kön 
Tabellen bygger på en fullständig undersökning om elevernas födelseår som genomförs vart tredje år. För 
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Undervisning Education 

Public primary education, secondary schools, vocational education and people's colleges : pupils by age 
and sex 

studerande vid universitet och högskolor sker åldersundersökning numera i annan ordning. 



Undervisning Education 

Tab. 332. Elever på realskolestadiet höstterminerna 1954 — 1968 
Intermediary school level: pupils by grade 

I folkskolan inbyggda realskollinjer och korrespon-
densrealskollinjer har inräknats fr. o. m. år 1962. 
I tabellen har klassbeteckningen översatts till skolår 

sålunda: 1 5 = skolår 5; 25 = skolår 6; 1 2 , 1 3 , 14 och 
35 = skolår 7, etc. 33, 34 och 55 = skolår 9 och, slut
ligen, 44 = skolår 10. 
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Tab. 333. Elever i vissa skolformer höstterminen 1968, länsvis 
Pupils by county 
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Undervisning Education 

Tab. 334. Elever i det obligatoriska skolväsendet läsåret 1968/69 
Public primary education: pupils by kind of class and by grade 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 335. Elever i det nya gymnasiet och i fackskolan höstterminerna 1964—1968 
The new gymnasium and continuation school: pupils by grade and fine 



Undervisning Education 

Tab. 336. Elever vid allmänna gymnasier höstterminerna 1963 — 1967 
General secondary schools, higher stage: pupils by grade and by branch 

Eleverna vid 2-årigt gymnasium har lagts till II3 och III3. Uppskjutet grenval medför att totalsiffror kan skilja sig 
från summor av delarna. Dessa gymnasier är under avveckling. Fr. o. m. höstterminen 1968 elever endast i nya 
gymnasiet, se tab. 335. As from 1968, pupils only in the new gymnasium. See table 335. 
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Undervisning Education 

Tab. 337. Elever i tekniska gymnasier, handelsgymnasier och sjöbefälsskolor 
höstterminerna 1954—1968 
Pupils in technical, commercial secondary schools and schools for merchant navy officers 

I tabellen redovisade tekniska gymnasier och handelsgymnasier är under avveckling. För elever i teknisk och 
ekonomisk studiekurs i det nya gymnasium som startade läsåret 1966/67, se tab. 335. 
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Undervisning Education 

Tab. 338. Elever i vissa lärarutbildande skolformer 1954—1968 
Pupils in teacher-training colleges 
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Tab. 339. Elever i yrkesskolornas heltidskurser höstterminen 1968 samt avgångna elever 1967/68 
Pupils in full-time courses of vocational schools and pupils with and without completed education, by length of course and by branch of education 
Tabellen avser skolor under inseende av skolöverstyrelsen: sjuksköterskeskolorna ingår emellertid inte. 
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Tab. 340. Elever vid yrkesskolor under skolöverstyrelsens tillsyn samt vissa andra undervisningsanstalter under perioden 
1957—1968 Pupils in municipal and private vocational schools and certain other vocational schools 
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Undervisning Education 

Tab. 341. Elever på flickskolestadiet höstterminerna 1956—1968 
Girls' school courses: pupils by grade' 

I tabellen har klassbeteckningen översatts til l skofår sålunda: 1 7 = skolår 5, 27 = skolår 6, . . 77 = 
skolår 11; 15 och 16 = skolår 7, . . 55 och 56 = skolår 11 samt 66 = skolår 12. 

Tab. 342. Elever vid statsunderstödda folkhögskolor 1956—1968 
Pupils of people's colleges 

Elevantalet hänför sig til l kurser som börjat angivna år. 
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Und ducation 

Tab. 343. Universitet och högskolor: brutto- och nettoantalet nyinskrivna studerande 
efter studieinriktning 1965—1968 
Institutions of higher education: gross and net numbers of newly registered students, by faculty 
and sex 

Bruttoantalet nyinskrivna avser samtliga nyinskrivningar. Nettoanfalet nyinskrivna avser bruttoantalet nyinskrivna 
med avdrag av studerande som tidigare varit inskrivna vid annan högre läroanstalt samt utländska studerande. 
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Undervisning Education 

Tab. 344. Universitet och högskolor: närvarande studerande efter studieinriktning 
och kön höstterminerna 1960—1968 
Institutions of higher education : enrolment by faculty and sex 

Åren 1960 och 1961 redovisas nettoantalet studerande. Fr. o. m. 1962 ingår studerande som varit närvarande vid 
flera studieinriktningar i var och en av studieinriktningarna. — Noterna återfinns på nästa sida. 
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Undervisning Education 

Tab. 345. Studentexamina: översikt 1962—1968 
Higher certificate examinations: survey 

Tab. 346. Studentexamina: olika linjer och examensslag vårterminen 1968 
Higher certificate examinations: sides and branches 

313 

Noter till tab. 344 
' Uppgifterna för samtliga 1963 har reviderats jämfört med 

föregående årsbok. 
1960—1963 nettoantalet i riket. Fr. o. m. 1964 summan av 
antalet i filosofisk fakultet och Övriga studieinriktningar obe
roende av eventuell dubbelnärvaro mellan filosofisk fakultet 
och övriga studieinriktningar eller inom övriga studieinrikt
ningar. 
Före den 1 jul! 1964tandIäkarhögskola. 
Nettoantal av humanistisk, samhällsvetenskaplig och natur
vetenskaplig fakultet. Dessa nettoantal ingår i redovisningen 
av samtliga studieinriktningar. 

5 1961 inkl. naturvetenskaplig fakultet vid Göteborgs universi
tet som inrättades den 1 juli 1961.1963—1966 inkl. filosofisk 
fakultet i Umeå. 1967 har filosofiska fakulteten i Umeå (netto
antal 3 319, varav 1 236 kvinnor) fördelats på humanistisk 

(506, varav 334 kvinnor), samhällsvetenskaplig (1 882, varav 
716 kvinnor) och naturvetenskaplig fakultet (1 078, varav 220 
kvinnor). Fr. o. m. den 1 juli 1968 har humanistisk, samhälls
vetenskaplig och naturvetenskaplig fakultet inrättats i Umeå. 
Samhällsvetenskaplig fakultet inrättades den 1 juli 1964. 
Samhällsvetare redovisades tidigare i humanistisk fakultet. 
Inkl. ekonomutbildningen vid Lunds universitet fr. o. m. 1961. 
Ekonomutbildningen vid Umeå universitet fr. o. m. 1964 ingår 
1964—1966 i filosofisk fakultet; jfr not 4. Fr. o. m. 1967 redovi
sas den under handelshögskolan (1967:262 studerande, varav 
31 kvinnor). 
Före den 1 juli 1968 farmaceutiska institutet. 
Inkl. 42 teknisk-magisterstuderande i praktisk lärarutbild
ning. 

15 Före den 1 juli 1967 journalistinstitut. 



Undervisning Education 

Tab. 347. Realexamina: översikt 1960—1968 
Lower certificate examinations: survey 

Tab. 348. Examina vid vissa lärarutbildande undervisningsanstalter 1958—1968 
Teacher-training colleges: certificates 
Lärarhögskolor i övrigt redovisas i tab. 338, 344, 351 samt 352. 
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Undervisning Education 

Tab . 349. Examina vid tekniska gymnasier, handelsgymnasier och sjöbefälsskolor 
1958—1968 samt elever avgångna från fackskolor 1968 
Technical and commercial secondary schools and schools for merchant navy officers: certificate 
examinations. Pupils in continuation schools with completed studies 

Tab. 350. Militära skolor 1958-1968 
Military schools 
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Undervisning Education 

Tab. 351. Universitet och högskolor: examina och disputationsprov 1960—1968 
Institutions of higher education: degrees awarded 
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Undervisning Education 

Tab. 352. Lärare i obligatoriska och icke-obligatoriska skolväsendet 1958—1965 samt 
1967 

Teachers of public primary education and non-compulsory schools 

Uppgifterna för 1958—1959 avser endast tjänstgörande lärare. I 1960—1967 års uppgifter ingår även tjänstlediga 
lärare. Några uppgifter för 1966 har ej framräknats. 
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Tab. 353. Folkbibliotek 1966-1968 Public libraries 
För skolbibliotek föreligger uppgifter endast om bokbestånd och utlåning (1967/68); bokbestånd 17 928 465 volymer, summa utlåning 15 862 469 volymer. 
Frän läns- och landsbiblioteken utsändes under år 1968 som vandringsbibliotek och bokbilslån 610 303 band. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 354. Vetenskapliga bibliotek: bestånd och tillväxt år 1968 eller budgetåret 
1967/68 

Research libraries: holdings and accessions 
Exkl. kartor, planscher, porträtt-, f i lm- och urklippssamlingar, i allmänhet även exkl. musikalier. Data exclude 
maps, plates, collections of portraits, microfilms and press cuttings, generally also music in print. — Se Källhänvisningar 
m. m. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab . 355. Vetenskapliga bibliotek: verksamhet m. m. år 1968 e l ler budgetåret 1967/68 
Research libraries: services, etc. 

Se huvudnot till tab. 354. For head-note, see table 354. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 356. Bokproduktion: fördelning efter ämnesområde 1964—1968 
Book production fay number of titles: classification by subject 

Exkl. lösa kartor och talskivor. Dala exclude loose-leaf maps and spoken records. 
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Biidningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 357. Bokproduktion: översikt 1961-1968 
Book production by number of titles: survey 

Avser arbeten som registrerats i Svensk bokförteckning, således i huvudsak endast förlagsartiklar. Works registered 
In The Swedish National bibliography. 

Tab. 358. Bokproduktion: fördelning efter språk 1960—1968 

Book production by number of titles: classification by language 

Avser endast böcker och broschyrer. Data refer to books and pamphlets. 
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Tab. 359. Studiecirklar 1967/68 
Study circles 

Avser totala antalet cirklar tillhörande statsunderstödda studieförbund. ABF = Arbe
tarnas bildningsförbund, BSF = Blåbandsrörelsens studieförbund, FS = Frikyrkliga 
studieförbundet, FU = Folkuniversitetet, IOGT = Godtemplarordens studieförbund. 

NTO = Nationaltemplarordens studieförbund, SFR = Studiefrämjandet, SFM = 
Studieförbundet Medborgarskolan, SV = Studieförbundet Vuxenskolan, SKS = 
Sveriges kyrkliga studieförbund, TBV = Tjänstemännens bildningsverksamhet. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 360. Dagstidningarna 1955 — 1968 
Daily newspapers by political party affiliation 
Partibeteckningarna avser tidningarnas politiska ten
dens. Uppgifterna gäller förhållandena första halvåret 
resp. år och avser tidningar som utkommer minst 2 

dagar i veckan. A daily newspaper is defined for the pur
poses of this table as a publication appearing at least 
twice a week. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural l i fe 

Tab. 361. Biografer och biografägare den 1 januari 1961 — 1969 
Cinemas and cinema owners 
Exkl. militära biografer. Military cinemas excluded. 
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Tab. 362. Biografbesök och filmer 1959—1968 
Cinema visitors and films 



Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 363. Vissa folkrörelser åren 1960, 1965 och 1968 
Popular movements and fhe Free Churches 
För fackliga organisationer se tab. 231, för konsumentkooperationen tab. 121, för studiecirklar tab. 359. Tabellen 
omfattar endast sådana rörelser för vilka någorlunda tillförlitliga uppgifter kunnat erhållas. — Om inte annat an
ges avser uppgifterna den 1 januari. 

326 



Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

T a b . 364. L j ud rad io och te lev is ion budge tå ren 1964/65 — 1966/67 

Broadcasting (sound and television broadcasting) 

Den 30 juni 1966 var antalet ljudradiolicenser 2 948 060, den 30 juni 1967 2 901 020, den 30 juni 1968 2 934 475 
och den 31 dec. 1968 2 927 145 (371 per 1 000 inv.). Antalet televisionslicenser var 2 140 877 den 30 juni 1966, 
2 209 000 den 30 juni 1967, 2 325 000 den 31 aug. 1968 samt 2 363 000 den 28 febr. 1969. Antalet allmänna mot-
tagaravgifter för radio och television uppgick den 30 juni 1969 till 2 393 917 (301 per 1 000 inv.) och antalet sär
skilda ljudradioavgifter till 411 189.— Se även tab. 365 och 366. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 365. Ljudradio och television budgetåret 1967/68 
Sound and television broadcasting 

Tab. 366. Antal televisionslicenser per 1 000 invånare vid utgången av 
februari 1965—1967 samt februari och augusti 1968 
Number of television licences per 1 000 inhabitants 

Varje licensinnehavare har räknats endast en gång, nämligen til l området för den sändarstation som ansetts medge 
de bästa mottagningsförhållandena på orten i fråga. 
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Inkomst, förmögenhet Personal income 

Tab. 367. Inkomsttagare och summa inkomster efter inkomstklass m. m. år 1967 
(taxeringsåret 1968) 
Income earners and total income by size of income 

Avser sammanräknad nettoinkomst. — Se Källhänisningar m. m. 

Tab. 368. Samtaxerade inkomsttagare efter varderas inkomst i kr år 1967 
(taxeringsåret 1968) 
Income earners, jointly assessed, by size of income 

Avser antalet samtaxerade (varje samtaxering motsvarar en enhet i tabellen). Avser sammanräknad nettoinkomst. — 
Se Källhänvisningar m. m. 

329 



Inkomst, förmögenhet Personal income 

Tab. 369. Inkomsttagare efter inkomstklass samt efter ålder och kön år 1967 
(taxeringsåret 1968) 
Income earners, by size of income, by age and by sex 

Avser sammanräknad nettoinkomst. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 370. Inkomsttagarna efter yrkesställning och näringsgren samt medianinkomstens storlek inom de olika näringsgrenarna 
år 1967 (taxeringsåret 1968) Income earners by employment status and by branch of the economy, etc. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Inkomst, förmögenhet Personal income 

Tab. 371. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande inkomsttagare efter yrkesställ
ning och näringsgren samt inkomstens storlek år 1967 (taxeringsåret 1968) 
Economically active and inactive income earners by employment status, by branch of the economy and 
by size of income 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 372. Samtaxerade inkomsttagare efter inkomstklass (mannens och kvinnans sammanlagda inkomst) m. m. år 1967 
(taxeringsåret 1968) 
Income earning persons, jointly assessed, by their combined Income, and by size of income 
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Inkomst, förmögenhet Personal income 

Tab. 373. Förmögenheter över 100 000 kr efter storlekskloss och efter ägarnas orts-
avdragsgrupp, kön och ålder år 1967 (taxeringsåret 1968) 
Properties of more than 100 000 Swedish crowns, by size of property, by owner's regional tax 
deduction group, by sex and by age 
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Inkomst, förmögenhet Nationalräkenskaper Personal income National accounts 

Tab. 374. Inkomsttagare efter inkomstklass samt efter civilstånd och kön år 1967 
(taxeringsåret 1968) 
Income earners by income, by marital status and by sex 

Avser sammanräknad nettoinkomst. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 375. Bruttonationalprodukten efter näringsgrenar 1962 — 1967, milj. kr 
Gross domestic product by sector of origin 

SCBs nationalräkenskaper är nu begreppsmässigt anpassade till FNs Revised System of National Accounts. Vid tid
punkten för tryckningen av Statistisk årsbok var emellertid omläggningen inte helt avslutad och föreliggande tabeller 
(375—378) bygger därför för alla ifrågavarande år på ett ej helt slutjusterat material. För redovisning av defini
tionerna och de nya tabellerna hänvisas till Statistiska meddelanden, undergrupp N. 
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Nationalräkenskaper National accounts 

Tab. 376. Privat konsumtion 1963 — 1968 i löpande priser, milj. kr 
Private consumption at current prices 

Se huvudnot till tab. 375. 

Tab. 377. Försörjningsbalans 1963—1968, milj. kr 
The balance of resources 

Se huvudnot till tab. 375. 

336 



Nationalräkenskaper National accounts 

Tab. 377 (forts.). Försörjningsbalans 1963—1968, milj. kr 

Tab. 378. Bruttoinvesteringar efter kapitalkategori, näringsgren och löpande priser 
1963-1968, milj. kr 
Gross fixed investments by group of asset and group of industry at current prices 
Se huvudnot till tab. 375. 
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Företag Enterprises 

Tab. 379. Intäkter, kostnader m. m. för identiska varuhandelsföretag åren 1966 
och 1967 
Income, expenditure, etc. of identical commercial enterprises 

Avser aktiebolag och ekonomiska föreningar med minst 50 anställda. Corporations, joint stock companies and 
co-operatives with at least 50 employees. 
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Företag Enterprises 

Tab. 380. Intäkter, kostnader m. m. för identiska rederiföretag åren 1966 och 1967 
Income, expenditure, etc. of identical shipping companies 

Avser aktiebolag med ett tonnage överstigande 300 ton brutto. Corporations and joint stock companies with a gross 
tonnage of more than 300 tons gross. 
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Företag Enterprises 

Tab. 381. Intäkter, kostnader m. m. för identiska industriföretag åren 1966 och 1967 
Income, expenditure, etc. of identical manufacturing enterprises 
Avser aktiebolag och ekonomiska föreningar med minst 50 anställda. Corporations, joint stock companies and co
operatives with at least 50 employees. 
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Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 382. Aktiebolag i vilka staten äger väsentlig andel 
State-controlled joint-stock companies 

I tabellen har endast medtagits aktiebolag i vilka sta
ten direkt äger minst 50 % av aktiekapitalet och som 
drivit rörelse av nämnvärd omfattning under minst ett 
räkenskapsår. Bokstäver inom parentes efter bolags
namnet anger vilken myndighet, som förvaltar statens 
aktieinnehav. 

FF = Försvarets Fabriksverk; R = Riksförsäk

ringsverket; S = Statskontoret; SJ = Statens Järn
vägar; V = Vattenfallsverket. — Uppgifterna avser i 
allmänhet år 1968 eller därmed närmast motsvarande 
verksamhetsår. I de fall företagen har dotterbolag av
ser uppgifterna hela koncernen. Noterna återfinns i 
slutet av tabellen. For footnotes, see end of the table. 
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Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 382 (forts.). Aktiebolag i vilka staten äger väsentlig andel 

T a b . 383. Domänverket: t i l lgångar och skulder den 31 december 1961—1967 i 1 000 kr 
State forest service: assets and liabilities 
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Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 384. Domänverket: intäkter och kostnader 1961—1967 i 1 000 kr 
State forest service: revenue and expenditure 

Tab. 385. Statens järnvägar: intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat 1963/64— 
1967/68 i milj. kr 
State railways: revenue, expenditure and financial results 
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Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 386. Statens järnvägar: tillgångar och skulder den 30 juni 1963—1968 
i 1 000 kr 
State railways: assets and liabilities 
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Statens affärsverksamhet Stale business activity 

Tab. 387. Statens vattenfallsverk: ti l lgångar och skulder den 31 december 
1962-1968 i 1000 kr 
State Power Administration: assets and liabilities 

Tab. 388. Statens vattenfallsverk: intäkter och kostnader 1962—1968 i 1000 kr 
State Power Administration: revenue and expenditure 



Statens affärsverksamhet Slate business activity 

Tab. 389. Postverket: tillgångar och skulder den 30 juni 1962-1968 i 1 000 kr 
Post Office: assets and liabilities 

Inkl. postbanken och postgiro. Incl. the Post office savings-bank and the Postal giro service. 

Tab. 390. Postverket: intäkter och kostnader 1961/62—1967/68 i 1 000 kr 
Post Office: revenue and expenditure 

Inkl. postbanken och postgiro. Incl. the Post office savings bank and the Postal giro service. 
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Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 391. Televerket: tillgångar och skulder den 30 juni 1962-1968 i 1 000 kr 
Board of Telecommunications: assets and liabilities 

Tab. 392. Televerket: intäkter och kostnader 1961/62—1967/68 i 1 000 kr 
Board of Telecommunications: revenue and expenditure 
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Finanser Public finance 

Tab. 393. Statens inkomster och utgifter: översikt 1957/58—1969/70, milj. kr 
Surplus or deficit of the Swedish State budget 

Tab. 394. Statens inkomster och utgifter (driftbudgeten) enligt budgetredovisningen 
1967/68, relativ fördelning 
State revenue and expenditure (current budget), per cent distribution 
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Finanser Public finance 

Tab. 395. Statens inkomster av alkoholhanteringen 1955 — 1968 i 1 000 kr 
State revenue from the trade in alcohol 

Tab. 396. Driftbudgetens utgifter efter ändamål 1961/62—1967/68, milj. kr 
State expenditure (current budget) by purpose 
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Finanser Public finance 

Tab. 397. Utfallet av statens driftbudget och kapitalbudget 1962/63-1967/68, milj. kr 
Survey of the Swedish State budget 
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Finanser Public finance 

Tab. 398. Realekonomisk fördelning av driftbudgetens inkomster 1964/65 — 1968/69 
State revenue (current budget) by economic categories 

Tab. 399. Realekonomisk fördelning av driftbudgetens utgifter 1964/65 — 1968/69 
State expenditure (current budget) by economic categories 
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Finanser Public finance 

Tab. 400. Statens inkomster (driftbudgeten) 1965/66—1969/70 i 1 000 kr 
State revenue (current budget) 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. 
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Finanser Public finance 

Tab. 400 (forts.). Statens inkomster (driftbudgeten) 1965/66-1969/70 i 1 000 kr 



Finanser Public finance 

Tab. 401. Statens utgifter (driftbudgeten) 1965/66-1969/70 i 1 000 kr 
State expenditure (current budget) 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. 
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Finanser Public finance 

Tab. 401 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1965/66-1969/70 i 1 000 kr 
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Finanser Public finance 

Tab. 401 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1965/66-1969/70 i 1 000 kr 
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Finanser Public finance 

Tab. 401 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1965/66-1969/70 i 1 000 kr 
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Finanser Public finance 

Tab. 401 (forts.). Statens utgifter (driftbudgeten) 1965 /66-1969 /70 i 1 000 kr 
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'Tilläggsstaterna upptog 482 milj. kr för 1967/68 samt 228 
mil j . k r för 1968/69. 

2 T. o. m. 1965/66 under Inrikesdepartementet. 
31965/66 inkl. Justitiekanslersämbetet. 
4Fr. o. m. 1967/68 Tekniskt och humanitärt bistånd; fr. o. m. 
1969/70 Utvecklingsbistånd. 

5 Inkl. Centrala förvaltningsmyndigheter, gemensamma sta
ber, institutioner, utbildningsanstalter, fastighetskostnader, 
viss materielanskaffning, bidrag til l fr ivi l l iga organisationer 
samt Övriga gemensamma ändamål. 
Ingår t. o. m. 1965/66 under För krigsmakten gemensamma 
ändamål. 
T. o. m. 1966/67 under Inrikesdepartementet. 
T. o. m. 1966/67 Stöd åt barnfamiljer m. m. 
Fr. o. m. 1968/69 Bostadstillägg för barnfamiljer m. m. 

10 Fr. o. m. 1967/68 summan av sociala serviceåtgärder, ung
domsvård m. m. samt nykterhetsvård m m. 

11 Fr, o. m. 1967/68 benämnt Myndigheter inom häfso- och 
sjukvård, socialvård m. m. 

11 T. o. m. 1966/67 benämnt Mentalsjukvård m. m. 
13 Fr. o. m. 1966/67 under Skolväsendet. 
14 T. o. m. 1966/67 Allmän hälsovård m. m. Fr. o. m. 1968/69 

exkl. Bidrag til l provinsiatläkareväsendet. 
,s T. o. m. 1968/69 Arbetarskydd. 
14 T.o. m.1966/67 under Inrikesdepartementet. Fr.o. m. 1969/70 

Länsstyrelserna m. m. under Civildepartementet. 
17 T. o. m. 1966/67 Byggnadsväsendet. Fr. o. m. 1969/70 under 

Civildepartementet. 
" T. o. m. 1966/67 Väg- och vattenbyggnadsväsendet. 
" Fr.o. m. 1967/68 Naturvårdsverksamhet under Jordbruks

departementet. 
Fr. o. m. 1967/68 Trafiksäkerhet. 

21 T. o. m. 1966/67 under Handelsdepartementet; fr. o. m. 
1969/70 under Industridepartementet. 

21 T. o. m. 1965/66 Ersättningar för särskilda förmåner och 
rättigheter. 

" T . o. m. 31 dec. 1967 Ecklesiastikdepartementet. 
" Fr. o. m. 1968/69 Arkiv, museer m. m. 

" F r . o . m. 1966/67 inkl . Yrkesskolor. Fr .o. m. 1967/68 be
nämnt Gymnasiala skolor m. m. 

" Ingår f r . o. m. 1966/67 Î Gymnasier m. m. 
27 Ingår f r . o. m. 1968/69 i Vuxenutbildning. 
" Fr. o. m. 1966/67 under Universiteten m. m. 
29 Fr. o. m. 1968/69 under Ailm. kultur- o. bitdningsändatnål. 
30 Skolmåltiderna bekostas fr. o. m. 1 juli 1966 helt av kommu

nerna. 
31 T. o. m. 1966/67 under Allm. kultur- och bildningsändamål. 
32 Lantbruksnämnderna har fr. o. m. 1 juli 1967 övertagit en 

del av hushållningssällskapens uppgifter. 
33 Fr. o. m. 1969/70 under Civildepartementet. 
" F r . o . m. 1967/68 inkl. Vatten- och avloppsanläggningar, 

tidigare under Kommunikationsdepartementet. 
3S Industri, bergsbruk, energiförsörjning m. m. redovisas 

f r .o . m. 1967/68 under Finansdepartementet, f r .o. m. 1969/70 
under Industridepartementet. 
Fr. o. m. 1967/68 är rubriken Utrikeshandel m. m. 

37 Fr. o. m. 1967/68 under Finansdepartementet: Industri, 
bergsbruk, energiförsörjning m. m.; fr. o. m. 1969/70 under 
Industridepartementet. 

38 Fr. o. m. 1967/68 under Finansdepartementet; fr. o. m. 
1969/70 vnder Industridepartementet, 

39 Fr. o. m. 1969/70 benämnt Ekonomiskt försvar. 
40 Fr. o. m. 1967/68 under Kommunikationsdepartementet. 
41 Fr. o. m. 1969/70 Arbetsmarknadsutbildning m. m. 
42 Fr. o. m. 1969/70 Kontant stöd vid arbetslöshet. 
43 T. o. m. 1967/68 under Arbetsmarknad m. m.; fr. o. m. 

1969/70 benämnt Regional utveckling. 
44 Fr. o. m. 1966/67 under Justitiedepartementet. 
45 Fr. o. m. 1967/68 under Försvarsdepartementet. 
4S Fr. o. m. 1969/70 under Finansdepartementet. 
47 T. o. m. 1968/69 under Kommunikationsdepartementet. 
4 T . o. m. 1968/69 under Jordbruksdepartementet. 
4 T . o. m. 1968/69 under Finansdepartementet. 
50 Kostnaden har fr. o. m. 1969/70 överförts til l inkomstposten 

»Pensionsmedel m. m.»; se tab. 400. 
" Ingår t. o. m. 1968/69 i Civilförsvaret (Försvarsdep.). 
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Finanser Public finance 

Tab. 402. Statens kapitalinvesteringar 1960/61—1967/68, miij. kr 
State capital investments 



Finanser Public finance 

Tab. 403. Statsskuldens placering den 31 december 1966—1968, milj. kr 
National debt, by ownership 

Tab. 404. Statsskulden 1956/57-1968/69, milj. kr National debt 
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Finanser Public finance 

Tab. 405. Av staten utbetalda löner efter huvudtitel m.m. åren 1967 och 1968 i 1 000 kr 
Government expenditure on wages and salaries: analysis by ministry, etc. 

Omfattar kostnader i egen verksamhet, men inte bidrag till avlöningar inom statsunderstödd verksamhet (t. ex. 
till folkskollärare), bidrag ur kyrkofonden til l prästerskapets avlöningar osv. Myndigheter som flyttat från ett de
partement t i l l ett annat vid budgetårsskiftet ingår med halva lönesumman i vardera departementet. Samma prin
cip gäller om myndigheten är särredovisad. 
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Tab. 406. Tulluppbörd efter huvudavdelningar samt efter vissa avdelningar och 
varugrupper enl. SITC-Revised 1965—1968 i 1000 kr 
Import duty by sections and by selected divisions and groups of SITC-Revised 
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Tab. 407. Svenska statens premieobligationslån den 30 juni 1969 
Premium bond loans of the Swedish State 

Tab. 408. Statligt svenskt bistånd till u-länderna: stipendiater, kursdeltagare och bi
ståndspersonal åren 1962/63—1968/69 
Swedish official assistance to developing countries: fellowship and scholarship recipients, course 
participants and personnel 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 409. Statligt svenskt bistånd till u-länderna: översikt för åren 1965/66-1969/70, 
milj. kr 
Swedish official assistance to developing countries 
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Finanser Public financa 

Tab. 410. Taxering till statlig och kommunal inkomstskatt 1956—1968, milj. kr 
Assessment for State and local income tax 
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Tab. 411. Influtna skatter 1 9 5 8 - 1 9 6 7 All taxes (paid) 
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Finanser Public finance 



Finanser Public finance 

T a b . 412. Taxer ing t i l l statlig inkomstskatt m. m. 1955—1968, mi l j . kr 

Assessment for State income fax, etc. 

Tab . 413. Fastighetsvärden enligt fastighetstaxeringarna 1955 — 1968, mi l j . kr 

Real estate assessments 
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Tab. 414. Taxering till statlig inkomstskaft och statlig förmögenhetsskatt taxeringsåret 1968 länsvis, milj. kr 
Assessments according to State Income Tax Regulation Act and State Property Tax, by county 
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Finanser Public finance 

Tab. 415. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt m. m. 
år 1969, länsvis 
Debited local tax and county council tax, by county 

Uppgifterna om atrial skattekronor enl. taxeringsnämndernas beslut avser föregående års taxering. — Se Käll
hänvisningar m. m. 
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Tab. 416. Taxering enligt kommunalskattelagen samt fastighetsvärden år 1968,milj.kr 
Assessment for local tax and value of real estate, by county 

F
in

an
ser P

ublic finance
 

371 



Finanser Public finance 

Tab. 417. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt m.m.1961—1969 
Debited local tax and county council tax 

Uppgifterna om antal skattekronor avser föregående års taxering. 
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Finanser Public finance 

Tab. 418. Utdebitering av kommunalutskylder m. m. i städerna år 1969 
Taxable income and debited local tax in towns 

Uppgifterna om taxeringsvärde, taxerad inkomst och antal skattekronor avser föregående års taxering. Noterna 
återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, see end of the table. 



Finanser Public finance 
Tab. 418 (forts.). Utdebitering av kommunalutskylder m. m. i städerna år 1969 
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Finanser Public finance 

Tab. 418 (forts.). Utdebitering av kommunalutskylder m. m. i städerna år 1969 

Tab. 419. Landskommunernas, köpingarnas och städernas finanser 1958—1967, mi l j . kr 
Finances of all rural districts, boroughs and towns 
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Tab. 419 (forts.). Landskommunernas, köpingarnas och städernas finanser 1958 — 1967, milj. kr 
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Finanser Public finance 

Tab. 419 (forts.). Landskommunernas, köpingarnas och städernas finanser 1958—1967, milj. kr 



Finanser Public finance 

Tab. 419 (forts.). Landskommunernas, köpingarnas och städernas finanser 1958 — 1967, milj. kr 
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Finanser Public finance 

Tab. 420. Landskommunernas, köpingarnas och städernas utgifter fördelade efter 
förvaltningsgrenar år 1967 
Expenditure of all rural districts, boroughs and towns for certain administrative purposes 



Finanser Public finance 

Tab. 421. Landskommunernas, köpingarnas och städernas inkomster fördelade efter 
förvaltningsgrenar år 1967 
Revenue of all rural districts, boroughs and towns for certain administrative purposes 

380 
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Tab. 422. De större städernas inkomster år 1967 i 1 000 kr 
Revenue of the biggest towns 
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Finanser Public finance 

Tab. 423. De större städernas utgifter år 1967 i 1 000 kr 
Expenditure of the biggest towns 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. For foot-notes, see end of the table. 
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Finanser Public finance 

Tab. 423 (forts.). De större städernas utgifter år 1967 i 1 000 kr 



Finanser Public finance 

Tab. 424. De större städernas tillgångar, skulder, eget kapital, lånerörelse och fonder 
den 31 december 1967 i 1 000 kr 
Assets, liabilities, own capital resources, loans and funds of the biggest towns 
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Finanser Public finance 

Tab. 425. Samtliga kommuners finanser 1958—1967, milj. kr 
Finances of the communes 

Uppgifterna avser landskommuner, köpingar, städer, församlingar (inkl. kyrkliga samfälligheter), landsting och 
municipalsamhällen. 



386 

Finanser Public finance 

Tab. 426. Landstingens finanser 1958—1967, milj. kr 
Finances of county councils 
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Finanser Public finance 

Tab. 427. Landstingens finanser år 1967 i 1 000 kr 
Finances of county councils 



Finanser Public finance 

Tab. 428. De kyrkliga kommunernas finanser 1959—1967, milj. kr 
Finances of ecclesiastical districts 

Tab. 429. Hundar och hundskatt 1964—1967, länsvis 
Dogs and dog licences, by county 
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Tab. 430. Förstakammarval åren 1962 — 1969 Elections to the first chamber of the Riksdag 
Partierna betecknas: Högerpartiet (Conservative party) = H, Centerpartiet (Centre party) = C, Folkpartiet (Liberal party) = F, Kristen Demokratisk Samling (Christian 
democrats = KDS, Socialdemokraterna (Social democrats) = S, Vänsterpartiet Kommunisterna (Communist party) = K. Partiernas namn anges i den form de hade 
vid senaste andrakammarvalet. 
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Tab. 431. Andrakammarval år 1964 och år 1968 med valkretsfördelning: röstberättigade, röstande m. m. 

Elections to the second chamber of the Riksdag: entitled to vote, voters, elected, etc. — Se huvudnot till tab. 430. See head-note to table 430. 

A
llm

än
n

a val E
lections 

3
9

0 



Tab. 432. Andrakommarval år 1964 och år 1968 med valkretsfördelning: röstsedlarnas partifördelning 
Elections to the second chamber of the Riksdag: party affiliation of the votes 

Se huvudnot til l tab. 430. For head-note, see table 430. 
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Allmänna vol Elections 

Tab. 433. Landstingsmannaval m. m. åren 1958, 1962 och 1966: röstberättigade, 
röstande, valda m. m. 
Elections to county councils, etc.: entitled to vote, voters, elected, etc. 

Landstingsmannaval och stadsfullmäktigval i städer som inte ingår i landsting. — Se huvudnot till tab. 430. For 
head-note, see table 430. 
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Tab. 434. Landstingsmannaval m. m. åren 1962 och 1966: partifördelning 
Elections to county councils, etc.: votes cast, by political party 
Landstingsmannaval och stadsfullmäktigval i städer som inte ingår i landsting. — Se huvudnot till tab. 430. For head-note, see table 430. 
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Allmänna val Elections 

Tab. 435. Follmäktigval åren 1958, 1962 och 1966 Communal elections 
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Allmänna val Elections 

Tab. 436. Riksdagens sammansättning åren 1929—1970 

The composition of the Riksdag 

De I tabellen meddelade uppgifterna avser förhållandena vid början av de vårsessioner som följt på andrakam-
marval (undantag: 1966—1968). — Fr. o. m 1969 är Högerpartiets namn »Moderata samlingspartiet» och fr. o. m. 
1967 har Kommunistiska partiets namn ändrats til l »Vänsterpartiet Kommunisterna». 
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Allmänna val Elections 

Tab. 437. Riksdagens arbete åren 1950—1968 
The activity of the Riksdag 

Se Källhänvisningar m. m. 



397 

Allmänna val Elections 

Tab. 438. Folkomröstningar åren 1922, 1955 och 1957 
Referenda 





INTERNATIONELLA ÖVERSIKTER 
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Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 439. Folkmängd, folktäthet, areal m. m. i världsdelar och områden 
År 1969 uppskattar FN världens befolkning till ca 3 520 milj., varav ca 2 200 milj. i Asien. 

401 

1 De skilda områdena omfattar följande länder: 
Väsiafrika: Dahomey, Elfenbenskusten, Gambia, Ghana, 
Guinea, Kap Verdeöarna, Liberia, Malt, Mauretanien, N i 
ger, Nigeria, Port. Guinea, Sit Helena, Senegal, Sierra 
Leone, Togo, öv re Volta. 
Östafrika: Brittiska besittningen i Indiska Oceanen, Burundi, 
Comorerna, Etiopien, Fr. SomaMtand, Kenya, Madagaskar, 
Malawi, Mauritius, Moçambique, Réunion, Rhodesia, 
Ruanda, Seychellerna, Somalia, För. rep. Tanzania, 
Uganda, Zambia. 
Nordafrika: Algeriet, För. Arabrep., Ifni, Libyen, Marocko, 
Spanska Nordafrika, Spanska Sahara, Sudan, Tunisien. 
Cenfra/afHka: Angola, Camerun, Centralafrikanska rep-, 
Ekvatoriat-Guinea, Gabon, Guinea, Kongo (Brazzaville), 
Kongo (Demokratiska rep.), Sao Tomé o. Principe, Tchad. 
Sydafrika: Botswana, Franska sydliga och antarktiskaterrito
rier, Lesotho, Swaziland, Sydafrika, Sydvästafrika (Namibia). 
Nordamerika: Bermuda, Canada, Grönland, S:t Pierre o. 
Miquelon, USA (inkt. Hawaii). 
Mellanamerika: Br. Honduras, Costa Rica, Guatemala, Hon
duras, Mexico, Nicaragua, Panama (Kanalzonen), Salvador. 
Tropiska Sydamerika: Bolivia, Brasilien, Colombia, Ecuador, 
Fr. Guyana, Guyana, Peru, Surinam, Venezuela. 
Tempererade Sydamerika: Argentina, Brittiska besittningen i 
Antarktis, Chile, Falklandsöarna, Paraguay, Uruguay. 
Karibiska öarna: Antigua, Bahamaöarna, Barbados, Cay-
manöarna, Cuba, Dominica, Dominikanska rep., Grenada, 
Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Jungfruöarna (Br.), Jungfru
öarna (USA), Martinique, Montserrat, Nederl. Antillerna, 
Puerto Rico, S:t Kitts-Neviso. Anguilla, S:t Lucia, S:t Vincent, 
Trinidad o. Tobago, Turks- o. CaicosÖarna. 
Östasien: Boninöarna, Hong Kong, Japan, Kina (Folkrep.), 

Kina (Formosa), Macao, Mongoliska folkrep., Nord-Korea, 
Rtukiuöarna, Rep. Korea (Syd-Korea). 
Södra Centralasien: Afghanistan, Bhutan, Ceylon, Indien, 
(ran, Maldiverna, Nepal, Pakistan, Srkkim. 
Sydöstasien: Brunei, Burma, Filippinerna, Indonesien, 
Kambodja, Laos, Malaysia, Nord-Vietnam, Port. Timor, 
Singapore, Rep. Vietnam (Syd-Vietnam), Thailand, Väst-lrian. 
Sydvästasien : Bahrein, Cypern, Gazaomrddet, Irak, Israel, 
Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Muskat o. Oman, 
Saudi-Arabien, Syd-Jemen, Syrien, Trucial Oman (Pirat
kusten), Turkiet. 
Västeuropa: Belgien, Frankrike, Liechtenstein, Luxemburg, 
Monaco, Nederländerna, Schweiz, Västtyskland (inkl. Väst-
Berlin), Österrike. 
Sydeuropa: Albanien, Andorra, Gibraltar, Grekland, Italien, 
Jugoslavien, Malta, Portugal, San Marino, Spanien, Vati
kanen. 
Östeuropa: Bulgarien, Polen, Rumänien, Tjeckoslovakien, 
Ungern, Östtyskland, / inkl . Öst-Berlin). 
Nordeuropa: Danmark, Finland, Färöarna, Irland, fsfand, 
Kanarieöarna, Man, Norge, Storbritannien, Svalbard o. Jan 
Mayen, Sverige. 
Océanien: Australien, Mélanésien, Mikronesien, Nya Zee
land, Polynesien. 
Landareal, insjöar samt vattendrag, exkl. obebodda polar
områden och småöar. 
Exkl. Sovjetunionen och europeiska delen av Turkiet. 
Inkl. Hawaii . 

s Exkl, Sovjetunionen, men inkl. asiatiska och europeiska de
larna av Turkiet, 
Exkl. Sovjetunionen. 

7 Exkl, Hawaii. 
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Internationellt Areal , folkmängd m. m. 

Tab. 440. Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 
Noter återfinns i slutet av tabellen. 



Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 440 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 

403 



404 

Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 440 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 
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Tab. 440 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 
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Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 440 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 
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Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 440 (forts.). A r e l , folkmängd och folktäthet i olika länder 

1 Inkl. de asiatiska delarna av Sovjetunionen. 
De jure befolkning. 
Exkt. arealen av gränsälvar. 
Inkl. främmande militärstyrkor. 

' Inkl . Gozo och Cominoöarna. 
Endast landareaf. 

7 Inkl . Azorerna och Madeira. 
Även de asiatiska delarna. 

' 1/1 1962. 
10 1/71966. 
11 Inkl. Balearerna och Kanarieöarna. 
11 Exkl. Kanalöarna och Man. 
" Exkl. försvarsstyrkor. 
14 Inkl. nomader. 
" Endast den afrikanska befolkningen. 
14 Självständigt 11/10 1968. 
17 Bebodd areal 35 580 km"; motsvarande folktäthet är 847 in

vånare per kmz. 
" Exkl. befolkningen Î Brazzaville och Pointe-Noire. 
" Självständigt 9/3 1968. 
• Självständigt 6/9 1968. 
' Exkl. Walvis Bay (1 124 km2, år 196012648 personer). 

" Åren 1960—1961-
' Öarna Saint-Paul och Nouvelle-Amsterdam, Kergiwlen-och 

Crozetägrupperna samt Terre Adélie. 
" Inkl. enklaven Cabinda. 
" Rio de Oro och Sequia el Hamra. 
M Bildad 8/11 1965 av Chagosöama samt öarna Aldabra, 

Farquhar och Des Roches. 
" Inkl. förvaltarskapsområdet Walvis Bay. 

Självständigt 5,3 1967. 
M Självständigt25/3 1967. 
90 Exkl. 609720 militär- och 764701 civilpersoner som inte 

vistades î USA vid tiden för folkräkningen. 
31 Exkl. militär personal. 
" Därav en glaciärfri del 371700 km*. 
" De jure befolkning, inkl . här förlagda militärstyrkor. 
' Exkl. djungelindianerna. 
" Exkl. besittningar, av vilka Syd-Georgia(3755 km2) hade en 

uppskattad folkmängd på 499 personer år 1964. De andra 
besittningarna, t. ex. Syd-Sandwich-ögruppen antas vara 
obebodda. 

" Inkl. Andamanerna, Nikobarerna, Lackadiverna, Minicoy 
och Amtnidive;exkl. Sikkim samt (med undantag av fotkräk-
ningstalen) Kashmir och Jammu, 

" Inkl. Goa, Daman och Diu. 
34 Exkl. Väst-lrian. 
" Västra Nya Guinea, förenat med Indonesien 1/5 1963. 
40 I Jordanien inkl., i Libanon exkl. registrerade flyktingar från 

Palestina. 
41 Exkl. öarna Quemoy och Matsu. 
41 Inkl. demilitariserat område. 
41 Omfattar Malajiska förbundet, Sabah och Sarawak, men 

inte Singapore. 
Exkl. Kuria Muria-Öarna (överlåtna til l Muskat och Oman 
30/11 1967). 

45 Exkl. Kashmir och Jammu, Junagardh, Manavadar, Gilgit 
samt Baltistan. 

44 Självständigt 30/11 1967. F. d. Brittiska Aden och sydara
biska protektoratet utom Kuria Muria-öarna viUa Överläts 
t i l l Muskatoch Oman. 

47 »Piratkusten». 
Därav den europeiska delen 24 000 km ' och ca 2,8 mi l j . in
vånare år 1967. 
Omfattar staden Macao samt öarna Taipa och Coloane. 
Exkl. USAs armé-och admtnistrationspersonal. 
ögruppen söder om 28° nordlig bredd, utom Tokaraögrup
pen och Amamiöarna, som överläts till Japan 25/12 1951 
resp. 25/12 1953. 

" Exkl. urinvånare (år 1961 40081)och militärpersoner (år 
1959 48 106) som vistades utom landet. 

" F.d. Pleasant Island. Självständigt 31/1 1968. 
54 Sydöstra Nya Guinea. 
" Omfattar öarna Austral, Gambicr, Marquesas, Rapa, Tua-

moto samt Sällskapsöarna. 
Exkl. Niue. 

" Salomonöarna (utom Bougainville och Buka, som inräknats 
i förvaltarskapsområdet Nya Guinea) samt Öarna Ontong, 
Java, Rennel och Santa Cruz. 

s8 Inkl. Julön, Fanning-, Ocean- och Washingtonöarna samt 
Phoenixöcrr.a (utom öarna Canton och Enäcrbury). 

" Inkl. USAs här förlagda arms- och admimstrationspersonaf. 
60 Omfattar nordöstra Nya Guinea, Bismarckögruppen, 

Bougainviiîe och Buka i Saiomon-ögruppen samt ca 600 
mindre; öar. 

41 Marshailöcrna, Karolinerna och Marianerna. Endast bebodd 
areal. 

41 ö a r i Phoenixögruppen. 
M Är 1960. 
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Internationellt Folkmängd 

Tab. 441. Folkmängd i större städer 

Allmänna anmärkningar och noter återfinns i slutet av tabellen. För vissa städer finns uppgift om invånarantalet 
inkl. förorter i tab. 442. 
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Internationellt Folkmängd 

Tab. 441 (forts.). Folkmängd i större städer 



Internationellt Folkmängd 

Tab. 441 (forts.). Folkmängd i större städer 
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Internationellt Folkmängd 

Tab. 441 (forts.). Folkmängd i större städer 
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I tabellen har medtagits för de nordiska länderna 
städer med minst 100 000 invånare, för Europa i öv
rigt städer med minst 150 000 invånare samt för 
övriga delar avvärlden (inkl. för Sovjetunionen) städer 

med minst 325 000 invånare. Vissa huvudstäder har 
dock medtagits, även om deras invånarantal under
stiger dessa gränsvärden. Folkmängden avser, om inte 
annat anges, den administrativa staden exkl . förorter. 

1 De jure befolkning. 
3 Uppgifterna avser »communi» utan närmare precisering. 

Europeiska och asiatiska. 
4 Förorter inräknade. 
B Uppgifterna avser »municipïos». 

Endast inre delar av staden (Administrative county of 
London). 

7 Endast afrikansk befolkning. 
Två huvudstader, 

'Pretoria är den administrativa huvudstaden, Kapstaden den 
lagstiftande. 

10 En!, uppgift från Economic Commission for Latin America. 
" De jure befolkning inkl. stationerad militärpersonal. 
11 De jure befolkning, exkl. militärpersonal i andra världsdelar 

och civif personal som inte vistats ilandet under lång tidsrymd. 
13 Uppgifterna avser »sht» (såväl landsbefolkning som stads

kärna), utom beträffande Tokyo. 
14 Exkl. främmande militär ach civil personal med familjer. 
15 Ny huvudstad under byggnad, 

Uppgiften avser »shi». 
T Administrativ huvudstad för Papua och Nya Guinea. 

Internationellt Folkmängd 

Tab. 441 (forts.). Folkmängd i större städer 

Noter 

Allmänna anmärkningar 



Internationellt Folkmängd 

Tab. 442. Folkmängd i vissa städer inkl. förorter 
Noter återfinns i slutet av tabellen. 
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Internationellt Folkmängd 

Tab. 442 (forts.). Folkmängd i vissa städer inkl. förorter 

Noter 
De jure befolkning. 
Hela Stor-Stockholm resp, hela Stor-Göteborg och hela Stot-
Malmö. 

3 Inkl. Frederiksberg och Gentofte. 
4 inkl. Shaarbeck och Anderlecht. 
• Inkl. Piraeus. 

Se tab. 441. 
Inkl. Bolton, Oldham, Salford och Stockport. 
Inkl. Solihull, Walsall och Wolverhampton. 
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Inkl. Bradford och Huddersfield. 
'• Inkl. Birkenhead och Wallasey. 
" Inkl. Gateshead och South Shields. 
12 Uppgifterna avser »metropolitan areas». 
11 Inkl. Nassau, Rockland, Suffolk och Westchester counties, 
14 Inkl. Long Beach med förorter. 
11 Inkl. Oakland med förorter. 
" Inkl. New Delhi. 



415 

Internationellt Folkmängd 

Tab. 443. Analfabeter i procent av totalbefolkningen i vissa länder 
Analfabetism definieras som avsaknad av läs- och skrivkunnighet. 



Internationellt Folkmängd 

Tab. 444. Befolkningen efter kön och ålder: absoluta tal 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. 
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Tab. 445. Befolkningen efter kön och ålder: relativ fördelning 
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Internationellt Folkmängd 

Tab. 444 (forts.). Befolkningen effer kön och ålder: absoluta tal 
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Internationellt Folkmängd 

Tab. 445 (forts.). Befolkningen efter kön och ålder: relativ fördelning 
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Internationellt Folkmängdens förändringar 

Tab. 446. Levande födda barn efter moderns ålder samt bruttoreproduktionstal 



Internationellt Folkmängdens förändringar 

T a b . 447. Folkmängdens förändringar 

Noter återfinns i slutet av tabellen. 
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Internationellt Folkmängdens förändringar 

Tab. 447 (forts.). Folkmängdens förändringar 



Internationellt Folkmängdens förändringar 

Tab. 448. Dödligheten i olika åldersklasser 

Noterna återfinns i slutet av tabellen. 
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Internationellt Folkmängdens förändringar 
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Internationellt Folkmängdens förändringar 

Tab. 448 (forts.). Dödligheten i olika åldersklasser 



Internationellt Folkmängdens förändringar 
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Internationellt Dödsorsaker 

Tab. 449. Döda efter dödsorsak enligt 1955 års internationella (classifikation (B-listan) 
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Internationellt Dödsorsaker 

på 100 000 invånare 
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Internationellt Dödsorsaker 

Tab. 449 (forts.). Döda efter dödsorsak enligt 1948 eller 1955 års internationella klassifikation 
(B-listan) på 100 000 invånare 



Internationellt Folkmängdens förändringar 

Tab. 450. Återstående medellivslängd vid vissa åldrar 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. 
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Internationellt Folkmängdens förändringar 

Tab. 450 (forts.). Återstående medellivslängd vid vissa åldrar 
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Internationellt Jordbruk 

Tab. 451. Husdjur, 1 000-tal 
Uppgifterna avser i allmänhet år 1966. 



Internationellt Jordbruk 

Tab. 452. Arealens fördelning efter ägoslag samt åkerjordens användning 
Årtalen avser för länder på norra halvklotet kalenderår men för länder på södra halvklotet skördeår som 
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Internationellt Jordbruk 

börjar angivna år. 
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Internationellt Jordbruk 

Tab. 453. Skörd, 1 000 ton 
Årtalen avser för länder på norra halvklotet kalenderår men för länder på södra halvklotet skördeår 
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Internationellt Jordbruk 

som börjar angivna år. 



Internationellt Fiske 

Tab. 454. Fiske, 1 000 ton 
Uppgifterna för olika länder är inte alltid jämförbara totala fångsten vara större än den här redovisade, 
sinsemellan på grund av olika redovisningssätt i olika eftersom bl. a. sötvattensfisk inte alltid redovisas. Fångs
länders statistik, bl. a. beträffande fångst som iland- ten är så vitt möjligt beräknad inkl. huvud och inälvor, 
förts i utländsk hamn. För åtskilliga länder torde den — Noterna återfinns i slutet av tabellen. 

436 



Tab. 455. Produktion av vissa viktiga varor 

Allmänna anmärkningar och noter återfinns på sid. 447. 
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Tab. 454 (forts.). Fiske, 1 000 ton 

Internationellt Fiske, Industri 



438 

Internationellt Industri 

Tab. 455 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



Internationellt Industri 

Tab. 455 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Internationellt Industri 

Tab. 455 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 

440 



Internationellt Industri 

Tab. 455 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 

441 



442 

Internationellt Industri 

Tab. 455 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 



internationellt Industri 

Tab. 455 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Internationellt Industri 

Tab. 455 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Internationellt Industri 

Tab. 455 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Internationellt Industri 

Tab. 455 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Internationellt Industri 

Tab. 455 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 

Allmänna anmärkningar 
Uppgifterna om världsproduktionen är uppskattade. Data som ej inkluderas i uppgifterna om världsproduktionen 

har satts inom parentes. — För uppgifter om produktion av vegetabiliska jordbruksprodukter, se tab. 453. 

Noter 

447 

1. Kött av nötkreatur, svin, får och getter; inälvor inte inräk
nade. Uppgifterna avser i regel den totala produktionen. 

2. Totalvikt. 
3. inkl. inälvor. 
4. 12-mànadersperiod som börjar inom det angivna året. 
5. 12-mànadersperiod som slutar inom det angivna året. 
6. Uppgifterna avser endast komjölk. 
7. Endast fabriksproduktion, 
8. Bet- och rörsocker; omräkning har skett till råsocker. 
9. Inkl. bearbetning av importerade råvaror. 

10. Exkl. Swaziland. 
11. Orostat kaffe. 
12. Säsonginköp för export. 
13. Exkl. Kina (Folkrepubliken). 
14. Totalsummor för i FNs årsböcker redovisade länder. 
15. Beräknat som 70 % av de krossade druvornas vikt. 
16. Exkl. cigariller. För Finland, Norge, Italien, Nederlän

derna, Sverige (fr. o. m. 1965) och Osttyskland inkf. ciga-
riller. 

17. Ton. 
18. Jnkl. cigariller. För Finland. Norge, Italien, Polen, Sverige 

(fr. o. m. 1965) och Östtyskland exkl. cigariller. 
19. Cigarrer ingår i cigarretter. 
20. Exkl. Kina (Folkrepubliken) och Nord-Korea. 
21. Exkl. snus. 
22. Exkl. tuggtobak. 
23. Export plus uppskattad konsumtion. 
24. Nettoexport. 
25. Avser endast sampotymerisering av butadien med styren 

och acrylnitrit samt gummi av neopren- eller butyltyp. 
26. Uppgifterna avser avverkning för bränsleändamål eller 

för vidare förädling. För vissa länder avverkningsår. 
27. Exkl. syllar. 
28. Inkl. syllar. 
29. Mekanisk och kemisk massa, torr vikt. 
30. Avser produkter med cellulosa som råmaterial men inbe

griper inte avfall, produkter av annat råmaterial (t.ex. ny
lon), spunnet garn etc. 

31. Fr. o. m. juli 1967 faktisk vikt. Före juli 1967 levererad 
vikt ca 3 % mindre än faktisk vikt. 

32. Endast gruvproduktion; exk!. svavel utvunnet ur svavel-
kis. 

33. Exkl. Kina (Folkrepubliken), Nord-Korea, Nord-Vie+nam 
och Sovjetunionen. 

34. Uppgifterna avser järninnehållet i den brutna järnmal
men, däri inräknat manganhaltig järnmalm men inte sva-
velkis. 

35. Export. 
36. Utskeppad malm. 
37. Exkl. manganhaltig järnmalm som innehåller 5% eller 

mer mangan. 
38. Innehållet i alla kopparhaltiga material i den form de 

skall användas eller exporteras. 
39. Exkl. Iran och Tjeckoslovakien. 
40. Primär metallproduktion. 
41. Innehållet i alla metallhaltiga material i den form de 

skall användas eller exporteras. 
42. Exkl. Rumänien, Tjeckoslovakien och Nord-Vietnam. 
43. Exkl. Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Östtyskland, Kina 

(Folkrepubliken) och Nord-Vietnam, 
44. Inkl. silver som biprodukt. 
45. Exkl. Kina (Folkrepubliken), Sovjetunionen och de öst

europeiska länderna. 

46. Exkl. lignit och brunkol. 
47. Svalbard. Endast norska gruvor. 
48. Inkl. lignit. 
49. Inkl. avfall. 
50. Siffrorna avser koks från koksugnar (metallurgisk koks); 

exkl. koksgrus. 
51. Inkl. koksgrus. 
52. Inkl. koks från biproduktstillverkning vid gasverk. 
53. Inkl. skifferolja men exkl. naturlig gasolin. 
54. Inkl. Väst-Iran. 
55. Inkl. flygbensin. 
56. Exkl. verksamheten vid destillationsverk. 
57. Exkl. Sovjetunionen och Kina (Folkrepubliken). 
58. Inkl. white spirit, fotogen för traktorer m. m., men exkl. 

jetbränsle. 
59. Inkl. jetbränsle. 
60. Huvudsakligen raffinerat ur fotogen. 
61. Avser konsumtion. 
62. Inkl. fotogen. 
63. Inkl. kommersiellt jetbränsle. 
64. Gasolja, (solarolja), dieselolja och eldningsolja. Exkl. asfalt, 
65. Inkl. asfalt. 
66. Endast dieselolja. 
67. Endast produkter från större egendomar. 
68. Exkl. svavelsyra för superfosfatframstäftning. 
69. Kalenderår som börjar under första hälften av den an

givna perioden. 
70. Inkl. superfosfat blandat med pottaska. 
71. Inkl. koncentrat. 
72. Kardgarn och kamgarn till försäljning och vidare bear

betning. För Storbritannien leverans av kamgarn och pro
duktion av ullgarn. 

73. Inkl. biandgarn. 
74. Inkl. kardgarn. 
75. Exkl. naturcement. 
76. Siffrorna avser i regel innehållet av fint guld i den brutna 

malmen. 
77. Allt obearbetat järn och stål ur tackjärn eller skrot; vall-

metall dock inte inräknat. 
78. Exkl. stållegeringar. 
79. Endast göt. 
80. Exkl. ferrolegeringar producerade i elektriska smält

ugnar. 
81. I de fall där produktionen ur skrot är betydande, ingår 

denna i de angivna siffrorna. 
82. Inkl. bearbetning av raffinerad koppar från Förenade 

republiken Kongo. 
83. Exkl. Rumänien. 
84. I regel exkl. tenn ur skrot. 
85. Alla typer av motorfordon med mindre än 8 sittplatser 

som kan användas som privata personvagnar, 
86. Uteslutande sammansättningsindustri. 
87. Exkl. produktion för militära ändamål. 
88. Från fabrikerna levererade fordon. 
89. Inkl. sammansättningsindustri. 
90. Lätta och tunga (ostbitar, traktorer som används i väg

trafik, bussar och specialfordon. 
91. Inkl. trolleybussar. 
92. Endast lastbilar. 
93. Avser sjösatta fartyg på minst 100 bruttoton. Exkl. alla 

skepp av trä och segelfartyg utan motor. 
94. Exkl. Kina (Folkrepubliken), Sovjetunionen och före 1966 

Östtyskland. 



Internationellt Industri 

Tab. 456. Industriproduktion: indextal (1963=100) 
Där inte annat anges avses gruvbrytning, industri samt gas- och elproduktion men inte byggnadsverksamhet. 

448 



Internationellt Industri 

Tab. 457. Produktion av elektrisk energi 
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Tab. 459. Bostadsbestånd 

Internationellt Byggnadsverksamhet, Bostäder 

Tab. 458. Bostadsbyggande 
Där infe annat anges, avser uppgifterna antalet färdigställda lägenheter och enfamiljshus. Tabellen avser att be

lysa utvecklingen av bostadsproduktionen i varje land för sig. På grund av det skiftande redovisningssättet kan däre
mot de absoluta talen för de olika länderna infe jämföras sinsemellan. 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 460. Värdet av utrikeshandeln 
Myntmetall och mynt ingår inte. Uppgifterna avser generalhandel då inte annat anges. 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 461. Värdet av olika länders import med fördelning på länder, milj. USA-dollar 
Uppgifterna avser cif-värden, där inte annat anges; s = specialhandel, g = generalhandel. 
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Internationellt Utrikeshandel 



Internationellt Utrikeshandel 

Tab . 462. O l i k a länders betalningsbalans med utlandet å r 1966, mi l j . USA-dol lar 

Tal med minustecken anger utgifter (nettoutgifter). 
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455 

Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 463. Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
Kodsiffrorna bredvid varorna och länderna avser beteckningarna i den reviderade SITC (Standard International 
Trade Classification Revised). Allmänna anmärkningar och noter återfinns i slutet av tabellen. 



Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 463 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 463 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 463 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 463 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 463 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 463 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 463 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 



Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 463 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 463 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 

Allmänna anmärkningar 
Varugrupperingen följer i huvudsak Standard International 
Trade Classification, Revised (SITC-Revised),Statistical papers, 
Ser. M, nr 34. rev., utg. av FNs statistiska byrå. Motsvarande 
kodbeteckningar har utsatts i parentes bredvid varorna. Grup
peringen kan dock inte beräknas helt motsvara StTC-Revised, 

eftersom uppgifterna, även då de hämtats ur internationella 
källor, dock grundar sig på de olika ländernas handelsstatistik, 
där varugrupperingen i vissa fall i hög grad avviker från 
SITC-Revised. 

Noter 
' Kött och fläsk: färskt, kylt, fryst, torkat, saltat etc, kött-

konserver. 
' Exkl. 012. 9 Ost och ostmassa. 
' Fisk: färsk, kyld, fryst, saltad, rökt etc, kräftdjur, blötdjur 

och fiskkonserver. 
03. 
Exkl. direktlandad fisk. 
Vete och blandsäd av vete och räg, oraalet. 
Omalet korn. 
Omalen majs. 

» Omalen råg. 1 Mjöl av vete och biandsäd. 
' Råsocker och raffinerat socker. 
'061.2. 1 Rostat och orostat kaffe. 1 Obecrbetad tobak. 1 Oberedda hudar och skinn utom pälsskinn. 
' Oljeväxtfrö, jordnötter, kopra, palmkärnor, sojabönor m.m. 
1 Västmalaysia, Sabah, Sarawak. 
' Brännved, rundvirke och grovt kanthugget virke, sågade 

och hyvlade trävaror. 
1 Mekanisk och kemisk massa. 
1 Okardad och okammad. 
1 Bomull utan närmare definition. 

" Stenkol, brunkol och torv samt koks och briketter därav. 
" 321 .4 . 

Rå och delvis raffinerad olja (för vidare raffinering). 
" 1 000 ms. 
" Enl. SITC (ursprungliga versionen). 
" Råolja. 
" 3 1 3 — 0 1 . 

Inkl . fotogen (SITC 313-02). 
" 332.3. 
" Dieselolja. 
" 4 2 1 . 
" 422. 
" Obearbetade och bearbetade samt cellullosaregenerat och 

konsthartser. 
»Exkl. 581.1. 
" Garn av fårull och andra djurhår. 
" Exkl. band och andra specialvävnader. 
" 652.2. 40 Inkl. kopparlegeringar, oraffinerade och raffinerade, 

obearbetade. 
" 682.1.(2) 
" Även omonterade. 
"1 000 stycken. u Är 1964. 
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Tab. 465. EECs handel åren 1967 och 1968 efter ländergrupper, mi l j . USA-dollar 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 464. EFTAs handel åren 1967 och 1968 efter ländergrupper, mi l j . USA-dol lar 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 466. In- och utförsel: pris- och volymindex (1963 = 100) 

Uppgifterna avser specialhandel då inte annaf anges. 



Internationellt Sjöfart 

Tab. 467. Handelsflottans tonnage den 1 juli 1968 efter fartygens storlek, 1 000 
ton brutto 
Avser ång- och motorfartyg på över 100 ton brutto. Totaltonnaget för olika länder redovisas i tab. 468. 
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Internationellt Sjöfart 

Tab. 468. Handelsflottans tonnage den 1 juli 1968 efter fartygens ålder, 1 000 
ton brutto 
Avser ång- och motorfartyg på över 100 ton brutto. 
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Internationellt Sjöfar 

Tab. 469. Världens handelsflotta 
Uppgifterna avser fartyg på över 100 ton brutto. 
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Internationellt Sjöfart 

Tab. 470. Sjöfarten på utlandet 
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Internationellt Sjöfart 

Tab. 471. De nordiska ländernas handelsflottor den 31 december 1967 
Uppgifterna avser handelsfartyg på över 100 ton brutto. Exkl. fiske- och fångstfartyg, valbåtar, valkokerifartyg, 
bogserbåtar, bärgningsfartyg, isbrytare och andra specialfartyg. — Kombinerade fiske-och fraktfartyg som huvud
sakligen användes i fraktfart räknas som handelsfartyg. 



Internationellt Kommunikationer 

Tab. 472. Postväsendet 
Exkl. transitopost. 
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Internationellt Kommunikationer 

Tab. 473. Motorfordon 
Uppgifterna avser för de flesta länder mitten eller slutet av angivet år. 
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Internationellt Kommunikationer 

Tab. 474. 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 tänder hänför t i l l godsbefordran samt tjänstetrafik och 
militära transporter som ibland inräknas i persontrafiken. 



Internationellt Kommunikationer 

Tab. 475. Flygbolagens lufttrafik 
Avser såväl inrikes som internationell reguljär trafik. 
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Internationellt Kommunikationer 

Tab. 476. Vägtrafikolyckor i de nordiska länderna åren 1966 och 1967 
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Internationellt Kommunikationer 

Tab. 477. Telegraf och telefon 
Totala antalet telefonapparater i hela världen år 1967 har av American Telephone and Telegraph Co beräknats 
till ca 222 milj. 
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Internationellt Kommunikationer 

Tab. 478. Trafiken hos Scandinavian Airlines System (SAS) åren 1967 och 1968 



479 

Internationellt Penning- och kreditväsen 

Tab. 479. Officiellt diskonto (centralbankerna) 
Ändringar t. o. m. 15 okt. 1969 är beaktade i tabellen. 
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Internationellt Penning- och kreditväsen 

Tab. 480. Valutakurser 
Värdet av en USA-dollar uttryckt i valutaenheten i olika länder. Uppgifterna avser noteringen vid slutet av an
given period. 



Internationellt Penning- och kreditväsen 

Tab. 481. Effektiv ränta på statsobligationer 
För flertalet länder avses en enda emission, vars nominella ränta angivits i tabellhuvudet. 
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Internationellt Penning- och kreditväsen 

Tab. 482. Värdet av industriaktier: indextal (1958=100) 
Då inte annat anges avses samtliga aktier. — Fr.o.m. 1964 är 1963 = 100. 
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Internationellt Penning- och kreditväsen 

Tab. 483. Betalningsmedelsvolym i milj. av myntenheten vid slutet av åren 
1966-1968 
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Internationellt Penning- och kreditväsen 

Tab. 484. Guldbehållning och utländska tillgodohavanden den 31 december 1968, 
milj. USA-dollar 
Avser centralbankens och statens resp. internationella institutioners bruttotillgodohavanden, där inte annat anges. 

Tab. 485. Investeringskvoter 
Med investeringskvot förstås i denna tabell realkapitalbildningen (brutto) i procent av bruttonationalprodukten till 
marknadspris. Definitionerna följer FNs A system of national accounts and supporting tables. 
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Internationellt Priser 

Tab . 486. Partiprisindex (1963=100) 

Totalindex med undantag för Storbritannien och Australien där index avser råvaror »Basic materials». Vägt med 
värdet av det totala försäljningsvärdet eller inom landet konsumerade varor då inte annat anges. 
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Internationellt Priser 

Tab. 487. Konsumentprisindex (1963=100) 
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Internationellt Konsumtion 

Tab. 488. Förbrukning av tidningspapper m. m. 
Avser för flertalet länder summan av import och eventuell produktion minskad med export enl. uppgifter 
från UNESCO. 
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Internationellt Konsumtion 

Tab. 489. Livsmedelsförbrukning 



Internationellt Konsumtion 

Tab. 490. Konsumtion av vissa njutningsmedel i medeltal åren 1962—1966 
Där inte annat anges är konsumtion = införsel — utförsel + produktion. Lagerförändringar har inte beaktats. 
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Internationellt Konsumtion, Undervisning 

Tab. 490 (forts.). Konsumtion av vissa njutningsmedel i medeltal åren 1962—1966 

Tab. 491. Universitet och högskolor i de nordiska länderna 1967/68 
Noterna återfinns på nästa sida. 
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Internationellt Undervisning 

Tab. 491 (forts.) Universitet och högskolor i de nordiska länderna 1967/68 
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Internationellt Socialvård 

Tab. 492. Socialutgifter i de nordiska länderna år 1966 (1966/67) 
Beloppen avser de totala nettoutgifterna vare sig dessa under de utgiftsgrupper där de naturligast hör 
täcks av skatter eller av avgifter ti l l socialförsäkrings- hemma. 
organen. — Centrala administrationsutgifter förs 
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Internationellt Bildningsverksamhet m. m. 

Tab. 493. Radio- och televisionslicenser 
Antal radiomottagare i hela världen år 1966 uppskattas av UNESCO til l 601 milj. (179 per 1 000 inv.) och antal 
televisionsmottagare till 198 milj. (59 per 1000 inv.). 
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Internationellt Utvecklingsbistånd, Finanser 

Tab. 494. Totalt statligt bistånd till u-länderna från vissa länder åren 1964 — 1968, 
nettoutbetalningar 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 495. Nettonationalinkomst och bruttonationalprodukt år 1966 
Uppgifterna i tabellen följer FNs definition och kan därför avvika från de nationella redovisningarna.— Noterna 
återfinns på nästa sida. 
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Internationellt Finanser 

Tab. 495. (forts.). Nettonationalinkomst och bruttonationalprodukt år 1966 
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Internationellt Finanser 

Tab. 496. Statsskulden 

Talen är inte fullt jämförbara. Detta galler dels gränsen mellan långfristig och kortfristig skuld, dels gränsen mellan 
inhemsk och utländsk skuld, dels omräkningen av utländsk skuld tiil landets mynt. 
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Officiella statistiska publikationer utgivna intill den 15 
oktober 1969 
Official statistical reports published up to October 15, 1969 

Nedanstående publikationer utdelas til l svenska myn
digheter av de olika ämbetsverk som utger dem. 
Statistiska centralbyrån distribuerar sålunda inom lan
det endast sina egna publikationer. Till utlandet sänder 
centralbyrån även övriga här förtecknade publikationer 
utom följande, som distribueras av resp. utgivare: 
Arbetsmarknadsstat is t ik , Jordbruksekonomiska 
meddelanden, Konjunktur läget , Meddelanden f rän 
konjunktur inst i tu te t , Riksrevisionsverkets årsbok 
och Social-nytt. 

För distributionen av Nordisk statistisk skriftserie 
och Nordisk statistisk årsbok tillämpas särskilda be
stämmelser. Se sid. 511. 

Om i denna förteckning publikationens titel översatts 
till franska, innebär detta att den även innehåller fransk 
text. De flesta publikationer som utgetfs före 1952 har en 
fransk resumé som senare utbytts mot en sammanfatt
ning på engelska. När så skett, anges titeln på sist
nämnda språk. Vid några publikationer, som endast 
innehåller svensk text, lämnas inom klämmer en 
engelsk översättning av titeln. 

Bokstav under vissa serier anger att motsvarande 
publikationer tidigare offentliggjorts under denna 
litterabeteckning i Bidrag till Sveriges officiella statistik. 

Alla nu löpande publikationer betecknas med Per i 
högra marginalen. 

För att underlätta bruket av den bibliografiska för
teckningen anges här huvudgrupperna i alfabetisk 
ordning med uppgift om på vilken sida i förteckningen 
vederbörande huvudgrupp återfinns. Från 1968 utsätts 
inte dessa huvudgrupper i själva publikationerna, som 
delvis erhållit nya titlar. 

Sid. 
498 A l l m ä n stat ist ik 
•499 A l lmänna ekonomiska fö rhå l landen 
502 Arbets förhå l landen 
502 A rbe tsmarknad 
501 Bankväsen 
500 Bergshantering 
504 Bostadsförhållanden 
504 Byggnadsverksamhet 
505 Ekonomiska föreningar m. m. 
500 Fast egendom 
508 Finanser 
499 Fiske 
498 Folkmängden och dess förändringar 
508 Förmögenhet 
502 Försäkringsväsen 
500 Handel 
505 Hälsovård 
500 Industri 
508 Inkomst 
499 Jordbruk med binäringar 
501 Kommunikationsväsen 
504 Konsumtion 
500 Lantmäteri 
502 Löneförhållanden 
504 Priser 
506 Rättsväsen 

Foreign authorities and institutions should apply to the 
National Central Bureau of Statistics for all publications 
mentioned below except the following which are distri
buted by their editors: Arbetsmarknadsstat ist ik, Jord
bruksekonomiska meddelanden, Konjunktur läget , 
Meddelanden f rån konjunktur inst i tutet , Riksrevi
sionsverkets årsbok and Social-nytt. 

The distribution of Nordisk statistisk skriftserie and 
Yearbook of Nordic statistics is specially regulated. See 
page 511. 

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 some 
reports which have only Swedish text, an English 
translation of the title is given in brackets. 

A letter under certain series indicates that these 
reports, for earlier years, were published in a section 
of Bidrag till Sveriges officiella statistik, marked by this 
letter. 

Per in the right margin indicates current reports. 

In order to simplify the use of the bibliographical list 
the major groups are indexed alphabetically below 
with an indication of the page on which the major groups 
may be found. From 1968 these major groups are not 
printed in the publications, the titles of which are partly 
changed. 

Page 
499 Agriculture 
501 Banking 
501 Communications 
504 Construction 
504 Consumption 
506 Courts and Crime 
505 Economic and other societies 
506 Education 
508 Elections 
508 Finance, public 
499 Fisheries 
500 Forestry 
505 Foundations 
499 General economic conditions 
498 General statistics 
505 Health, public 
504 Housing 
508 Income 
502 Insurance 
502 Labour market 
500 Land surveying 
500 Manufacturing 
500 Mining 
506 Police 
498 Population 
504 Prices 
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505 Sjukvård 
500 Skogshushållning 
506 Socialvård 
505 Stiftelser 
501 Transportväsen 
506 Undervisning 
508 Val, allmänna 

Allmänna statistiska publikationer 

Utgivna av statistiska centralbyrån. 

Allmän månadsstatistik: arg. 1 (1963)—6 (1968), 7 
(1969)—. Per 

Historisk statistik for Sverige. 
1. Befolkning 1720—1950. Sthlm 1955. 
2. Väderlek, lantmäteri, jordbruk, skogsbruk, fiske 

t. o. m. år 1955. Sthlm 1959. 
— Statistiska översiktstabeller utöver i del 1 och 2 pub

licerade t. o. m. år 1950. Sthlm 1960. 
Information i prognosfrågor. 1965—1968, 1969—. Per 
Meddelanden i samordningsfrågor. 1966—1968, 

1969—. Per 
Rikets indelningar: 1968—1969. Per 

Föregående även i Årsbok för Sveriges kommuner. 

Statistisk tidskrift, följd 3: årg. 1 (1963)—6 (1968), 7 
(1969)—. Per 
Föregående se: Statistisk tidskrift: bd 1 (1860—1862)—3 
(1866—1869), år 1870—1913; ny föl jd: årg. 1 (1952)— 
11 (1962). 

Statistisk årsbok för Sverige: årg. 1 (1914)—55 (1968).Per 

Statistiska centralbyrån 100 år. Sthlm 1959. 

Statistiska meddelanden: 1963—1968, 1969—. Per 
Uppdelad fr. o. m. 1969 i undergrupperna Am, Be, 
Bo, H, I, Iv, J, N, P, R, S, T och U, vardera med 
egen numrering. Publiceras med ojämna mellanrum. 
En förteckning över Statistiska meddelanden publice
ras i varje häfte av Allmän månadsstatistik och år
ligen i registret t i l l Statistisk tidskrift. 

Urval. Skriftserie. Per 
1. Vallerö, R., Svensk handels- och sjöfartsstafistik 

1637—1813. En tillkomsthistorisk undersökning. 
Sthlm 1969. 

2. Widen, L , Methodology in population projection. 
A method applied to conditions in Sweden. Sthlm 
1969. 

General statistical publications 

Issued by the National Central Bureau of Statistics. 

Monthly digest of Swedish statistics: year 1 (1963)—6 
(1968), 7 (1969)—. Per 

Historical statistics of Sweden. 
1. Population 1720—1950. Sthlm 1955. 
2. Climate, land surveying, agriculture, forestry, 

fisheries — 1955. Sthlm 1959. 
— Statistical survey. Tables not published in volumes 1 

and 2. Sthlm 1960. 
Forecasting information. 1965—1968, 1969—. Per 
Reports on statistical co-ordination. 1966—1968,1969—. 

Per 
[Administrative divisions]: 1968—1969. Per 

Earlier issues also in Statistical yearbook of adminis
trative districts of Sweden. 

Statistical review, series 3: vol. 1 (1963)—6 (1968), 7 
(1969)—. Per 
Continuation of: [Statistical review]: vol. 1 (1860— 
1862)—3 (1866—1869), years 1870—1913; new 
series: vol. 1 (1952)—11 (1962). 

Statistical abstract of Sweden: vol. 1 (1914)—55 (1968). 
Per 

[The National Central Bureau of Statistics 100 years old.] 
Sthlm 1959. 

Statistical reports: 1963—1968, 1969—. Per 
Divided from 1969 in the sub-groups Am, Be, Bo, 
H, I, Iv, J, N, P, R, S, T and U, each with its own 
numbering. Published at irregular intervals. A list 
on the Statistical reports is published in each issue 
of the Monthly digest of Swedish statistics and 
annually in the index of the Statistical review. 

Selection. Series. Per 
1. Vallerö, R., The Swedish foreign trade and ship

ping statistics 1637— 1813. Sthlm 1969. 

2. Widen, L., Methodology in population projection. 
A method applied to conditions in Sweden. 
Sthlm 1969. 

Sveriges officiella statistik 

Folkmängden och dess fö rändr inga r 
Berättelserna utg. av statistiska centralbyrån, där inte 
annat anges. 
Befolkningsförändringar: 1967:1—3. Per 

Föregående se: Folkmängden inom administrativa 
områden den 31 december: 1958—1961, Folkmäng
dens förändringar: 1961—1966, och för 1962—1966 
även i Statistiska meddelanden Be: 1963—1967. 

Befolkningsprojektion för kommunblocken til l 1970, 
1975, 1980 och 1985. 

Official statistics of Sweden 

General statistics 
Statistical yearbook of administrative districts of Sweden: 

vol. 1 (1918)—52 (1969). Per 

Population and vital statistics 
The reports are issued by the National Central Bureau 
of Statistics, unless otherwise noted. 
Population changes: 1967:1—3. Per 

Continuation of: Population in administrative districts, 
December 31 : 1958—1961, Population changes: 
1961—1966, and for 1962—1966 also in Statistical 
reports Be: 1963—1967. 

Population projection for co-operating communes to 
1970, 1975,1980, and 1985. 
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508 Property 
500 Real estate 
506 Social welfare 
500 Trade 
501 Transport 
498 Vital statistics 
502 Wages and salaries 

A l l m ä n stat ist ik 
Årsbok för Sveriges kommuner: årg. 1 (1918)—52 

(1969). Per 



Befolkningsrörelsen: 1911—1960. 
Forts, se: Folkmängdens förändringar: 1961— 
1966. 
Lift. A. 

Befolkningsrörelsen. Översikt för åren : 1901/1910,1911/ 
1920,1921 /1930,1931/1940,1941 /19S0,1951 /1960. Per 
Litt. A. 

Dödligheten i länen 1959—1962. 
Dödligheten i skilda dödsorsaker 1951—1962. 
Dödlighets- och livslängdstabeller för årtiondet: 1901/ 

1910, 1911/1920, 1921/1930, 1931/1940, 1941/1950. 
Forts, se: Livslängdstabeller för årtiondet 1951/1960. 

Dödsorsaker: 1911—1967. Per 
Folk- och bostadsräkningen den 1 november 1960. 

Redogörelse för folk- och bostadsräkningens upp
läggning och utförande. Av statistiska centralbyrån 
och bostadsstyrelsen. 

Folk- och bostadsräkningen den 1 november 1965: 
1—9. Per 
Föregående se: Folkräkningen: 1910—1960 och un
der serien Byggnadsverksamhet och bostadsförhåll-
landen tidigare bostadsräkningar. 

Folkmängd 31.12:1967—1968. Per 
Föregående se: Folkmängden inom administrativa 
områden den 31 december: 1910—1961, och för 
1962—1966 i Statistiska meddelanden Be: 1963— 
1967. 

Folkmängd 1.11. 1967 enligt indelningen 1.1.1968 efter 
kön, ålder och civilstånd i hela riket, länen, A-regio
nerna och kommunblocken. 

Folkmängden inom administrativa områden den 31 
december: 1910—1961. 
Forts, se: för 1962—1966 i Statistiska meddelanden 
Be: 1963—1967, och Befolkningsförändringar: 1967: 
1, och Folkmängd: 1967: 1—2. 
Litt. A. 

Folkmängdens förändringar: 1961—1966. 
Föregående se: Befolkningsrörelsen: 1911—1960. 
Forts, se: Befolkningsförändringar: 1967: 1—3. 

Folkräkningen: 1910: 1—4; 1920: 1—5; 1930: 1—9; 
1940:1—3; 1945:1 ; 2 :1—3; 3:1—3; 4—6; 7: 1—2; 
8: 1—2; 9; 10: 1—2; 11 ; 1950: 1—8; 1960: 1—11. 
Forts, se: Folk- och bostadsräkningen den 1 november 
1965:1—9. 
Litt. A. 

Livslängdstabeller för årtiondet 1951/1960. Per 
Föregående se: Dödlighets- och livslängdstabeller 
för årtiondet: 1901/1910—1941/1950. 

Särskilda folkräkningen 1935/36: 1—8. 
Ut- och invandring: 1911—1938. 

A l l m ä n n a ekonomiska förhål landen 

1951 års företagsräkning, av kommerskollegium. 
1931 års företagsräkning = Statistiska meddelanden. 
Ser. A. Bd 4: 10. 

Jordbruk med b inär ingar 

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. 

Arealinventeringen, kreatursräkningen och trädgårds
inventeringen den 1 juni 1943. 

Arealinventeringen och kreatursräkningen den 1 juni 
1945. 

Vital statistics: 1911—1960. 
Continued by: Population changes: 1961—1966. 
Litt. A. 

Vital statistics. Summary for the decade: 1901/1910,1911/ 
1920,1921 /1930,1931/1940,1941/1950,1951/1960. Per 
Litt. A. 

Mortality by counties 1959—1962. 
Death rates for different causes of death 1951—1962. 
Life tables for the decade: 1901/1910, 1911/1920, 1921/ 

1930, 1931/1940, 1941/1950. 
Continued by: Life tables for the decade 1951/1960. 

Causes of death : 1911 —1967. Per 
Censuses of population and housing in 1960. Report on 

the planning and processing of the censuses of popula
tion and housing. By the Central Bureau of Statistics 
and the National Housing Board. 

Population and housing census in 1965: 1—9. Per 
Continuation of: Census of the population: 1910— 
1960, and under the series Construction and housing 
earlier censuses of housing. 

Population 31.12: 1967—1968. Per 
Continuation of: Population in administrative districts, 
December 31: 1910—1961, and for 1962—1966 in 
Statistical reports Be: 1963—1967. 

Population 1.11. 1967 according to the subdivisions 1.1. 
1968 by sex, age and marital status in the whole 
country and by county, by region of co-operating 
communes and by co-operating commune. 

Population in administrative districts, December 31 : 
1910—1961. 
Continued by: for 1962—1966 in Statistical reports 
Be: 1963—1967, and Population changes: 1967: 1, 
and Population: 1967: 1—2. 
Litt. A. 

Population changes: 1961—1966. 
Continuation of: Vital statistics: 1911—1960. Conti
nued by: Population changes: 1967: 1—3. 

Census of the population: 1910:1—4; 1920:1—5; 1930: 
1—9; 1940: 1—3; 1945: 1 ; 2: 1—3; 3: 1—3; 4—6; 
7:1—2; 8: 1—2; 9; 10: 1—2; 11; 1950: 1—8; 1960: 
1—11. Continued by: Population and housing census 
in 1965: 1—9. 
Litt. A. 

Life tables for the decade 1951/1960. Per 
Continuation of: Life tables for the decade: 1901/ 
1910—1941/1950. 

Recensement de la population en 1935/36:1—8. 
Emigration et immigration: 1911—1938. 

General economic conditions 

The 1951 census of production, distribution and services, 
by the Board of Trade. 
Recensement des entreprises en 1931 = Statistical 
communications. Ser. A. Vol. 4:10. 

Agr i cu l tu re and fisheries 

All reports are issued by the National Central Bureau 
of Statistics. 
Recensement des superficies cultivées, des animaux 

domestiques et des horticultures au 1 e r juin 1943. 
Recensement des superficies cultivées et des animaux 

domestiques au 1 e r juin 1945. 
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Fiske: 1914—1967. 
Jordbruk och boskapsskötsel: 1913—1937, 1940—1963. 

Forts, se: Jordbruksstafistisk årsbok: 1965—1969. 
Ut. N. 

Jordbrukarnas tillgångar och skulder den 31 december: 
1952, 1960. 
Jordbrukets skuldsättning år 1933 = Statistiska med
delanden. Ser. A. Bd 5: 3. 

Jordbruksräkningen: 1927,1932,1937,1944,1951,1956, 
1961, 1966. Per 

Jordbruksstatistisk årsbok: 1965—1969. Per 
Föregående se: Jordbruk och boskapsskötsel: 1913— 
1937, 1940—1963. 

Mejerihantering: 1913—1939. 
Årsväxten: 1911—1962. 

Litt. N. 

Fisheries: 1914—1967. 
Agriculture: 1913—1937, 1940—1963. 

Continued by: Statistical yearbook of agriculture: 
1965—1969. 
Litt. N. 

Assets and liabilities of farmers as on the 31 s t December: 
1952, 1960. 
L'endettement de l'agriculture en 1933 = Statistical 
communications. Ser. A. Vol. 5: 3. 

Census of agriculture: 1927, 1932, 1937, 1944, 1951, 
1956, 1961,1966. Per 

Statistical yearbook of agriculture: 1965—1969. Per 
Continuation of: Agriculture: 1913—1937, 1940— 
1963. 

Industrie de laiterie: 1913—1939. 
Crops, acreage and production: 1911—1962. 

Litt. N. 

Skogshushållning 
Domänverket, av domänstyrelsen: 1911—1967. Per 

1911—1921 med titel: Kungl. domänstyrelsens för
valtning. 

Det enskilda skogsbruket, av skogsstyrelsen: 1942— 
1950. 
Forts, se: Skogsstatistisk årsbok: 1951—1967. 

Skogsstatistisk årsbok, av skogsstyrelsen: 1951— 
1967. Per 
Föregående se : Det enskilda skogsbruket : 1942—1950. 

Fast egendom 

Fast egendom år 1910, av statistiska centralbyrån. 

Lantmäteri 

Lantmäteri, av lantmäteristyrelsen: 1911—1950. 
Litt. O. 

Industri och bergshantering 

Bergshantering, av kommerskollegium: 1911—1959; 
av statistiska centralbyrån: 1960—1967. Per 
Litt. C. 

Industri, av kommerskollegium: 1911—1958; av sta
tistiska centralbyrån: 1959—1967. Per 
Litt. D. 

Läder-, hår- och gummivaruindustrien. Specialundersök
ning. Av kommerskollegium. Sthlm 1915. 

Statens vattenfallsverk, av statens vattenfallsverk: 1920— 
1967. Per 

Sveriges bergshantering år 1913. Specialundersökning. 
Av kommerskollegium. 

Sveriges monterade vattenkraft. Specialundersökning. 
Av kommerskollegium. Sthlm 1919. 

Sveriges utbyggda vattenkraft år 1930. Specialunder
sökning. Av kommerskollegium. 

Sågverksdriften i Sverige år 1953. 1953 års sågverksin
ventering. Av kommerskollegium. 

Textil- och beklädnadsindustrien. Specialundersökning. 
Av kommerskollegium. Sthlm 1914. 

Handel 
Alla berättelser tidigare utg. av kommerskollegium men 
från V» 1962 ° v statistiska centralbyrån. 

Forestry 

The Swedish forest service, by the National Board of 
Crown Forests and Lands: 1911—1967. Per 
1911—1921 with title: La gestion de la Direction 
générale des domaines de l'Etat. 

Private forestry, by the Board of Private Forestry: 
1942—1950. 
Continued by. Statistical yearbook of forestry: 1951— 
1967. 

Statistical yearbook of forestry, by the National Board of 
Private Forestry: 1951—1967. Per 
Continuation of: Private forestry: 1942—1950. 

Real estate 

Immeubles en 1910, par le Bureau central de statistique. 

Land surveying 

Land surveying, by the Land Survey Board: 1911— 
1950. 
Litt. O. 

Manufacturing and mining 

Metal and mining industries, by the Board of Trade: 
1911—1959;bythe National Central Bureau of Statis
tics: 1960—1967. Per 
Lift. C. 

Manufacturing, by the Board of Trade: 1911—1958; by 
the National Central Bureau of Statistics: 1959— 
1967. Per 
Litt. D. 

[Manufacture of leather, hair and rubber products. A 
special investigation. By the Board of Trade.] Sthlm 
1915. 

Swedish State Power Board, by the board: 1920— 
1967. Per 

[Swedish mining industry in 1913. A special investiga
tion. By the Board of Trade.] 

[Developed water power of Sweden. A special investiga
tion. By the Board of Trade.] Sthlm 1919. 

Developed water power of Sweden in 1930. A special 
investigation. By the Board of Trade. 

The saw mill industry in Sweden in 1953. By the Board of 
Trade. 

[Manufacture of textile and clothing. A special investiga
tion. By the Board of Trade.] Sthlm 1914. 

Trade 
All reports earlier issued by the Board of Trade but 
from 1/71962 by the National Central Bureau of Statistics. 
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Handel: 1911—1961. 
Forts, se: Utrikeshandel: 1962—1967. 
Lift. F. 

Kvartalsstatistik över handeln: 1—2: 1961—1962. 
Kvartalsstatistik över utrikeshandeln: 1—2:1963—1967. 
Månadsstatistik över handeln: 1954—1962. 

1913—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. C. 
Månadsstatistik över utrikeshandeln: 1963—1967. 
Utrikeshandel: 1962—1967, 1968:1 Per 

Föregående se: Handel: 1911—1961. 
Utrikeshandel, kvartalsstatistik. Per 

Införsel: 1968, 1969—. 
Utförsel: 1968, 1969—. 

Utrikeshandel, månadsstatistik: 1968, 1969—. Per 

Transport- och kommunikat ionsväsen 
Allmän järnvägsstatistik, av järnvägsstyrelsen: 1911— 

1952. 
Litt. L. 

Lotsverket, av lotsstyrelsen : 1911—1953. 
Litt. T. 

Postverket, av poststyrelsen: 1911—1967. 
Litt. M. 

Per 

Sjöfart, av kommerskollegium: 1911—1959; av sta
tistiska centralbyrån: 1960—1967. Per 
Litt. E. 

Sveriges järnvägar, av styrelsen för statens järnvägar: 
1911—1967. Per 
1911—1952 med titel: Statens järnvägar. 
Lift. L. 

Telefon, telegraf och radio, av telestyrelsen (telegraf
styrelsen): 1911—1958/1959. 
1911—1943 med titel: lelefon och telegraf. 

Televerket, av telestyrelsen : 1959/1960—1967/1968. Per 

Vagnslastgodstrafiken å statens järnvägar. Bihang til l 
järnvägsstyrelsens berättelse om statens järnvägar: 
1913,1916,1919,1924,1929,1934,1937. 
Litt. L. 

Väg- och vattenbyggnadsverket, av väg- och vatten
byggnadsstyrelsen: 1911—1939, 1944/1947. 
1911—1939 med titel: Allmänna väg- och vatten
byggnader. 

Vägtrafikolyckor med personskada, av statistiska cen
tralbyrån: 1936—1966/1967. Per 

1936—1938 med titel: Olyckor vid trafik med motor
fordon. 1939—1965 med titel: Vägtrafikolyckor. 
1935 = Statistiska meddelanden. Ser. A. Bd 5:2. 

Bankväsen 

Allmän sparbanksstatistik, av statistiska centralbyrån: 
1911—1950, 1955. 
Forts, se: Sparbankerna: 1960—1967. 
Litt. Y. 

Bankerna, av bankinspektionen: 1968, 1969—. Per 
Föregående se: Uppgifter om bankerna: 1954— 
1967. 

Bankerna, fondkommissionärerna och fondbörsen, av 
bankinspektionen: 1968. Per 

Foreign trade: 1911—1961. 
Continued by: Foreign trade: 1962—1967. 
Litt. F. 

Quarterly trade statistics: 1—2: 1961—1962. 
Quarterly bulletin of foreign trade: 1—2: 1963—1967. 
Monthly trade statistics: 1954—1962. 

1913—1953 = Statistical communications. Ser. C. 
Monthly bulletin of foreign trade: 1963—1967. 
Foreign trade: 1962—1967,1968:1 Per 

Continuation of: Foreign trade: 1911—1961. 
Foreign trade, quarterly bulletin. Per 

Imports: 1968, 1969—. 
Exports: 1968, 1969—. 

Foreign trade, monthly bulletin: 1968, 1969—. Per 

Transport and communications 
Rapport sur l'exploitation des chemins de fer suédois, 

par la Direction générale des chemins de fer de l'Etat: 
1911—1952. 
Litt. L. 

The Board of Pilotage, Lighthouses and Buoys, by the 
board: 1911—1953. 
Litt. T. 

Post Office, by the Swedish General Directorate of Posts: 
1911—1967. Per 
Litt. M. 

Navigation, by the Board of Trade: 1911—1959; by 
the National Central Bureau of Statistics: 1960—1967. 
Litt. E. Per 

Railways of Sweden, by the State Railways Board: 
1911—1967. Per 
1911—1952 with title: Annual report of the Swedish 
State Railways. 
Litt. L. 

Telephone, telegraph and radio services in Sweden, 
by the Board of Telecommunications: 1911—1958/ 
1959. 
1911—1943 with title: Téléphones et télégraphes. 

Telecommunications administration, by the Board of 
Swedish Telecommunications: 1959/1960—1967/1968. 

Per 
Transports des marchandises par wagons complets sur 

les chemins de fer de l'Etat. Suppl. au rapport sur les 
chemins de fer de l'Etat: 1913, 1916, 1919,1924, 1929, 
1934, 1937. 
Litt. L. 

The Administration of Roads and Waterways, by the 
Board of Roads and Waterways: 1911—1939, 1944/ 
1947. 
1911—1939 with title: Constructions publiques des 
ponts et des chaussées. 

Road traffic accidents with personal injury, by the Na
tional Central Bureau of Statistics: 1936—1966/ 
1967. Per 
1936—1938 with title: Accidents de circulation des 
véhicules à moteur. 1939—1965 with title: Road traffic 
accidents. 1935 = Statistical communications. Ser. A. 
Vol. 5:2. 

Banking 

Local savings banks, by the National Central Bureau of 
Statistics: 1911—1950, 1955. 
Continued by: Savings banks: 1960—1967. 
Litt. Y. 

Banking statistics, by the Bank Inspection Board: 
1968, 1969—. Per 
Continuation of: Monthly banking statistics: 1954— 
1967. 

Banking and stock exchange statistics, by the Bank In
spection Board: 1968. Per 
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Postsparbanken, av styrelsen för postsparbanken: 1911 
—1922. 
Lift. Y. 

Sparbankerna, av statistiska centralbyrån: 1960— 
1967. Per 
Föregående se: Allmän sparbanksstatistik: 1911— 
1950,1955. 

Uppgifter om bankerna, av bankinspektionen: 1954— 
1967. 
1912—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. E. Forts. 
se: Bankerna: 1968,1969—. 

Försäkringsväsen 

Allmän försäkring, av riksförsäkringsverket: 1963— 
1967. Per 

Allmänna pensionsförsäkringen, av pensionsstyrelsen: 
1915—1936. 
1915—1917 med titel: Kungl. pensionssfyrelsen. 
Forts, se: Folkpensioneringen: 1937—1939/1950. 

Allmänna sjukkassor, av pensionsstyrelsen: 1911/1912— 
1928/1930,1938 jämte översikter för åren 1933—1937; 
1939—1951 ; av riksförsäkringsverket (riksförsäkrings-
anstalten): 1952—1962. 
1911/1912—1928/1930 med t i tel : Registrerade sjuk
kassor. 1938—1954 med titel: Erkända sjukkassor. 

Enskilda försäkringsanstalter, av försäkringsinspek
tionen: 1912—1967. Per 

Folkpensioneringen, av pensionsstyrelsen: 1937—1939/ 
1950. 
1939/1950 med titel: Folkpensioneringen jämte sjuk
kasseväsendet m. m. Föregående se: Allmänna 
pensionsförsäkringen: 1915—1936. Forts, se: Folk
pensioneringen m. m. åren 1951—1962 och sjuk
kasseväsendet åren 1951—1953. 

Folkpensioneringen m. m. åren 1951—1962 och sjuk
kasseväsendet åren 1951—1953, av riksförsäkrings
verket. 
Föregående se: Folkpensioneringen: 1937—1939/ 
1950. 

Olycksfall i arbete, av socialstyrelsen: 1910/1912—1917; 
av riksförsäkringsanstalten: 1918—1954. 
Forts, se: Yrkesskador: 1955—1966. 

Olycksfall i arbete, reviderat sammandrag, av riksför
säkringsanstalten: 1918/1922, 1923/1928, 1929/1933, 
1934/1938, 1939/1943. 

Riksförsäkringsanstalten, av riksförsäkringsverket (riks
försäkringsanstalten) : 1911—1960/1961. 

Understödsföreningar, av försäkringsinspektionen: 
1956—1967. Per 
1956—1965 med titel: Understödsföreningar andra 
än arbetslöshetskassor. 

Yrkesskador, av riksförsäkringsverket: 1955—1966. 
Per 

Föregående se: Olycksfall i arbete: 1910/1912—1954. 

Arbetsmarknad samt arbets- och löneförhållanden 

Alla berättelser intilH juli 1963 utg. av socialstyrelsen, där 
inte annat anges; därefter av statistiska centralbyrån. 

Anställnings- och avlöningsförhållandena för lägre per
sonal i allmän tjänst. Sthlm 1931. 

Arbetartillgång, arbetstid och arbetslön inom Sveriges 
jordbruk: 1911—1928. 

Arbets- och löneförhållandena för affärsansfällda i 
Sverige. Sthlm 1925. 

Caisse d'épargne postale, par la Direction de la caisse 
d'épargne postale: 1911—1922. 
Litt. Y. 

Savings banks, by the National Central Bureau of Statis
tics: 1960—1967. Per 
Continuation of: Local savings banks: 1911—1950, 
1955. 

Monthly banking statistics, by the Bank Inspection Board : 
1954—1967. 
1912—1953 = Statistical communications. Ser. E. 
Continued by: Banking statistics: 1968,1969—. 

Insurance 

National insurance, by the National Social Insurance 
Board: 1963—1967. Per 

Assurance générale des pensions, par la Direction 
générale des pensions: 1915—1936. 
1915—1917 with title: Direction générale des pensions. 
Continued by: National pensions: 1937—1939/1950. 

The public sickness funds, by the Pensions Board: 1911/ 
1912—1928/1930, 1938 with summaries for the years 
1933—1937; 1939—1951; by the National Social 
Insurance Board: 1952—1962. 
1911/1912—1928/1930 with title: Caisses de secours 
mutuel en cas de maladie enregistrées. 1938—1954 
with title: The approved sickness funds. 

Private insurance companies, by the Swedish Private 
Insurance Supervisory Service: 1912—1967. Per 

National pensions, by the Pensions Board: 1937—1939/ 
1950. 
1939/1950 with t i t le: National pensions and sick in
surance, etc. Continuation of: Assurance générale des 
pensions: 1915—1936. Continued by: National pen
sions, etc. in 1951—1962 and sickness insurance in 
1951—1953. 

National pensions, etc. in 1951—1962 and sickness 
insurance in 1951—1953, by the National Social 
Insurance Board. 
Continuation of: National pensions: 1937—1939/1950. 

Industrial accidents, by the Social Welfare Board: 1910/ 
1912—1917; by the National Insurance Office: 1918— 
1954. 
Continued by: Industrial injuries: 1955—1966. 

Accidents du travail, exposé récapitulatif, revu et mis à 
jour, par l'Office d'assurances: 1918/1922,1923/1928, 
1929/1933, 1934/1938. 1939/1943. 

The National Insurance Office, by the office: 1911— 
1960/1961. 

Friendly societies, by the Swedish Private Insurance 
Supervisory Service: 1956—1967. Per 

Industrial injuries, by the National Social Insurance 
Board: 1955—1966. Per 
Continuation of: Industrial accidents: 1910/1912— 
1954. 

Labour market and conditions of work and wages 

Up to 1/7 1963 all reports are issued by the Social 
Welfare Board, unless otherwise noted; from that 
date by the National Central Bureau of Statistics. 
Conditions d'emploi et de salaires des fonctionnaires 

subalternes des services publics. Sthlm 1931. 
Proportion de la main d'œuvre, la durée du travail et 

les salaires dans l'agriculture de la Suède: 1911— 
1928. 

Conditions de travail et de salaires des employés du 
commerce et de l'industrie en Suède. Sthlm 1925. 
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Arbetsförhållandena för hoteli- och restaurangpersona
len i Sverige. Sthlm 1922. 

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetet å lands
bygden. Sthlm 1939. 

Arbetsförhållandena inom det husliga arbetets område. 
Sthlm 1936. 

Arbetsinställelser i Sverige: 1911—1922. 
Forts, se: Arbetsinställelser och kollektivavtal samt 
förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938. 

Arbetsinställelser och kollektivavtal samt förliknings
männens verksamhet: 1923—1938. 
Föregående se: Arbetsinställelser i Sverige: 1911— 
1922, och Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922. 

Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sam
manhängande bestämmelser i förbundsstadgar och 
kollektivavtal. Sthlm 1931. 

Arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetslöshets
undersökningarna i Sverige år 1927. 

Arbetstiden inom industri och hantverk m. m. i Sverige 
vid år 1917, av arbetstidskommittén. 

Arbetstidens längd vid frisersalonger och badinrätt
ningar i Sverige. Sthlm 1916. 

Arbetstidsförhållandena inom detaljhandeln. Sthlm 1933. 

Befattningshavare i statens och de större städernas 
tjänst. Deras antal och löneförmåner åren 1919— 
1924. 

Hamnarbetaryrket i Sverige. Sthlm 1916. 
Inresta utlänningar åren 1938 och 1939. 
Kollektivavtal i Sverige: 1911—1922. 

Forts, se: Arbetsinställelser och kollektivavtal samt 
förlikningsmännens verksamhet: 1923—1938. 

Kollektivavtal i Sverige vid årsskiftet 1920/21: 1—2. 

Kroppsutvecklingen hos minderåriga industriarbetare i 
Sverige. Sthlm 1925. 

Lantarbetarnas arbets- och löneförhållanden inom olika 
bygder och å typiska lantegendomar. Sthlm 1915. 

Löneförhållandena för försvarsväsendets civila arbetare 
och med dessa jämförliga arbetargrupper i enskild 
tjänst. Sthlm 1927. 

Löner: 1929—1967. Per 
1929—19S1 medtitel: Lönestatistisk årsbok för Sverige. 

Löner och levnadskostnader vid statens järnvägsbygg
nader och statens vattenfallsverks byggnadsföretag 
samt inom därmed jämförliga arbetsområden. Sthlm 
1924. 

Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige: 1902/1912 
—1913/1922. 

Sjömansyrket i Sverige: 1—2. Sthlm 1915—1919. 

Skogsarbetarnas levnads- och arbetsförhållanden i 
Värmland, Dalarna och Norrland. Sthlm 1916. 

Skogsbygdens arbets- och levnadsvillkor: 1—2. Sthlm 
1937—1938. 

Statistisk undersökning av statstjänstemannens bisysslor. 
Sthlm 1928. 

Svensk hemindustri: 1—2. Sthlm 1917. 

Tjänstemän inom statlig och statsunderstödd verksamhet, 
av statistiska centralbyrån: 1954/1957—1966. Per 

Undersökning rörande arbetsförhållandena inom hotell-
och restaurangnäringen 1929/30. 

Conditions de travail dans l'industrie des hôtels et des 
restaurants en Suède. Sthlm 1922. 

Les conditions de travail des employées de maison à la 
campagne. Sthlm 1939. 

Les conditions de travail des employées de maison. 
Sthlm 1936. 

Conflits du travail en Suède: 1911—1922. 
Continued by: Les conflits du travail, les conventions 
collectives et la conciliation dans les conflits: 1923— 
1938. 

Les conflits du travail, les conventions collectives et la 
conciliation dans les conflits: 1923—1938. 
Continuation of: Conflits du travail en Suède: 1911— 
1922, and Les conventions collectives en Suède: 1911— 
1922. 

Le chômage au sein des syndicats suédois. Sthlm 1931. 

Le recensement des chômeurs en Suède en 1927. 

Durée du travail dans l'industrie et les métiers manuels 
en Suède vers 1917, par le Comité de la durée du 
travail. 

Durée du travail dans les salons de coiffure et les 
établissements de bains en Suède. Sthlm 1916. 

Durée du travail dans le commerce de détail. Sthlm 
1933. 

Nombre et traitements des fonctionnaires et employés 
de l'Etat et des principales villes pendant les années 
1919—1924. 

L'arrimage en Suède. Sthlm 1916. 
Etrangers entrés en Suède en 1938 et en 1939. 
Les conventions collectives en Suède: 1911—1922. 

Continued by: Les conflits du travail, les conventions 
collectives et la conciliation dans les conflits: 1923— 
1938. 

Les conventions collectives en Suède à la fin de l'année 
1920/21: 1—2. 

Développement physique des ouvriers mineurs en Suède. 
Sthlm 1925. 

Conditions de travail et de salaires des ouvriers agricoles 
dans les différentes régions et les domaines typique
ment agricoles en Suède. Sthlm 1915. 

Conditions de salaires des ouvriers civils de la défense 
nationale et des catégories similaires d'ouvriers dans 
l'industrie privée. Sthlm 1927. 

Wages: 1929—1967. Per 
1929—1951 with title: Yearbook of wage statistics in 
Sweden. 

Salaires et frais d'existence dans les grandes entre
prises de construction. Sthlm 1924. 

Les bureaux de placement publics en Suède: 1902/1912— 
1913/1922. 

Les marins de la marine marchande en Suède: 1—2. 
Sthlm 1915—1919. 

Conditions d'existence et de travail des ouvriers fo
restiers dans le Värmland, en Dalécarlie et dans le 
Norrland. Sthlm 1916. 

Les conditions du travail et de l'existence dans les régions 
forestières en Suède: 1—2. Sthlm 1937—1938. 

Enquête statistique sur les fonctions cumulatives exercées 
par les fonctionnaires de l'Etat. Sthlm 1928. 

L'industrie du travail à domicile en Suède: 1—2. Sthlm 
1917. 

Government employees and employees in state-sub
sidized activities, by the National Central Bureau of 
Statistics: 1954/1957—1966. Per 

Enquête sur les conditions de travail dans l'industrie des 
hôtels et restaurants en 1929/30. 
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Undersökning rörande löneläget och lönevariationerna 
inom jordbruket 1935—1936. 

Undersökning rörande vissa hygieniska förhållanden 
inom cellulosaindustrien i Sverige. Sthlm 1915. 

Undersökningar rörande arbetstidsförhållanden och 
lönevillkor för privatanställda. Sthlm 1938. 

Undersökningar rörande vissa arbetstidsförhållanden 
inom bagerinäringen samt hotell- och restaurang
näringen. Sthlm 1938. 

Priser och konsumt ion 
Alla berättelser tidigare utg. av socialstyrelsen men från 
1 juli 1962 av statistiska centralbyrån. 

Detaljpriser och indexberäkningar åren 1913—1930. 

Hushållens konsumtion år 1958. 
Hushållsbudgeter och livsmedelskonsumfion i städer och 

tätorter 1940—1942. 

Konsumentpriser och indexberäkningar: 1931/1959, 
1960—1968. Per 

Levnadskostnaderna i städer och industriorter omkring 
år 1923. 

Levnadskostnaderna i Sverige 1913—1914:1 ; 2 :1—8; 3. 

Levnadskostnaderna i tätortshushåll år 1948. 
Levnadskostnaderna på landsbygden i Sverige vid år 

1920. 
Levnadskostnaderna på landsbygden år 1951. 
Levnadskostnaderna år 1952. 
Levnadsvillkor och hushållsvanor i städer och industri

orter omkring år 1933. 
Livsmedels- och bostadspriser i Sverige under åren 

1910—1912. 
Livsmedelsförbrukningen inom mindre bemedlade hus

håll under krisåren 1914—1918. 

Byggnadsverksamhet och bostadsförhållanden 
Berättelserna utg. av socialstyrelsen, där inte annat an
ges. 
Allmänna bostadsräkningen år 1920. 
Allmänna bostadsräkningen år 1933 och därmed sam

manhängande undersökningar. 
Bostadsbyggandet, av bostadsstyrelsen: 1949/1950— 

1964; avstatistiska centralbyrån: 1965—1967,1968:1. 
Per 

Föregående se: Byggnadsverksamheten i Sverige: 
1912—1918/1920, 1937—1948. 

Bostadsräkningen den 1 november 1960, av bostads
styrelsen: 1—4. 
Forts, se: Folk- och bostadsräkningen den 1 november 
1965 under serien Folkmängden och dess föränd
ringar. 

Bostäder och hushåll. Enligt allmänna bostadsräkningen 
1945 och därtill anslutna undersökningar. 

Byggnadsverksamheten i Sverige: 1912—1918/1920, 
1937—1948. 
1912—1918/1920 med titel: Byggnadsverksamheten i 
rikets stadssamhällen. Forts, se: Bostadsbyggan
det: 1949/1950—1967, 1968:1. 

H yresräkningen : 1924: 1—2; 1926. 
Undersökningar rörande de mindre bemedlades bo

stadsförhållanden i vissa svenska städer (bostadsbe
skrivningar): 1—3. Sthlm 1916—1918. 

Enquête sur les salaires et leurs variations dans l'agri
culture suédoise 1935—1936. 

Enquête sur certaines conditions d'hygiène dans l'in
dustrie de la cellulose en Suède. Sthlm 1915. 

Enquêtes sur la durée du travail, les congés et la rétribu
tion des employés des entreprises privées et autres. 
Sthlm 1938. 

Enquêtes sur certaines conditions de la durée du travail 
dans l'industrie de la boulangerie et dans celle des 
hôtels et restaurants. Sthlm 1938. 

Prices and consumption 
AH reports earlier issued by the Social Welfare Board 
but from ,li'i961 by the National Central Bureau of 
Statistics. 
Prix de détail et établissement de nombres indices de 

1913 à 1930. 
The consumption of households in 1958. 
Les budgets familiaux et la consommation des denrées 

alimentaires dans les villes et autres agglomérations 
1940—1942. 

Consumer prices and index computations: 1931/1959, 
1960—1968. Per 

Les budgets de ménage dans les villes et dans les agglo
mérations industrielles vers 1923. 

Les budgets de ménage en Suède en 1913—1914: 1 ; 2 : 
1—8; 3. 

Income and expenditure of urban families in 1948. 
Les frais d'existence à la campagne suédoise en 1920. 

Family expenditure in rural districts in 1951. 
Family expenditure in 1952. 
Les budgets de ménage dans les villes et dans les agglo

mérations industrielles vers 1933. 
Prix des denrées ménagères et des loyers en Suède 

pendant les années 1910—1912. 
La consommation des denrées alimentaires dans les 

ménages peu fortunés, durant les années de crise 
1914—1918. 

Construction and housing 
The reports are issued by the Social Welfare Board, 
unless otherwise noted. 
Recensement général des habitations en 1920. 
Recensement général des habitations en 1933 et in

vestigations, qui s'y rapportent. 
Housing construction, by the National Housing Board: 

1949/1950—1964; by the National Central Bureau of 
Statistics : 1965—1967, 1968:1. Per 
Continuation of: Activité de l'industrie du bâtiment: 
1912—1918/1920, 1937—1948. 

Housing census 1960, by the National Housing Board: 
1—4. 
Continued by: Population and housing census in 1965 
under the series Population and vital statistics. 

[Dwellings and households according to the general 
housing census of 1945 and the investigations carried 
out in connection therewith.] 

Activité de l'industrie du bâtiment: 1912—1918/1920, 
1937—1948. 
1912—1918/1920 with title: La construction des maisons 
dans les agglomérations urbaines. Continued by: 
Housing construction: 1949/1950—1967, 1968:1. 

Recensement des loyers: 1924:1—2; 1926. 
Conditions d'habitation des gens peu aisés dans cer

taines villes suédoises: 1—3. Sthlm 1916—1918. 
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1912—1914 års allmänna bostadsräkningar: 1 ; [2]: 
1—12. 
2 med titel: 1912—1913 års allmänna bostadsräkning. 

Ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser 
De ideella föreningarna i Sverige och deras ekonomiska 

förhållanden år 1917, av socialstyrelsen. 

Kooperativ verksamhet, av socialstyrelsen: 1908/1910— 
1949; av kommerskollegium: 1950—1960; av statistiska 
centralbyrån: 1961—1967. 

Stiftelser år 1910, av statistiska centralbyrån. 

Hälso- och sjukvård 
Allmän hälso- och sjukvård, av medicinalstyrelsen: 

1911—1967. Per 
Litt. K. 

Det civila veterinärväsendet, av medicinalstyrelsen: 
1916—1945; av veterinärstyrelsen: 1946—1949. 

Hälso- och sjukvård vid armén, av arméförvaltningens 
sjukvårdsstyrelse: 1911—1930. 
Forts, se: Hälso- och sjukvård vid armén samt 
flygvapnet: 1931—1936. 

Hälso- och sjukvård vid armén och flygvapnet samt 
veterinärvård vid armén, av arméförvaltningens sjuk
vårdsstyrelse, chefen för flygvapnet och överfältvete-
rinären: 1937—1942. 
Föregående se: Hälso- och sjukvård vid armén samt 
flygvapnet: 1931—1936. Forts, se: Hälso- och sjuk
vård vid försvaret och veterinärvård vid armén: 
1943—1944. 

Hälso- och sjukvård vid armén samt flygvapnet, av 
arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse och flygstyrel
sen: 1931—1936. 
Föregående se: Hälso- och sjukvård vid armén: 
1911—1930. Forts, se: Hälso- och sjukvård vid armén 
och flygvapnet samt veterinärvård vid armén: 
1937—1942. 

Hälso- och sjukvård vid försvaret, av försvarets sjuk
vårdsstyrelse: 1945—1967. Per 
Föregående se: Hälso- och sjukvård vid försvaret och 
veterinärvård vid armén: 1943—1944. 

Hälso- och sjukvård vid försvaret och veterinärvård vid 
armén, av försvarets sjukvårdsförvaltning och över-
fältveterinären: 1943—1944. 
Föregående se: Hälso- och sjukvård vid armén och 
flygvapnet samt veterinärvård vid armén: 1937— 
1942, och Hälso- och sjukvård vid marinen: 1911/ 
1912—1942. Forts, se: Hälso- och sjukvård vid för
svaret: 1945—1967, och Veterinärvård vid armén: 
1945—1955. 

Hälso- och sjukvård vid marinen, av marinöverläkaren: 
1911/1912—1942. 
Forts, se: Hälso- och sjukvård vid försvaret och veteri
närvård vid armén: 1943—1944. 

Sinnessjukvården i riket, av medicinalstyrelsen: 1911 — 
1939. 
Litt. K. 

Veterinärvård vid armén, av överfältveterinären : 1945— 
1955. 
Föregående se: Hälso- och sjukvård vid försvaret 
och veterinärvård vid armén: 1943—1944. 

Recensement général des habitations en 1912—1914: 
1 ; [2]: 1—12. 
2 with title: Recensement général des habitations en 
1912—1913. 

Economie and other societies; foundations 
Les sociétés dites »ideella föreningar» en Suède, en 

1917, et leur situation financière, par la Direction 
générale de la prévoyance sociale. 

Co-operative activity, by the Social Welfare Board: 
1908/1910—1949; by the Board of Trade: 1950— 
1960; by the National Central Bureau of Statistics: 
1961—1967. 

Fondations en 1910, par le Bureau central de statis
tique. 

Public health 
Public health in Sweden, by the National Board of 

Health: 1911—1967. Per 
Litt. K. 

The civil veterinary service, by the Medical Board: 
1916—1945; by the Veterinary Board: 1946—1949. 

Hygiène et service médical à l'armée, par la Direction 
de l'administration médicale de l'armée: 1911—1930. 
Continued by: Hygiène et service médical à l'armée et 
aux forces aériennes: 1931—1936. 

Hygiène et service médical à l'armée et aux forces 
aériennes ainsi que service vétérinaire à l'armée, par 
la Direction de l'administration médicale de l'armée, 
l'Administration de l'aviation militaire et l'Inspection 
vétérinaire de l'armée: 1937—1942. 
Continuation of: Hygiène et service médical à l'armée 
et aux forces aériennes: 1931—1936. Continued by: 
Hygiène et service médical aux forces militaires el 
service vétérinaire à l'armée: 1943—1944. 

Hygiène et service médical à l'armée et aux forces 
aériennes, par la Direction de l'administration médi
cale de l'armée et la Direction de l'aéronautique mili
taire: 1931—1936. 
Continuation of: Hygiène et service médical à l'armée: 
1911—1930. Continued by: Hygiène et service médical 
à l'armée et aux forces aériennes ainsi que service 
vétérinaire à l'armée: 1937—1942. 

Health and sick care in the armed forces, by the Defence 
Medical Administration Service: 1945—1967. Per 
Continuation of: Hygiène et service médical aux 
forces militaires et service vétérinaire à l'armée: 
1943—1944. 

Hygiène et service médical aux forces militaires et 
service vétérinaire à l'armée, par l'Administration du 
service de santé militaire et l'Inspection vétérinaire de 
l'armée: 1943—1944. 
Continuation of: Hygiène et service médical à l'armée 
et aux forces aériennes ainsi que service vétérinaire à 
l'armée: 1937—1942, and Hygiène et service médical 
à la marine: 1911/1912—1942. Continued by: Health 
and sick care in the armed forces: 1945—1967, and 
Army veterinary service: 1945—1955. 

Hygiène et service médical à la marine, par le Médecin 
en chef de la marine: 1911/1912—1942. 
Continued by: Hygiène et service médical aux forces 
militaires et service vétérinaire à l'armée: 1943— 
1944. 

Soins médicaux aux aliénés, par la Direction générale 
de la santé publique: 1911—1939. 
Litt. K. 

Army veterinary service, by the Inspector of Army 
Veterinary Service: 1945—1955. 
Continuation of: Hygiène et service médical aux 
forces militaires et service vétérinaire à l'armée: 1943 
—1944. 

505 



Socialvård Social welfare 
Ensamstående mödrars sociala och ekonomiska för

hållanden år 1955, av socialstyrelsen. 
Fattigvården, av statistiska centralbyrån: 1918—1935; 

av socialstyrelsen: 1936—1956. 
Forts, se: Socialhjälpen: 1957—1960. 
Lift. U. 

Samhällets barnavård, av statistiska centralbyrån: 1928, 
1931,1934; av socialstyrelsen: 1937,1940,1943,1946, 
1949—1960. 
Forts, se: Socialvården: 1961—1966. 

Socialhjälpen, av socialstyrelsen: 1957—1960. 
Föregående se: Fattigvården: 1918—1956. Forts, se: 
Socialvården: 1961—1967. 

Socialvården, av socialstyrelsen: 1961; av statistiska 
centralbyrån: 1962—1967. Per 
Föregående se: Samhällets barnavård: 1928—1960, 
och Socialhjälpen: 1957—1960. 

Undersökningar angående alkoholens sociala skade
verkningar, av socialstyrelsen. Sthlm 1921. 

Ålderdomshemmen och deras vårdtagare år 1950, av 
socialstyrelsen. 

1959 års socialhjälpsundersökning, av socialstyrelsen. 

The social and economic conditions of single mothers 
1955, by the Social Welfare Board. 

Public assistance, by the National Central Bureau of 
Statistics: 1918—1935; by the Social Welfare Board: 
1936—1956. 
Continued by: Social assistance: 1957—1960. 
Lift. U. 

Public child welfare, by the National Central Bureau of 
Statistics: 1928, 1931, 1934; by the Social Welfare 
Board: 1937,1940, 1943, 1946, 1949—1960. 
Continued by: Social welfare statistics: 1961—1966. 

Social assistance, by the Social Welfare Board: 1957— 
1960. 
Continuation of: Social assistance: 1918—1956. Con
tinued by: Social welfare statistics: 1961—1967. 

Social welfare statistics, by the Social Welfare Board: 
1961; by the National Central Bureau of Statis
tics: 1962—1967. Per 
Continuation of: Public child welfare: 1928—1960, 
and Social assistance: 1957—1960. 

Enquêtes sur les effets nuisibles de l'alcool au point de 
vue social, par la Direction générale de la prévoyance 
sociale. Sthlm 1921. 

Old people's homes and their residents in 1950, by the 
Social Welfare Board. 

The survey of social assistance 1959, by the Social Wel 
fare Board. 

Rättsväsen 
Berättelserna utg. av statistiska centralbyrån, där annat 
inte anges. 
Brott som kommit ti l l polisens kännedom: 1959—1966. 

Forts, se: Kriminalstatistik: 1967: 1. 
Brottsligheten: 1913/1914—1965/1966. 

Forts, se: Kriminalstatistik: 1967:2. 
Litt. B. 

Domstolarna: 1966. Per 
Föregående se: Domstolarnas och de exekutiva 
myndigheternas verksamhet: 1913/1914—1965. 

Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verk
samhet: 1913/1914—1917/1918,1921/1922—1945/1947, 
1949/1952—1959/1960,1962—1965. 
Forts, se: Domstolarna: 1966. 
Litt. B. 

Fångvården, av fångvårdsstyrelsen: 1911—1946/1947. 
Litt. G. 

Konkurser upphörda: 1914/1917, 1918/1920, 1926— 
1928. 

Kriminalstatistik: 1967: 1—2. Per 
Föregående se: Brott som kommit till polisens känne
dom: 1959—1966, och Brottsligheten: 1913/1914— 
1965/1966. 

Kriminalvården, av kriminalvårdsstyrelsen: 1961 — 
1967. Per 

Courts, crime, police 
The reports are issued by the National Central Bureau 
of Statistics, unless otherwise noted. 
Offences known to the police: 1959—1966. 

Continued by: Criminal statistics: 1967:1. 
Crime and criminals: 1913/1914—1965/1966. 

Continued by: Criminal statistics: 1967:2. 
Litt. B. 

Courts: 1966. Per 
Continuation of: Courts: 1913/1914—1965. 

Courts: 1913/1914—1917/1918, 1921/1922—1945/1947, 
1949/1952—1959/1960,1962—1965. 
Continued by: Courts: 1966. 
Litt. B. 

Administration des prisons, par la Direction centrale 
de l'administration pénitentiaire: 1911—1946/1947. 
Litt. G. 

Faillites terminées: 1914/1917, 1918/1920, 1926—1928. 

Criminal statistics: 1967:1—2. Per 
Continuation of: Offences known to the police: 1959— 
1966,and Crime and criminals:1913/1914—1965/1966. 

The correctional system, by the Correctional Admi
nistration: 1961—1967. Per 

Undervisning 
Donationer vid allmänna läroverk, kommunala mellan-

skolor och privatläroverk år 1919, av skolöverstyrel
sen. 

Folkskolorna, av ecklesiastikdepartementet: 1911 — 
1918/1919; av skolöverstyrelsen: 1929/1930. 
1914/1915—1915/1916 med titel: Folkskolorna och 
folkskoleseminarierna. 
Litt. P. 

Education 
Donations en faveur de l'enseignement secondaire à la 

fm de l'année 1919, par la Direction générale de 
l'enseignement. 

Ecoles primaires, par le Ministère de l'enseignement et 
des affaires ecclésiastiques: 1911—1918/1919; par la 
Direction générale de l'enseignement: 1929/1930. 
1914/1915—1915/1916 with title: Ecoles primaires et 
écoles normales primaires. 
Litt. P. 
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Folkskolorna och högre folkskolorna, av skolöverstyrel
sen: 1919/1920—1920/1921,1926/1927. 

Det högre skolväsendet, av skolöverstyrelsen: 1927/ 
1928; 1935/1936 jämte översikt för läsåren 1928— 
1935. 

Högre studier, av statistiska centralbyrån: 1956/1957— 
1961/1962. 

De kommunala mellanskolorna, av ecklesiastikdeparte
mentet: 1917/1918—1919/1920. 
Föregående se: De kommunala mellanskolorna och 
privatläroverken läsåret 1916/1917. Forts, se: Statens 
allmänna läroverk, kommunala mellanskolor och 
privatläroverk samt realskol- och studentexamina: 
1920/1921—1921/1922. 

De kommunala mellanskolorna och privatläroverken 
läsåret 1916/1917, av ecklesiastikdepartementet. 
Forts, se: De kommunala mellanskolorna: 1917/ 
1918—1919/1920, och Privatläroverken: 1917/1918— 
1919/1920. 

Lärarutbildningen, av ecklesiastikdepartementet: 1916/ 
1917—1919/1920; av skolöverstyrelsen: 1920/1921— 
1921/1922,1927/1928, 1928/1929 t. o. m. 1938/1939. 

Privatläroverken, av ecklesiastikdepartementet: 1917/ 
1918—1919/1920. 
1918/1919—1919/1920 med titel: Statens normalskola 
för flickor och privatläroverken. Föregående se: 
De kommunala mellanskolorna och privatläroverken 
läsåret 1916/1917. Forts, se: Statens allmänna läroverk, 
kommunala mellanskolor och privatläroverk samt 
realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/1922. 

Realskol- och studentexamina år 1919, av ecklesiastik
departementet. 
Forts, se: Statens allmänna läroverk läsåret 1919/ 
1920 samt realskol- och studentexamina år 1920. 

Statens allmänna läroverk, av ecklesiastikdepartementet: 
1911/1912—1918/1919. 
Forts, se: Statens allmänna läroverk läsåret 1919/ 
1920 samt realskol- och studentexamina år 1920. 
Litt. P. 

Statens allmänna läroverk, kommunala mellanskolor 
och privatläroverk samt realskol- och studentexamina, 
av skolöverstyrelsen: 1920/1921—1921/1922. 
Föregående se: De kommunala mellanskolorna: 
1917/1918—1919/1920, Privatläroverken: 1917/1918— 
1919/1920, och Statens allmänna läroverk läsåret 
1919/1920 samt realskol- och studentexamina år 
1920. 

Statens allmänna läroverk läsåret 1919/1920 samt real
skol- och studentexamina år 1920, av skolöversty
relsen. 
Föregående se: Realskol- och studentexamina år 
1919, och Statens allmänna läroverk: 1911/1912— 
1918/1919. Forts, se: Statens allmänna läroverk, 
kommunala mellanskolor och privatläroverk samt 
realskol- och studentexamina: 1920/1921—1921/ 
1922. 

Yrkesundervisningen, av skolöverstyrelsen: 1919/1921— 
1921/1922, 1928/1929; 1936/1937 jämte översikt för 
läsåren 1929—1936. 

Ecoles primaires et écoles primaires supérieures, par la 
Direction générale de l'enseignement: 1919/1920— 
1920/1921, 1926/1927. 

Enseignement secondaire, par la Direction générale de 
l'enseignement: 1927/1928; 1935/1936 avec un aperçu 
de 1928 à 1935. 

Higher education, by the National Central Bureau of 
Statistics: 1956/1957—1961/1962. 

Ecoles communales moyennes, par le Ministère de 
l'enseignement et des affaires ecclésiastiques: 1917/ 
1918—1919/1920. 
Continuation of: Ecoles communales moyennes et 
écoles privées en 1916/1917. Continued by: Lycées de 
l'Etat, écoles communales moyennes et écoles privées 
et les examens de l'école moderne et baccalauréat: 
1920/1921—1921/1922. 

Ecoles communales moyennes et écoles privées en 
1916/1917, par le Ministère de l'enseignement et des 
affaires ecclésiastiques. 
Continued by: Ecoles communales moyennes: 1917/ 
1918—1919/1920, and Ecoles privées: 1917/1918— 
1919/1920. 

Instruction des professeurs, par le Ministère de l'en
seignement et des affaires ecclésiastiques: 1916/1917— 
1919/1920; par la Direction générale de l'enseigne
ment: 1920/1921—1921/1922, 1927/1928, de 1928/1929 
à 1938/1939. 

Ecoles privées, par le Ministère de l'enseignement et des 
affaires ecclésiastiques: 1917/1918—1919/1920. 
1918/1919—1919/1920 with title: Ecole normale de 
l'Etat pour jeunes filles et écoles privées. Continua
tion of: Ecoles communales moyennes et écoles privées 
en 1916/1917. Continued by: Lycées de l'Etat, écoles 
communales moyennes et écoles privées et les examens 
de l'école moderne et baccalauréat: 1920/1921—1921/ 
1922. 

Les examens de l'école moderne et baccalauréat en 1919, 
par le Ministère de l'enseignement et des affaires 
ecclésiastiques. 
Continued by: Lycées de l'Etat en 1919/1920 et les 
examens de l'école moderne et baccalauréat en 
1920. 

Lycées de l'Etat, par le Ministère de l'enseignement et 
des affaires ecclésiastiques: 1911/1912—1918/1919. 
Continued by: Lycées de l'Etat en 1919/1920 et les 
examens de l'école moderne et baccalauréat en 1920. 
Litt. P. 

Lycées de l'Etat, écoles communales moyennes et écoles 
privées et les examens de l'école moderne et bac
calauréat, par la Direction générale de l'enseigne
ment: 1920/1921—1921/1922. 
Continuation of: Ecoles communales moyennes: 
1917/1918—1919/1920, Ecoles privées: 1917/1918— 
1919/1920, and Lycées de l'Etat en 1919/1920 et les 
examens de l'école moderne et baccalauréat en 1920. 

Lycées de l'Etat en 1919/1920 et les examens de l'école 
moderne et baccalauréat en 1920, par la Direction 
générale de l'enseignement. 
Continuation of: Les examens de l'école moderne et 
baccalauréat en 1919, and Lycées de l'Etat: 1911/ 
1912—1918/1919. Continued by: Lycées de l'Etat, 
écoles communales moyennes et écoles privées et les 
examens de l'école moderne et baccalauréat: 1920/ 
1921—1921/1922. 

Enseignement professionel, par la Direction générale de 
l'enseignement: 1919/1921—1921/1922, 1928/1929; 
1936/1937 avec un aperçu de 1929 à 1936. 
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Inkomst och förmögenhet 
Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. 

Företagen: 1965—1967. Per 
Föregående se: Företagens intäkter, kostnader och 
vinster: 1951—1964. 

Företagens intäkter, kostnader och vinster: 1951— 
1964. 
Forts, se: Företagen: 1965—1967. 

Skattetaxeringarna: 1922—1943. 
Forts, se: Skattetaxeringarna samt fördelningen 
av inkomst och förmögenhet: taxeringsåren 1944— 
1967. 

Skattetaxeringarna samt fördelningen av inkomst och 
förmögenhet: taxeringsåren 1944—1967. 
1944—1948 med titel: Skattetaxeringarna samt in
komstfördelningen inom yrkesgrupper. Föregående 
se: Skattetaxeringarna: 1922—1943. Forts, se: Taxe
ringsutfallet: 1968. 

Taxeringen till inkomst- och förmögenhetsskatt: 1917, 
1920. 

Taxeringsutfallet: 1968. Per 
Föregående se: Skattetaxeringarna samt fördelningen 
av inkomst och förmögenhet: taxeringsåren 1944— 
1967. 

Income and property 
All reports are issued by the National Central Bureau 
of Statistics. 
Enterprises: 1965—1967. Per 

Continuation of: Income, expenditure and profits 
of business enterprises: 1951—1964. 

Income, expenditure, and profits of business enterprises: 
1951—1964. 
Continued by: Enterprises: 1965—1967. 

Impositions: 1922—1943. 
Continued by: Tax assessments and distribution of 
income and property: assessment years 1944—1967. 

Tax assessments and distribution of income and pro
perty: assessment years 1944—1967. 
1944—1948 with title: Impositions et répartition des 
revenus dans les catégories professionelles. Con 
tinuation of: Impositions: 1922—1943. Continued by: 
Tax assessment statistics: 1968. 

[Assessment for income and property tax] : 1917, 1920. 

Tax assessment statistics: 1968. Per 
Continuation of: Tax assessments and distribution of 
income and property: assessment years 1944—1967. 

Finanser 
Berättelserna utg. av kontrollstyrelsen, där inte annat 
anges. 
Accispliktiga näringar: 1911/1912—1958. 

Forts, se: Indirekt beskattning m. m.: 1959—1967. 
Litt. V. 

Alkoholstatistik: 1967—1968. Per 
Föregående se: Rusdrycksförsäljningen m. m.: 1914/ 
1915—1966. 

Indirekt beskattning m. m.: 1959—1967. Per 
Föregående se: Accispliktiga näringar: 1911/1912— 
1958. 

Kommunernas finanser, av statistiska centralbyrån: 
1918/1921—1967. Per 
Litt. U. 

Rusdrycksförsäljningen m. m.: 1914/1915—1966. 
1914/1915—1918 med titel: Brännvinsförsäljningen. 
Forts, se: Alkoholstatistik: 1967—1968. 

Public finance 
The reports are issued by the National Board of Excise, 
unless otherwise noted. 
Industries subject to excise duties: 1911/1912—1958. 

Continued by: Indirect taxation, etc.: 1959—1967. 
Litt. V. 

Alcohol statistics: 1967—1968. Per 
Continuation of: Sale of spirits and wines, etc.: 1914/ 
1915—1966. 

Indirect taxation, etc.: 1959—1967. Per 
Continuation of: Industries subject to excise duties: 
1911/1912—1958. 

Local government finance, by the National Central 
Bureau of Statistics: 1918/1921—1967. Per 
Litt. U. 

Sale of spirits and wines, etc.: 1914/1915—1966. 
1914/1915—1918 with title: Vente de spiritueux. Con
tinued by: Alcohol statistics: 1967—1968. 

Allmänna val 

Alla berättelser utg. av statistiska centralbyrån. 

Kommunala valen: 1919—1962, 1966: 1—2. Per 
Litt. R. 

Landstingsmannavalen: 1912—1918. 
Litt. R. 

Riksdagsmannavalen: 1909—1964, 1968:1. Per 
Litt. R. 

Elections 

All reports are issued by the National Central Bureau 
of Statistics. 
The communal elections: 1919—1962, 1966: 1—2. Per 

Litt. R. 
Les élections aux conseils généraux: 1912—1918. 

Litt. R. 
The elections to the Riksdag: 1909—1964,1968:1. Per 

Litt. R. 

Statistiska meddelanden [äldre serie] 
Utg. av statistiska centralbyrån, där inte annat anges. 
Serien har upphört från 1954. Ny serie fr. o. m. 1963. 
Se sid. 498. 

Ser. A. Tillfälliga statistiska undersökningar. 
Band 1 : 
1 Dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1816— 

1910. 

Statistical communications 
Ed. by the National Central Bureau of Statistics, unless 
otherwise noted. The series has been discontinued from 
1954. New series from 1963, mentioned Statistical re
ports. See page 498. 
Ser. A. Enquêtes statistiques spéciales. 
Vol. 1 : 
1 Tables de mortalité et de survie pour les années 

1816—1910. 
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2 Statens utarrenderade domäner arrendeåret 1910— 
1911. 

3 Stadsfullmäktigvalen åren 1911 och 1912 samt den 
kommunala rösträtten år 1912 i de städer som 
icke deltaga i landsting. 

4—5 Utom äktenskapet födda barn. 1—2. Sthlm 1914— 
1916. 

6 Dödligheten i lungsot i Sverige åren 1906—1910. 

7 Husdjursräkningen sommaren 1915. 
8 Stadsfullmäktigvalen åren 1913 och 1914. 
9 Husdjursräkningen den 1 juni 1916. 

10 Utom äktenskapet födda barn. 3. Sthlm 1917. 
Band 2: 
1 Husdjursräkningen den 1 juni 1917. 

2 Arealinventeringen den 20 juni 1917, av folkhushåll-
ningskomm issionen. 

3 Husdjursräkningen den 1 juni 1918. 

4 Stadsfullmäktigvalen åren 1915 och 1916. 
5 Arealinventeringen den 1 juni 1918, av folkhushåll-

ningskommissionen. 
6 Stadsfullmäktigvalen åren 1917 och 1918. 

Band 3: 
1 Statistisk översikt av det svenska näringslivets ut

veckling åren 1870—1915 med särskild hänsyn till 
industri, handel och sjöfart, av kommerskollegium. 

2—3 Arealinventeringen och husdjursräkningen den 1 
juni 1919. 1—2. 

Band 4: 
1 Jordbrukskassorna och centralkassorna för jord

brukskredit åren 1916—1923. 
2 Brödsädsförbrukningen vid vissa mindre jordbruk. 

Sthlm 1928. 
3 Undersökning rörande förskingrings- och trolös

hetsbrotten åren 1921—1927. 
4 Undersökning angående mejerihanteringen. Sthlm 

1930. 
5 Svinräkningen den 15 september 1930. 
6 Inventeringen av vete och råg den 1 februari 1931, 

7 Svinräkningen den 15 september 1931. 
8 Kyrkofullmäktigvalen år 1931. 
9 Svinräkningen den 15 september 1932. 

10 1931 års företagsräkning, av kommerskollegium. 

Band 5: 
1 Undersökning angående foderförsörjningen åren 

1935—1936. 
2 Olyckor vid trafik med motorfordon år 1935. 

3 Jordbrukets skuldsättning år 1933. 
4 Pälsdjursräkningen den 15 september 1937. 

5 Jordbrukskassorna och centralkassorna för jord
brukskredit åren 1924—1937. 

6 Undersökning angående skogsavverkningen 1937. 
7 Pälsdjursräkningen den 30 september 1939. 

8 Den animaliska produktionen år 1937/1938. 

Band 6: 
1 Priser och taxeringsvärden å jordbruksfastigheter 

>/i 1938—M/6 1944. 
2 Pälsdjursräkningen den 30 september 1945. 

3 Brottslighetens utveckling åren 1913—1947. 

2 Les domaines affermés de l'Etat dans l'année 
d'affermage 1910—1911. 

3 Elections aux conseils municipaux en 1911 et 1912 
et droit de vote communal en 1912 dans les villes les 
plus grandes. 

4—5 Les enfants nés illégitimes. 1—2. Sthlm 1914— 
1916. 

6 La mortalité par tuberculose pulmonaire en Suède 
pendant les années 1906—1910. 

7 [Census of livestock in the summer of 1915.] 
8 Elections aux conseils municipaux en 1913 et 1914. 
9 Recensement des animaux domestiques au 1 e r juin 

1916. 
10 Les enfants nés illégitimes. 3. Sthlm 1917. 
Vol. 2: 
1 Recensement des animaux domestiques au 1 e r juin 

1917. 
2 Emploi des terres cultivées au 20 juin 1917, par la 

Commission spéciale d'économie nationale. 
3 Recensement des animaux domestiques au 1 e r juin 

1918. 
4 Elections aux conseils municipaux en 1915 et1916. 
5 Emploi des terres cultivées au 1 e r juin 1918, par la 

Commission spéciale d'économie nationale. 
6 Elections aux conseils municipaux en 1917 et 1918. 

Vol. 3: 
1 [Statistical survey of the development of the in

dustrial life of Sweden during the years 1870—1915 
with special regard to industry, commerce and 
navigation, by the Board of Trade.] 

2—3 Emploi des terres cultivées et nombre des animaux 
domestiques au 1 e r juin 1919. 1—2. 

Vol. 4: 
1 Caisses locales et centrales de crédit agricole en 

1916—1923. 
2 Consommation du blé à pain dans certaines petites 

exploitations agricoles. Sthlm 1928. 
3 [Investigation of embezzlement and fraud during the 

years 1921—1927.] 
4 Enquête sur l'industrie de laiterie. Sthlm 1930. 

5 Recensement des porcs du 15 septembre 1930. 
6 Superficie, production et rendement de froment et de 

seigle au recensement le 1 e r février 1931. 
7 Recensement des porcs du 15 septembre 1931. 
8 Elections aux conseils paroissiaux en 1931. 
9 Recensement des porcs du 15 septembre 1932. 

10 Recensement des entreprises en 1931, par la Direc
tion générale du commerce. 

Vol. 5: 
1 Enquête sur la récolte et la consommation de four

rage, 1935—1936. 
2 Accidents de circulation des véhicules à moteur en 

1935. 
3 L'endettement de l'agriculture en 1933. 
4 Recensement des animaux à fourrure au 15 sep

tembre 1937. 
5 Caisses locales et centrales de crédit agricole en 

1924—1937. 
6 Enquête sur les coupes de bois en 1937. 
7 Recensement des animaux à fourrure au 30 sep

tembre 1939. 
8 Enquête sur la production animale en 1937/1938. 

Vol. 6: 
1 Valeurs marchandes et valeurs évaluées des pro

priétés foncières agricoles '/t 1938—"/» 1944. 
2 Recensement des animaux à fourrure au 30 sep

tembre 1945. 
3 Le développement de la criminalité en 1913—1947. 
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4 Minnesskrift med anledning av den svenska befolk
ningsstatistikens 200-åriga bestånd. Sthlm 1949. 

Ser. C. Månadsstatistik över handeln, av kommerskol
legium: 1913—19S3. 
Forts, se serien Sveriges officiella statistik. Handel. 

Ser. D. Järnvägsstatistiska meddelanden, av järnvägs
styrelsen: 1912—1953. 

Ser. E. Uppgifter om bankerna, av bank- och fondin
spektionen: 1912—1953. 
Forts, se serien Sveriges officiella statistik. Bankväsen. 

Ser. F. Sociala meddelanden, av socialstyrelsen: 1912— 
1953. 
Fortsatt 1954—1967 utanför serien under samma 
t i tel ; se nästa avdelning av denna förteckning. 

Andra officiella publikationer med 
omfattande statistiska uppgifter 
För en fullständig förteckning över det officiella trycket 
se Ärsbibliografi över Sveriges offentliga publikationer, 
av riksdagsbiblioteket. 
Arbetsmarknadsstatistik, av arbetsmarknadsstyrelsen: 

[1] (1953)—16 (1968), 17 (1969)—. Per 

Jordbruksekonomiska meddelanden, av statens jord
bruksnämnd: årg. [1] (1939)—30 (1968), 31 (1969)—. 

Per 
Arg. 1—11 med titel: Jordbruksekonomiska uppgifter. 

Kommersiella meddelanden, av kommerskollegium : årg. 
1 (1914)—49 (1962). 

Konjunkturläget, av sekretariatet för ekonomisk plane
ring vid finansdepartementet och konjunkturinstitutet: 
1960—1968, 1969—. Per 
Åven engelsk upplaga. 

Meddelanden från konjunkturinstitutet. Ser. A: 1—32, 
B : 1 — 33. Sthlm 1938—1966. Per 

Monografiserie i anslutning til l folk- och bostadsräk
ningen i Sverige 1960, av statistiska centralbyrån och 
bostadsstyrelsen. Per 

1. Tryggveson, R., Urbanisering och tätortsutveckling 
1951—1960. Demografiska undersökningar. Sthlm 
1967. 
2. Sambergs, Å. m. f l . . Landsbygdens befolkning och 
bostäder 1950—1960. Sthlm 1967. 
3. Johansson, B., & Borgnäs, L , Bostäder och boende-
förhållanden i Sverige 1945—1960. Sthlm 1968. 
4. Jonsson, L , Hushåll och utrymmesstandard år 1960. 
Sthlm 1968. 
5. Jakobsson, A., Omflyttningen i Sverige 1950—1960. 
Komparativa studier av migrationsfält, flyttningsav
stånd och mobilitet. Sthlm 1969. 

Riksgäldskontoret, årsbok, av kontoret: årg. 1 (1920)— 
48 (1967/1968). Per 

Riksrevisionsverkets årsbok, av verket: 1929/1930— 
1938/1939, 1948, 1950—1968. Per 

Riksstat: 1835—1969/1970. (Riksdagens protokoll. Bi-
hang.) Per 

Sluten psykiatrisk lasarettsvård 1962—1964, av medi
cinalstyrelsen. Sthlm 1967. 

Sociala meddelanden, av socialstyrelsen: 1954—1967. 
1959—1962 uppdelad i två serier med undertitlarna 
Allmänna häftet och Statistisk information. Den sist
nämnda har upphört från 1963. Forts, se: Social-
nytt: 1968, 1969—. 

4 Mémoire à l'occasion du deuxième centenaire de la 
statistique démographique suédoise. Sthlm 1949. 

Ser. C. [Monthly trade statistics, by the Board of Trade]: 
1913—1953. 
Continuation see the series Official statistics of Sweden. 
Trade. 

Ser. D. [Monthly railway statistics, by the State Railways 
Administration]: 1912—1953. 

Ser. E. [Monthly banking statistics, by the Bank and Stock 
Exchange Inspection Board]: 1912—1953. 
Continuation see the series Official statistics of Sweden. 
Banking. 

Ser. F. Official journal, publ. monthly by the Social 
Welfare Board: 1912—1953. 
Though the series has been discontinued, the period
ical was published under the same title in the years 
1954—1967; see the next section of this list. 

Other important statistical 
publications 
For a complete list of official publications see Annual 
bibliography of Swedish official publications by the 
Riksdagsbiblioteket. 
Labour market statistics, by the National Labour 

Market Board: [1] (1953)—16 (1968), 17 (1969)—. 
Per 

The journal of agricultural economics, publ. monthly by 
the National Swedish Agricultural Marketing Board: 
vol. [1] (1939)—30 (1968), 31 (1969)—. Per 
Vol. 1—11 with title: Jordbruksekonomiska upp
gifter. 

Commercial communications, by the Board of Trade: 
vol. 1 (1914)—49 (1962). 

The Swedish economy, by the Secretariat for Economic 
Planning of the Ministry of Finance and the National 
Institute of Economic Research: 1960—1968, 1969—. 
Also English edition. Per 

Reports from the National Institute of Economic Research. 
Ser. A: 1—32, B: 1—33. Sthlm 1938—1966. Per 

Monographs in connection with the 1960 census of po
pulation and housing in Sweden. By the National 
Central Bureau of Statistics and the National Housing 
Board. Per 
1. Tryggveson, R., Urbanization in Sweden 1951 — 
1960. Studies in demography. Sthlm 1967. 

2. Sambergs, Â. and others, Population and housing 
in the Swedish countryside 1950— 1960. Sthlm 1967. 
3. Johansson, B., & Borgnäs, L., Housing and housing 
conditions in Sweden 1945—1960. Sthlm 1968. 
4. Jonsson, L., Household and space standards, 1960. 
Sthlm 1968. 
5. Jakobsson, A., Internal migration in Sweden 1950— 
1960. Comparative studies of migration fields, migra
tion distances and mobility. Sthlm 1969. 

The Swedish National Debt Office, annual report, 
by the office : vol. 1 (1920)—48 (1967/1968). Per 

Yearbook of the National Accounting and Audit Bureau, 
by the bureau: 1929/1930—1938/1939, 1948, 1950— 
1968. Per 

[Budget of the Swedish State, voted estimate: 1835— 
1969/1970. (Records of the Riksdag. Appendix.)] Per 

Psychiatric care of in-patients in Sweden 1962—1964, 
by the National Board of Health, Sthlm 1967. 

Official journal, publ. by the Social Welfare Board: 
1954—1967. 
1959—1962 divided in two series with the subtitles 
General issue and Statistical information. The latter 
one is suspended from 1963. Continued by: [Social 

510 



1912—1953 = Statistiska meddelanden. Ser. F. 

Social-nytt, av socialstyrelsen: 1968, 1969—. Per 
Föregående se: Sociala meddelanden: 1954—1967. 

Oen svenska statsskulden, av riksgäldskontoret: årg. 1 
(1941)—28 (1968), 29 (1969)—. Per 

Sveriges riksbank, tillgångar och skulder [veckoupp
gift], av banken: 1912—1968, 1969—. Per 

Sveriges riksbank, årsbok, av banken: årg. 1 (1908)— 
61 (1968). Per 

Publikationer utgivna gemensamt av 
de nordiska länderna 
Nordisk statistisk skriftserie Per 

t denna serie ingår skrifter som behandlar statistiska 
frågor gemensamma för de nordiska länderna. För 
distributionen tillämpas särskilda bestämmelser. Hän
vändelse bör för varje nummer ske till den statistiska 
myndigheten i det land där det utgetts. Försäljning sker 
genom bokhandeln i de nordiska länderna. 

1. Levnadskostnader och reallöner i de nordiska huvud
städerna. Sthlm 1954. 
2. Samordning af de nordiske landes statistik vedrorende 
den sociale lovgivning. Kobenhavn 1955. 
3. De nordiske statistikermoter i Oslo, juni 1954. Oslo 
1955. 
4. Samordnad nordisk statistik rörande sociallagstift
ningen. Sthlm 1957. 
5. De nordiska statistikermötena i Stockholm 1957. 
Sthlm 1957. 
6. Statistikk vedrorende den sosiale lovgivning i de 
nordiske land 1956 (1956/57). Oslo 1959. Även engelsk 
upplaga. 
7. De nordiska statistikermöfena i Helsingfors 1960. 
Helsingfors 1961. 
8. Samordnad nordisk statistik rörande sociallagstift
ningen 1958 (1958/59). Sthlm 1961. 
9. Samordning af de nordiske landes statistik vedroren
de den sociale lovgivning 1960 (1960/61). Kobenhavn 
1963. Även engelsk upplaga. 
10. Det nordiske statistiske chefsmöde i Reykjavik 1963. 
Reykjavik 1964. 

11. Sosial sikkerhet i de nordiske land. Utgifter til og 
omfånget av visse sosiale tiltak 1962 (1962/63). Oslo 
1965. Även engelsk upplaga. 
12. Det nordiske statistikermode i Kobenhavn 1964. 
Kobenhavn 1966. 
13. Social trygghet ide nordiska länderna. Utgifter och 
verksamhetens omfattning 1964 (1964/65). Sthlm 1967. 
Även engelsk upplaga. 
14. Det nordiske statistiske chefsmode i Kobenhavn 
1966. Kobenhavn 1967. 

15. Det nordiske sjefsstatistikermote i Oslo 1967. Oslo 
1968. 
16. Social tryghed i de nordiske lande. Den sociale virk-
somheds udgifterog omfana 1966 (1966/67). Kobenhavn 
1969. 

Nordisk statistisk årsbok, av Nordiska rådet 
£1] ( 1 9 6 2 ) - 7 (1968) Per 

Ingår i Nordisk utredningsserie. Försäljning sker genom 
bokhandeln i de nordiska länderna. 

news]: 1968, 1969—. 
1912—1953 = Statistical communications. Ser. F. 

[Social news, by the National Board of Health and 
Welfare]: 1968, 1969—. Per 
Continuation of: Official journal, publ. by the Social 
Welfare Board: 1954—1967. 

Monthly statement of the national debt of Sweden, by the 
Swedish National Debt Office: vol. 1 (1941)—28 
(1968), 29 (1969)—. Per 

Assets and liabilities of the Riksbank of Sweden, [weekly 
statement], by the bank: 1912—1968,1969—. Per 

The Riksbank of Sweden, annual, by the bank: vol. 1 
(1908)—61 (1968). Per 

Publications jointly edited by 
the Nordic countries 
Statistical reports of the Nordic countries Per 

The series of statistical reports of the Nordic countries 
contains publications concerning statistical problems 
common to all the Nordic countries. Its distribution is 
specially regulated. For each issue application should be 
made to the statistical agency of the editing country. 
The publications are for sale at the booksellers in the 
Nordic countries. 
1. Cost of living and real wages in the capitals of the 
Northern countries. Sthlm 1954. 
2. Co-ordination of social welfare statistics in the 
Northern countries. Copenhagen 1955. 
3. The statistical conferences of the Northern countries, 
Oslo, June 1954. Oslo 1955. 
4. Co-ordinated statistics of social welfare in the 
Northern countries. Sthlm 1957. 
5. The statistical conferences of the Northern countries, 
Stockholm 1957. Sthlm 1957. 
6. Social welfare statistics of the Northern countries 
1956 (1956/57). Oslo 1959. Also English edition. 

7. The statistical conferences of the Northern countries 
in Helsinki 1960. Helsinki 1961. 
8. Social welfare statistics of the Northern countries 
1958(1958/59). Sthlm 1961. 
9. Social welfare statistics of the Northern countries 
1960 (1960/61). Copenhagen 1963. Also English edition. 

10. The meeting of the heads of national statistical offices 
of the Nordic countries in Reykjavik 1963. Reykjavik 
1964. 
11. Social security in the Nordic countries 1962 (1962/ 
63). Oslo 1965. Also English edition. 

12. The joint meeting of the Nordic statistical societies 
in Copenhagen 1964. Copenhagen 1966. 
13. Social security in the Nordic countries 1964 (1964/ 
65). Sthlm 1967. Also English edition. 

14. The meeting of the heads of national statistical offi
ces of the Nordic countries in Copenhagen 1966. Copen
hagen 1967. 
15. The meeting of the heads of national statistical 
offices of the Nordic countries in Oslo 1967. Oslo 1968. 
16. Social security in the Nordic countries 1966 (1966/ 
67). Copenhagen 1969. 

Yearbook of Nordic statistics, by the Nordic Coun
cil [1] ( 1 9 6 2 ) - 7 (1968) Per 

Published in the Series of Nordic reports. For sale at 
the booksellers in the Nordic countries. 
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Källhänvisningar och anmärkningar 
Sources and notes 

Använda förkortningar Abbreviations 

FAO = Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, FNs Livsmedels- och jord
bruksorganisation 

ILO = International Labour Office 
SOS = Sveriges officiella statistik 
SOL) = Statens offentliga utredningar 
UN = United Nations, Förenta Nationerna 

Tab. 1. Uppgifter från Rikets allmänna kartverk 
och Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut. 

Tab. 2—3. Sveriges meteorologiska och hydro
logiska instituts årsbok; uppgifter från nämnda 
institut och Rikets allmänna kartverk. 

Tab. 4. SOS: Folkmängd 1968, del 1—2; Sveriges 
statskalender 1969. 

Tab. 5. SOS: Folkmängd 1968, del 2. 
Tab. 6—54 ger upplysningar om befolkningens 

tillstånd och om befolkningens förändringar. 
Med befolkningens tillstånd menas dess storlek och 
dess fördelning i skilda hänseenden (bosättnings
ort, kön, ålder, civilstånd osv.) vid en viss tid
punkt. Befolkningsförändringarna, som hänför 
sig till vad som sker under en viss tidrymd, ut
görs främst av födelser, dödsfall, giftermål, 
skilsmässor och omflyttning. 

Mer detaljerade uppgifter om befolkningens t i l l 
stånd insamlas endast i samband med folkräk
ningarna, vilkas material möjliggör en fördel
ning av befolkningen efter ekonomisk aktivitet 
(sysselsättning, yrkesställning, yrke, näringsgren 
m. m.), efter bildningsgrad m. m. Uppgifter om 
tätorter erhålls likaså endast i samband med folk
räkningarna. 

Folkräkningar i nutida bemärkelse har ägt 
rum vid varje årtiondeskifte från och med år 1860 
(dessutom 1935/36, 1945 och 1965). Til l och med 
1950 har folkräkningarna avsett folkmängden vid 
årsskiftet. Vid 1960 och 1965 års folkräkningar 
skedde folkräkningen i samband med mantals
skrivningen samma år, vilket medfört att folk
räkningsuppgifterna inte avser årsskiftet utan den 
1 nov. folkräkningsåret. Uppgifterna om ekono
misk aktivitet avser vid dessa folkräkningar 
förhållandena under en viss vecka i oktober. Upp
gifter om befolkningens förändringar erhålls 
successivt från pastorsämbetena, vilka också varje 
år upprättar summariska folkmängdsredogörelser 
för varje församling. På dessa grundar sig upp
gifterna i tab. 5—8, 10, 12—15 och 36—37. 

Med utgångspunkt från folkräkningarnas upp
gifter om fördelningen på kön, ålder och civilstånd 
samt med hjälp av den löpande statistikens upp
gifter om befolkningsförändringarna, uträknas 
genom s. k. framskrivning årliga uppgifter om 
befolkningsfördelningen efter kön, ålder och 
civilstånd. 

Tab. 6. Historisk statistik för Sverige, del I: 
Befolkning; SOS: Befolkningsrörelsen; SOS: Folk
mängdens förändringar; SOS: Befolkningsföränd
ringar, del 3; SOS: Folkmängd 1968, del 1. 

I den följande sammanställningen anges varifrån 
tabellerna i Statistisk årsbok hämtats, vare sig de 
primärt publiceras i annan publikation eller utar
betas speciellt för årsboken. Åtskilliga tabeller ur de 
angivna källorna har omformats av årsboksredak
tionen utan att detta omnämnts i källhänvisningar
na. In many cases the dala derived from the sources 
indicated below have been revised and recast. 

Tab. 7. SOS: Folkmängd 1968, del 2. 
Tab. 8. SOS: Folkmängd 1968, del 1. 
Tab. 9. SOS: Folk- och bostadsräkningen 1965, 

del I I ; Statistiska meddelanden Be 1967: 21. 
Folkmängdsuppgifterna har korrigerats i enlighet 
med folk- och bostadsräkningens ekonomiska 
etapp. Se SOS: Folk- och bostadsräkningen 1965, 
del IV. — Definitionen av tätort (tätbebyggt om
råde) är följande: »Som tätbebyggt område räknas 
alla hussamlingar med minst 200 inv., såvida av
ståndet mellan husen normalt infe överstiger 200 
meter. I vissa fall har avstånd som något över- eller 
understiger 200 meter använts, om man annars 
skulle ha erhållit en orealistisk gränslinje. Som 
hus har även räknats sommarstugor och obebodda 
hus liksom byggnader, som endast används som 
arbetslokaler. 

Även om avståndet mellan husen överstiger 200 
meter, skall det inte betraktas som avbrott i be
byggelsen, när det mellan husen belägna området 
utnyttjas ti l l allmännyttiga ändamål såsom vägar, 
parkeringsplatser, parker, idrottsplatseroch kyrko
gårdar; detsamma gäller sådana obebyggda om
råden som lagerplatser, järnvägslinjer och kajer.» 
Se även anmärkningen ti l l tab. 20—22 samt 
SOS: Folk- och bostadsräkningen 1965, del II. 

Tab. 10. SOS: Folkräkningen 1940 och 1950; 
SOS: Befolkningsrörelsen 1960; SOS: Folkmäng
dens förändringar 1965; SOS: Folkmängd 1968, 
del 1 ; uppgifter från lantmäteristyrelsen. 

Tab. 11. Årsbok för Sveriges kommuner. 
Tab. 12. SOS: Folkräkningen 1910—1950; 

Folkmängden inom administrativa områden 1960; 
Statistiska meddelanden Be 1966:3 och 1967:5; 
SOS: Folkmängd 1967, del 1 och 1968, del 1. 

Tab. 13. SOS: Folkmängd 1968, del 1 ; upp
gifter från lantmäteristyrelsen. 

Tab. 14. SOS: Folkmängd 1968, del 2, där även 
meddelas vilka kommuner som ingår i de olika 
kommunblocken. Kommunblocken är samman
förda i 70 statistiska redovisningsenheter, s. k. 
A-regioner. 

Tab. 15. SOS: Folkmängd 1968, del 2. Med tät
ortsregion avses område som avgränsats på för
samlingsnivå med ledning av uppgifter om tätorts-
och pendlingsförhållanden enligt senaste folkräk
ning. För var och en av de tätorter som kan anses 
utgöra en av centralorterna i en A-region, finns en 
tätortsregion. Därutöver redovisas en tätorts-
region för varje tätort med minst 10 000 invånare, 
såvida tätorten enligt nedanstående definition inte 
ingår i annan tätortsregion. Tätortsregion om
fattar huvud- och förorter. Huvudorterna utgörs 
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av församlingarna i de kommuner där minst halva 
befolkningen vid senaste folkräkning bodde i 
ifrågavarande tätort. Förorterna utgörs av de 
församlingar där minst en fjärdedel av den för
värvsarbetande befolkningen pendlade till dessa 
kommuner. Tätortsregionernas omfattning fram
går av Statistiska meddelanden Be 1969: 6. I en 
del fall sträcker sig tätortsregionerna utanför de 
län till vilka de hänförts. 

Tab. 16—18. SOS: Folkmängdens förändringar. 
Tab. 19. Statistiska meddelanden Be 1969: 6. 
Tab. 20—22. Folk- och bostadsräkningen 1965, 

del III och VII. — Åldersredovisningen grundar sig 
på födelseår och motsvarar således i princip 
närmast åldern den 31 dec. 1965. Detta redovis
ningssätt har i allmänhet ingen större inverkan på 
talen. Den lägsta åldersgruppen blir dock något 
för låg genom att den inte inbegriper barn födda 
efter den 1 nov. 1965. Uppgifterna i tabellerna av
viker något från dem som redovisats i Folk- och 
bostadsräkningen 1965, del III på grund av vissa 
korrigeringar under den fortsatta bearbetningen 
av materialet. 

Tab. 23—26. SOS: Folk- och bostadsräkningen 
1965, del VII . — Som förvärvsarbetande räknas 
personer, som under veckan 2—8 oktober 1965 
utfört inkomstgivande arbete under minst halv 
normal arbetstid. Hit föres även medhjälpande, 
dvs. avlönade eller oavlönade familjemedlemmar 
som biträtt annan familjemedlem i dennes för
värvsverksamhet och även tillhör samma hushåll 
som denne. Till förvärvsarbetande räknas vidare 
personer, som hade förvärvsarbete men på grund 
av tillfälligt avbrott — semester, sjukdom, repeti
tionsövning, tillfällig arbetslöshet o. d. — icke 
arbetade under räkningsveckan. Avbrottet har 
betraktats som tillfälligt, om det varat högst 4 
månader. 

Tab. 27. SOS: Folk- och bostadsräkningen 1965, 
del IX. — Avser bearbetning av uppgifter för 
personer födda den 15:e i varje månad. De på 
grundval av urvalsbearbetningen erhållna talen 
har uppskrivits till totalnivå och redovisas utan av-
rundning. Som resultat av en urvalsbearbetning 
bör vid låga tal det redovisade siffermaterialet 
utnyttjas med största försiktighet. 

Tab. 28. SOS: Folk- och bostadsräkningen 
1965, del VII. 

Tab. 29—30. SOS: Folk- och bostadsräkningen 
1965,del VI. — Som pendlare räknas i 1965 års folk-
och bostadsräkning alla förvärvsarbetande per
soner som 3—9 okt. 1965 hade sin arbetsplats 
förlagd till annan kommun än bostadsorten. 
Blard pendlarna ingår därför inte endast per
soner, som dagligen färdas mellan bostad och 
arbetsplats, utan även veckopendlare och andra 
personer med arbete på längre avstånd från bo
stadsorten. Personer med växlande och ej loka-
liserbar arbetsplats ingår inte biand pendlarna. 
Med kommunpendlare avses pendlare över 
kommungräns. 

Tab. 31. SOS: Folk- och bostadsräkningen 1965, 
del VII. 

Tab. 32—33. SOS: Folk-och bostadsräkningen 
1965, del VIII. — Befolkningen har uppdelats på tre 
slag av hushåll: bostadshushåll, andra privata hus
håll och kollektivhushåll. Med bostadshushåll avses 
den person eller grupp av personer som för år 
1966 mantalsskrivits som boende i en och samma 
lägenhet. I bostadshushållet inräknas sålunda 

även inneboende. — Som boende i kollektivhus-
håll har räknats personer som mantalsskrivits 
i bostäder, vilka inte är avsedda för enskilda 
hushåll, t. ex. ungkarlshem, pensionat, ålder
domshem o. d. — Övriga personer, vilka vid 
mantalsskrivningen inte kunnat hänföras till 
någon bostadslägenhet, har redovisats som ti l l
hörande andra privata hushåll. I denna grupp 
ingår bl. a. personer som vid mantalsskrivningen 
betecknats som »å kommunen skrivna» eller 
»utan känt hemvist». 

Tab. 34—35. Historisk statistik för Sverige, del I: 
Befolkning; SOS: Befolkningsrörelsen; SOS: Folk
mängdens förändringar. 

Tab. 36. Statistiska meddelanden Be 1966: 5 
och 1967:7; SOS: Befolkningsförändringar 1967 
och 1968, del 1. 

Tab. 37. SOS: Befolkningsförändringar 1968, 
del. 1. 

Tab. 38—41. SOS: Befolkningsrörelsen; SOS: 
Folkmängdens förändringar; SOS: Befolknings
förändringar. 

Tab. 42—46. SOS: Befolkningsrörelsen; SOS: 
Folkmängdens förändringar; SOS: Befolknings
förändringar. — Tab. 43. Med reproduktionstal 
för en given tidsperiod avser man att belysa, i 
vilken omfattning en generation av befolkningen 
under rådande fruktsamhets- och dödlighetsför
hållanden skulle kunna reproducera sig själv. 

Vid beräkning av bruttoreproduktionen följer 
man en tänkt årskull av 1 000 kvinnor genom frukt
samhetsåldrarna och beräknar med användning 
av rådande fruktsamhetstal i olika åldersgrup
per det sammanlagda antal levande födda flickor, 
som skulle belöpa på denna årskull under hela 
fruktsamhetsperioden. Detta antal är dets. k. brut-
toreproduktionstalet (jfr tab. 446, där detta tal 
redovisas för en del länder). 

Vid beräkning av bruttoreproduktionen tar man 
ingen hänsyn till dödligheten i modergenerationen. 
Om man däremot med ledning av de kända döds
riskerna 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. netto-
reproduktionstalet, varmed förstås antalet 
levande födda döttrar, som med de faktiska frukt
samhets- och dödlighetsförhållandena i genom
snitt skulle komma på varje levande född kvinna. 
Om detta tal är större än 1, innebordet på lång sikt 
folkökning, om det är mindre än 1,folkminskning. 

Tab. 47. Statistiska meddelanden Be 1969: 5. 
Tab. 48. SOS: Befolkningsförändringar 1967, 

del 3. — Tabellen upptar alla flyttningar över för
samlingsgräns dock infe mellan församlingar inom 
Stockholm och Göteborg. Där en församling är 
delad på kyrkobokföringasdistrikt eller tillhör två 
kommuner, har varje sådan församlingsdel jäm
ställts med en församling. 

Tab. 49—50. SOS: Befolkningsrörelsen; SOS: 
Folkmängdens förändringar; SOS: Befolknings
förändringar 1967 och 1968, del 2. — Tab. 49. 
Utan att det kommer ti l l synes i kyrkobokföringen 
torde dessutom ett antal av de från och till bok över 
obefintliga (obefintlighetsregistret) överförda per
sonerna i verkligheten vara invandrare resp. 
utvandrare. 

Tab. 51—52. Uppgifter från utlänningskommis
sionen (Statens invandrarverk). — Tab. 51. För 
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medborgare i icke-nordiska stater, som äger rätt 
att inresa i riket utan visering, inträder skyldig
heten att söka uppehållstillstånd efter tre månaders 
vistelse i Norden. Beträffande viseringspliktiga 
utlänningar inträder denna skyldighet så snart 
viseringen utlöpt. Barn under 16 år är i regel 
införda i någotdera av sina föräldrars pass och 
behöver då inte särskilt uppehållstillstånd. 
—Tab. 52. Då det gäller stater som förlorat sin 
självständighet har de som varit medborgare i 
dessa under självständighetstiden inte alltid kunnat 
särredovisas. 

Tab. 53. Folkmängdens förändringar; SOS: 
Befolkningsförändringar 1967, del 3. 

Tab. 54. Uppgifter från patentverket. 
Tab. 55. Manus i lantmäteristyrelsen. — I den 

redovisade verksamheten ingår laga skiften, servi-
tutsutbrytningar och ägoutbyten samt avstyck-
ningar för jordbruks- eller skogsbruksända
mål, som utförts av distriktsorganisationen inom 
städer och samhällen där 1917 års lag om fastig
hetsbildning i stad är tillämplig. I övrigt ingår 
inte mätningsväsendet i städer och samhällen. 

Tab. 56. Uppgifter rörande den veterinära verk
samheten 1950—1961 och 1962—1965; Manus i 
veterinärstyrelsen. ' 

Tab. 57—59. SOS: Jordbruksräkningen 1961; 
SOS: Jordbruksräkningen 1966; SOS: Skogs-
statistisk årsbok 1965. — Som åker räknas 
mark, som lagts under plog och utnyttjas för växt
odling. Med kultiverad betesmark avses sådan 
gräsbärande mark, som förbättrats genom en 
eller flera åtgärder. 

Tab. 60. SOS: Jordbruksstatistisk årsbok; 
Statistiska meddelanden J 1967: 50. 

Tab. 61. SOS: Jordbruksstatistisk årsbok 1969; 
Statistiska meddelanden J 1968: 27. 

Tab. 62—63. Statistiska meddelanden J 1969:11 
och 14. — T a b . 63. Vid beräkning av totalskörden 
har arealuppgifterna i tab. 61 korrigerats med 
hänsyn till att de inte avsett enbart besådd areal. 
(Se närmare SOS: Jordbruksstatistisk årsbok 1969 
och Statistiska meddelanden J 1969:14.) 

Tab. 64. Uppgifter från Statens jordbruksnämnd. 
Tab. 65—67. SOS: Jordbruksstatistisk årsbok; 

Statistiska meddelanden, undergrupp J. 
Tab. 68. Statistiska meddelanden J 1968:7. 
Tab. 69. Uppgifter från svensk husdjursskötsel; 

kokontrollen 1967/68. 
Tab. 70. Uppgifter från Statens jordbruksnämnd. 
Tab. 71. Uppgifter från Svenska mejeriernas 

riksförening. 
Tab.72. Uppgifterfrån Statens jordbruksnämnd; 

Jordbruksekonomiska meddelanden. 
Tab. 73. Statistiska meddelanden J 1969: 3. — 

Tabellen grundar sig på en av statistiska central
byrån verkställd undersökning av självdeklara
tioner från ett urval av jordbrukare för inkomst
året 1967. 

Tab. 74. Uppgifter från Sveriges lantbruksför
bund. 

Tab. 75—77. Uppgifter från lantbruksstyrelsen; 
Hushållningssällskapens förbund. 

Tab. 78—79. SOS: Skogsstatistisk årsbok. 
Tab. 80. Uppgifter från skogsstyrelsen; SOU 

1968: 31 (1965 års allmänna fastighetstaxering). 
Tab. 81—«2. SOS: Skogsstatistisk årsbok. — 

Tab. 82 avser den tredje riksskogstaxeringen. 
Skogsstyrelsens regionindelning är följande: Övre 
Norr land: Norrbottens och Västerbottens län; 
Mellersta Norr land: Jämtlands och Västernorr

lands län; Nedre Norrland och Dalarna: Gävle
borgs- och Kopparbergs län; Mellansverige och 
Småland: Värmlands, Örebro, Västmanlands, 
Uppsala, Stockholms, Södermanlands, Östergöt
lands, Skaraborgs, Älvsborgs, Jönköpings, Krono
bergs och Kalmar län; Södra och västra kustlänen: 
Gotlands, Göteborgs och Bohus, Hallands, Ble
kinge, Kristianstads samt Malmöhus län. 

Tab. 83. SOS: Skogsstatistisk årsbok 1956, 
1961, 1965/66. — Länen har sammanförts i större 
områden enl. skogsstyrelsens indelning. Jfr 
anmärkningen til l tab. 82. 

Tab. 84. SOS: Skogsstatistisk årsbok. 
Tab. 85. SOS: Domänverket. 
Tab. 86. SOS: Skogsstatistisk årsbok; Statistiska 

meddelanden V 1968:14. 
Tab. 87. Uppgifter från skogsstyrelsen. 
Tab. 88—89. SOS: Skogsstatistisk årsbok. 
Tab. 90—92. SOS: Fiske; Statistiska meddelanden 

J1969:17. 
Tab. 93—95. SOS: Bergshantering. 
Tab. 96—97. SOS: Industri. — Tabellerna 

grundar sig på uppgifter om industrier eller arbets
ställen där antalet sysselsatta (ägare samt förvalt
nings- och arbefarpersonal) i årsgenomsnitt ut
gjort minst 5 personer. Vid samma arbetsställe 
bedriven verksamhet inom flera tillverknings 
branscher i det gällande gruppsystemet (t. ex. 
sågverk och snickerifabrik) betraktas i regel som 
en anläggning och verksamheten har hänförts t i l l 
den industrigrupp til l vilken den huvudsakliga 
tillverkningen hör. 

Tab. 98—99. SOS: Accispliktiga näringar; SOS: 
Indirekt beskattning m. m.; SOS: Rusdrycksför
säljningen m. m. SOS: Alkoholstatistik. 

Tab. 100—106. SOS: Industri. —Tabellerna 
grundar sig på uppgifterom industrier eller arbets
ställen där antalet sysselsatta (ägare samt förvalt
nings- och arbetarepersonal) i årsgenomsnitt 
utgjort minst 5 personer. — Tab. 105. Inom grup
perna gruvindustri, järn- och stålverk, stenindustri, 
kalk- och kritbruk, mejerier, brännerier, bryggerier 
och stärkelsefabriker ingår alla arbetsställen 
oavsett storlek. 

Vid samma arbetsställe bedriven verksamhet 
inom flera tillverningsbranscher i det gällande 
gruppsystemet (t. ex. sågverk och snickerifabrik) 
betraktas i regel som en anläggning och verksam
heten har hänförts til l den industrigrupp til l vilken 
den huvudsakliga tillverkningen hör. 

Tab. 107. SOS: Industri; Statistiska meddelanden, 
undergrupp I. 

Tab. 108. Kommersiella meddelanden; Statis
tiska meddelanden, undergrupp I. 

Ny beräkningsserie är publicerad i Statistisk 
årsbok fr. o. m. 1966. De viktigaste skillnaderna 
jämfört med tidigare beräkningar är följande. 

1. I de nya beräkningarna utnyttjas i ökad ut
sträckning statistiska serier som direkt mäter de 
kortperiodiska förändringarna i produktionen 
framför allt i form av kvartaissfatistik. 

2. Utvecklingen för de statistiska serier som ingår 
i de nya beräkningarna har testats mot resultaten 
av de definitiva årsberäkningarna för åren 1960— 
1963 och i de fall då en systematisk skillnad i 
ökningstakt synes föreligga har en korrigerings
faktor beräknats som ett genomsnitt av de årliga 
avvikelserna. 

3. Basåret har lagts om från 1935 = 100 til l 
1959 = 100. 
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4. Resultaten publiceras i överensstämmelse med 
den internationella näringsgrupperingen ISIC 
(International Standard Industrial Classification). 

De nya indextalen korrigeras liksom i 1935 års 
serie sä att varje månad omfattar lika många da
gar. Semesterdagar räknas därvid som arbetsda
gar. Detta medför att även den nya indexen åter
speglar produktionsbortfallet undersemesterperio-
derna. Då årstal beräknas som ett genomsnitt 
av de månatliga indextalen används, liksom 
tidigare, indextal utan dylik omräkning. 

Tab. 109. Statistiska meddelanden, undergrupp 
I. — Orderstatistiken utarbetas kvartalsvis och 
redovisningsperioderna är anslutna till kalender-
kvartalen. Basperioden för skeppsvarv och hela 
verkstadsindustrin totalt fås för dessa uppgifter 
genom att man halverar tidigare använd sex
månaders period. 

Tab. 110. Uppgifter från Svenska kraftverksför
eningen. 

Tab. 111. SOS: Industri. 
Tab. 112—114. Uppgifter från patentverket. 
Tab. 11 S. Se källhänvisning till tab. 117—118. — 

Uppgifterna har grupperats enligt en ny svensk 
näringsgrensindelning (SNI). Jämfört med tidigare 
indelning har enligt SNI 471 försäljningsställen 
överförts från detaljhandel till partihandel. 

Tab. 116. SOS: Accispliktiga näringar; SOS: 
Indirekt beskattning m.m.; SOS: Rusdrycksför
säljningen m. m.; SOS: Alkoholstatistik. — Man 
använder i allmänhet uttrycket volymliter som 
motsats til l uttrycket normalliter. En normalliter 
sprit = en liter sprit, som vid + 15° C innehåller 
50 volymprocent alkohol. Två normalliter inne
håller alltså tillsammans en liter ren alkohol, 
100%. En volymliter spritdryck för konsumtion 
innehåller i genomsnitt drygt 40 procent (volym
procent) alkohol. 

Tab. 117—118. Statistiska meddelanden H 
1967:73, H 1967: 94, H 1967:107och H 1967:114. 
Uppgifterna har grupperats enligt en ny svensk 
näringsgrensindetning (SNI). Jämfört med tidigare 
indelning har enligt SNI 471 försäljningsställen 
överförts från detaljhandel till partihandel. 

Tab. 119—120. SOS: Accispliktiga näringar; 
SOS: Indirekt beskattning m. m.; SOS: Rusdrycks
försäljningen m. m.; SOS: Alkoholstatistik. 

Tab. 121. SOS: Kooperativ verksamhet. 
Tab. 122—130. SOS: Utrikeshandel; Utrikes

handel, månadsstatistik. — Tab. 123 även Statistiska 
meddelanden, undergrupp H. 

Tab. 131. Sveriges riksbank, årsbok. 
Tab. 132—142. SOS: Sjöfart; Kommersiella 

meddelanden; Statistiska meddelanden, under
grupp H t. o. m. 1968, därefter undergrupp T. 
— Ett fartygs dräktighet uttrycks i registerton, 
vilket är ett rymdmått motsvarande 2,83 kbm. 
Bruttodräktigheten (bruttotonnaget) anger 
volymen av fartyget under däck samt av slutna 
överbyggnader. Nettodräktigheten (nettoton
naget) erhålls genom att från bruttotonnaget 
subtrahera det utrymme, som upptas av maskin-
och bränslerum, bostadshytter och andra personal
utrymmen 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 inberäk
nat). 

Tab. 143. Uppgifter från sjöfartsverket. 
Tab. 144—146. SOS: Sveriges järnvägar; upp

gifter från SJs centralförvaltning. 

Tab. 147—149. SOS: Postverket. 
Tab. 150—152. SOS: Televerket. 
Tab. 153—156. Uppgifter från Statens väg

verk. — Väghållningen beträffande de allmänna 
vägarna på landsbygden är en statlig uppgift. 
Städerna ombesörjer i regel själva underhållet 
av sina vägar och gator. Statsbidrag utgår dock 
til l byggande och underhåll av vissa för trafiken 
viktiga vägar och gator. Statsbidrag utgår även 
i viss omfattning til l byggande och underhåll av 
enskilda vägar. 

Förändringar i vägnätet uppkommer genom 
nyanläggning och ombyggnad, enskild vägs för
ändring till allmän, indragning av allmän väg eller 
— i samband med ändringar i rikets administrativa 
indelning — att en väg övertas av stad, som är 
egen väghållare. 

Tab. 157—158. Manus i statistiska centralbyrån 
enl. uppgifter från länsstyrelserna. Avser körkort 
för bilar, motorcyklar och traktorer. 

Tab. 159—162. Statistiska meddelanden, under
grupp B t. o. m. 1965, undergrupp H t. o. m. 1968, 
därefter undergrupp T. 

Tab. 163. Uppgifter från SJs centralförvalt
ning. 

Tab. 164. Statistisk tidskrift t. o. m. 1962, upp
gifter från Statens biltrafiknämnd t. o. m. 1966. 
Fr. o. m. 1967 manus i statistiska centralbyrån. — 
Det bör observeras, att uppgiftsskyldighet inte 
föreligger för bilar i enbart yrkesmässig linjetrafik. 
De flesta bilar i dylik trafik används emellertid 
även i beställningstrafik och redovisas då i sta
tistiken. — Det antal av 28 726 lastbilar i beställ
ningstrafik som numera redovisas, utgör omkring 
1/5 av landets bestånd av lastbilar. De övriga 
4/5 utgörs dels av fordon, som utför transporter 
för ägarens räkning, dels fordon som för annans 
räkning utför sådana transporter som är undan
tagna från bestämmelserna i förordningen om 
yrkesmässig trafik. Fr. o. m. 1961 t. o. m. 1963, 
för 1966 och 1967 samt fr. o. m. den 1 juli 1968 har 
årssiffrorna uppskattats på grundval av resultaten 
av räkningar i febr., maj, aug. och nov. 

Tab. 165—167. SOS: Vägtrafikolyckor; Statis
tiska meddelanden, undergrupp R. — Tab. 165. 
Företagna undersökningar för åren fr. o. m. 1959 
har visat att bristande upplysning om sent in
träffade dödsfall kan leda till att dödsolyckor 
blir redovisade såsom olyckor med annan person
skada än med dödlig utgång. Det tillskott av döds
olyckor som genom de särskilda undersökningarna 
tillförts statistiken torde medföra att de definitiva 
siffrorna för såväl dödsolyckor som dödade per
soner för 1957 och 1958 inte är fullt jämförbara 
med motsvarande siffror för senare år. — Tab. 
166—167. Med dödade avses personer som avlidit 
inom 30 dagar efter olyckan. Siffrorna är bl. a. av 
denna anledning lägre än enl. dödsorsaksstatis
tiken (tab. 297 och 299), där ingen sådan tidsbe
gränsning gjorts. Siffrorna för 1957 och 1958 är 
inte fullt jämförbara med motsvarande siffror för 
senare år (se ovan tab. 165). 

Tab. 168—171. Luftfartsverkets årsbok. 
Tab. 172. Uppgifterfrån utlänningskommissionen. 

(Statens invandrarverk). 
Tab. 173. Sveriges riksbank, årsbok. 
Tab. 174. Sveriges riksbank, årsbok; uppgifter 

från Svenska bankföreningen och riksgälds
kontoret. 

Tab. 175—176. Sveriges riksbank, årsbok. 
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Tab. 177—180. SOS: Allmän sparbanksstatistik; 
SOS:Sparbankerna; manus i statistiska centralby
rån. 

Tab. 181—182. SOS: Postverket; uppgifter från 
generalposlstyrelsen. 

Tab. 183. Uppgifter från bankgirocentralen. — 
Bankgirot startade i november 1959. 

Tab. 184. Sveriges riksbank, årsbok. 
Tab. 18S. Uppgifter från Sveriges allmänna 

hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadsbypo-
tekskassa, Svenska bostadskreditkassan och Svens
ka skeppshypotekskassan. 

Tab. 186—188. Allmänna pensionsfonden, års-
redogörelser. — Delfond I har erhållit medel ut
görande avgifter erlagda av stat, kommuner och 
därmed jämförliga samfälligheter samt av bolag, 
föreningar och stiftelser i vilka stat, kommun eller 
därmed jämförlig samfällighet äger ett bestämman
de inflytande. 

Delfond i l har erhållit medel utgörande avgifter 
erlagda av enskilda arbetsgivare, som i genom
snitt för det år vara avgifterna belöper, sysselsatt 
minst 20 arbetstagare. 

Delfond I I I har erhållit medel utgörande av
gifter erlagda av enskilda arbetsgivare som i ge
nomsnitt för det år vara avgifterna belöper, syssel
satt mindre än 20 arbetstagare, och avgifter som 
erläggs jämlikt 34 § lagen om försäkring för allmän 
tilläggspension. 

Tab. 189. Sveriges jordbrukskasseförbunds 
årsredovisning; uppgifter från Sveriges jordbruks
kasseförbund. 

Tab. 190. Manus i statistiska centralbyrån. 
Tab. 191. Ekonomiska meddelanden och Svensk 

obligationsbok, båda utgivna av Svenska bank
föreningen; uppgifter från patentverket. 

Tab. 192. Affärsvärlden, ekonomisk veckorevy; 
uppgifter från Stockholms fondbörs. 

Tab. 193—200. SOS: Enskilda försäkringsan
stalter; uppgifter från försäkringsinspektionen. 
— Tab. 196. Vid bedömning av förvaltningskost
nadsprocenten bör hänsyn tas till att en stor del av 
försäkringstagarna är befriade från premiebetal
ning. 

Tab. 201. Uppgifter från centralstället för svensk 
brandskadestatistik. 

Tab. 202. Uppgifter från Statens brandinspek
tion. 

Tab. 203. Jordbruksekonomiska meddelanden. 
Tab. 204. SOS: Konsumentpriser och index

beräkningar. 
Tab. 205. Statistiska meddelanden, undergrupp 

P (t. o. m. 1968 undergrupp H). 
Tab. 206. Statistiska meddelanden, under

grupp P (t. o. m. 1968 undergrupp H). — Konsu
mentpriserna har för beräkning av nettoprisindex 
rensats från all indirekt beskattning som belastar 
konsumtionsvarorna. Konsumentpriserna är ren
sade inte bara från indirekta skatter uttagna vid 
själva försäljningen av konsumtionsvarorna utan 
även från sådana skatter som uttas på råvaror, halv
fabrikat eller förbrukningsmaterial som beräknas 
ha åtgått vid framställningen av varorna. Även 
kostnadselement av indirekt skattetyp, som kan 
hänföras til l förbrukning av skattebelagd kapital-
utrustning, 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^skaftens fulla 
belopp. 

En motsvarande behandling har skett för sub
ventioner hänförliga ti l l konsumtionsvaror. I dessa 
fall har tillägg gjorts t i l l konsumentpriserna. 

Av beräkningstekniska skäl harprisreduceringen 
inte kunnat ske på varje enskild konsumtionsvara 
för sig. Det har inte heller varit möjligt att be
räkna nettoprisindexar korresponderande 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 subven
tioner från övriga statsutgifter har gjorts i överens
stämmelse med principer som tillämpas i na
tionalräkenskapsstatistiken. Följande indirekta 
skatter och subventioner innefattas vid beräk
ningen av nettoprisindex år 1968. 

Indirekta skatter: Allmän varuskatt, energi
skatter, bensin- och brännoljeskatt, omsättnings
skatt på motorfordon, fordonsskatt, tullar, sprit
skatt, vinskatt, rusdrycksförsäljningsmedel, mait-
och läskedrycksskatt, tobakskatt, särskilda varu
skatter, försäljningsskatter, pälsvaruskatt samt 
lotteri-, tips- och totalisatormedel. 

Subventioner: Allmänt mjölkpristillägg och 
räntebidrag till bostadssektorn (t. o. m. år 1967). 

Tab. 207. SOS: Konsumentpriser och indexbe
räkningar. Månadstal publiceras i Allmän månads
statistik samt Statistiska meddelanden, under
grupp P (t. o. m. 1968 undergrupp H). Indextal i de 
äldre indexserierna »levnadskostnadsindex utan 
direkta skatter och sociala förmåner» med jul i 1914 
och år 1935 som bas finns publicerade i Statistiska 
meddelanden H 1968: 9 »Konsumentprisindextai 
1914—1967». Beträffande beräkningsmetoderna, 
se SCBs broschyr »Konsumentprisindex och där
till anknutna indexserier», Stockholm 1968. 

Tab. 208. Statistiska meddelanden H 1968:9; 
»Konsumentprisindextai 1914—1967». Koefficienter 
för omräkning av penningbelopp til l 1968 års 
penningvärde återfinns i SOS: Konsumentpriser 
och indexberäkningar år 1968. 

Tab. 209. SOS: Konsumentpriser och index
beräkningar år 1967; Statistiska meddelanden, 
undergrupp P (t. o. m. 1968 undergrupp H). — 
Basbeloppet enl. 1 kap. 6 § lagen den 25 maj 1962 
(nr 381) om allmän försäkring för en viss månad 
beräknas som kvoten mellan konsumentprisindex 
två månader tidigare och konsumentprisindex 
i september 1957 multiplicerat med 4 000 kr. 
Ändring av basbeloppet sker då den nämnda 
kvoten ökat eller minskat med minst 3 % sedan 
basbeloppet senast ändrades. Basbeloppet avrun
das til l närmaste hundratal kr. Vid beräkning av 
pensionsgrundande inkomst och avgiftsuttag för 
visst år gäller basbeloppet i jan. samma år. Vid 
utbetalning av tilläggspension och sådana folk
pensioner som är anknutna til l basbeloppet ti l l-
lämpas däremot det under månaden i fråga gäl
lande basbeloppet. 

Tab. 210. Uppgifter från kontrollstyrelsen. 
Tab. 211. SOS: Accispliktiga näringar; SOS: 

Indirekt beskattning m. m.; SOS: Rusdrycksför
säljningen m. m.; SOS: Alkoholstatistik. 

Tab. 212—215. SOS: Bostadsbyggandet. — Tab. 
213—21 S. Med byggherre förstås myndighet, före
tag, organisation eller enskild person, för vars 
räkning ett byggnadsarbete utförs, vare sig arbe
tet bedrivs i egen regi eller utlämnas på entrepre
nad. Med allmännyttigt bostadsföretag avses 
bolag eller stiftelse som enligt bostadskungörelsen 
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den 1 september 1967 (nr 552) eller motsvarande 
äldre bestämmelsergodkänts av länsbostadsnämnd/ 
bostadsstyrelsen såsom dylikt företag. Som koope
rativt bostadsföretag räknas bostadsrättsföre
ning och annan bostadsförening, som bildats i 
syfte att upplåta bostäder till sina medlemmar. 
Rikskooperativa bostadsföretag är HSB och Svens
ka Riksbyggen. 

Till Stor-Stockholm hänförs Stockholm jämte 
kommunerna i inre förortsområdet Boo, Botkyrka, 
Danderyd, Djursholm, Huddinge, Järfälla, Li
dingö, Märsta, Nacka, Saltsjöbaden, Sollentuna, 
Solna, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands-
Väsby och Österhaninge samt kommunerna i yttre 
förortsområdet Ekerö, Färingsö, Grödinge, Gu
stavsberg, Salem, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, 
Västerhaninge och Österåker. 

Til l Stor-Göteborg hänförs Göteborg jämte 
kommunerna i inre förortsområdet Askim, Kung
älv, Kållered, Landvetter, Lerum, Mölndal, Nö
dinge, Partille, Råda, Sfyrsö, Ytterby och Öckerö 
samt kommunerna i yttre förortsområdet Björke
torp, Fjärås, Hermansby, Kode, Kungsbacka, 
Lindome, Löftadalen, Marstrand, Onsala, Rome-
landa, Skallsjö, Skepplanda, Starrkärr, Stenung-
sund, Stora Lundby, Särö, Tjörn och TÖlö. 

Till Stor-Malmö hänförs Malmö jämte kommu
nerna i förortsområdet Bara, Bunkeflo, Burlöv, 
Dalby, Furulund, Genarp, del av Harrie, Kävlinge, 
Lomma, Lund, Löddeköpinge, Månstorp, Rang, 
Skanör med Falsterbo, Staffanstorp, Svedala, 
Södra Sandby, del av Teckomatorp, Trelleborg, 
Veberöd och Vellinge. 

Tab. 216. Uppgifter från bostadsstyrelsen. 
Tab. 217—221. SOS: Folk- och bostadsräkningen 

1965, del VIII. — Tabellerna bygger på uppgifter 
om lägenheter och hushåll i totalräkningen. — 
Tab. 219—221. Ett hushåll räknas som trångbott, 
om antalet boende i lägenheten överstiger två 
per rum (köket oräknat). 

Tab. 222. SOS: Folk- och bostadsräkningen 
1965, del VIII. — På grundval av uppgifterna om 
utrustningen har lägenheterna indelats i sju 
kvalitetsgrupper. Denna gruppering omfattar 
följande utrustningselement: vattenledning i lä
genheten (va), avlopp (av), egen vattenklosett 
(wc), centralvärme (ev), eget bad- eller duschrum 
(bad), el- eller gasspis med ugn (sp) samt kylskåp 
(kyl). Innebörden av kvalitetsgrupperingen fram
går av not 2 i tab. 222. 

Tab. 223—226. SOS: Tjänstemän inom statlig 
och statsunderstödd verksamhet; Statistiska med
delanden, undergrupp Am. 

Tab. 227—230. Manus i statistiska centralbyrån; 
Statistiska meddelanden, undergrupp Am. 

Tab. 231. Uppgifter från vederbörande organisa
tioner. 

Tab. 232—233. Uppgifter från Svenska arbets
givareföreningen. 

Tab. 234—236. Arbetsmarknadsstatistik: upp
gifter från arbetsmarknadsstyrelsen. — Tab. 236. 
Yrke redovisas enl. nordisk yrkesklassificering, 
NYK (yrkesområden och yrkesgrupper). 

Tab. 237. Uppgifter från Statens förliknings-
mannaexpedition. 

Tab. 238. Uppgifter från utlänningskommis
sionen (Statens invandrarverk). Angivna yrkes
områden ingår i nordisk yrkesklassificering 
(NYK). 

Tab. 239—241. Statistiska meddelanden, under
grupp Am (t. o. m. 1968 undergrupp V); manus i 

statistiska centralbyrån. — Tabellerna redovisar 
resultat från de kvartalsvisa arbetskraftsundersök
ningar som utförs av statistiska centralbyrån i sam
råd med arbetsmarknadsstyrelsen. Befolkningen i 
arbetskraften omfattar: 
1. personer som under en viss vecka i undersök
ningsmånaden utförde minst en timmes arbete som 
avlönade arbetstagare eller egna företagare eller 
som arbetade minst 15 timmar som oavlönade 
medhjälpare i företag tillhörande make (maka) 
eller annan familjemedlem, 

2. tillfälligt frånvarande från arbetet, 
3. arbetssökande. 

Tab. 242—245. SOS: Löner; manus i statistiska 
centralbyrån. — Tab. 242. Genomsnittsförtjänster
na har uträknats på grundval av uppgifterom de 
enskilda arbetarnas löner (faktiskt utbetalda löne
belopp) och arbetstid, som lämnats av ett antal 
lantarbetsgivare. Vid undersökningarna av löne
förhållandena tillämpas ett urvals- och uppräk
ningsförfarande, som närmare beskrivits i SOS: 
Löner 1967, del 2, sid. 17-18. — Den genomsnittliga 
timförtjänsten för en viss grupp av arbetare har 
erhållits genom att man dividerat gruppens löne
summa (exkl. ackordsförtjänster) med det sam
manlagda antalet arbetstimmar vid tidlönsarbete. 
Den genomsnittliga årsförtjänsten har uträknats 
som kvoten mellan den totala lönesumman (inkl. 
ackordsförtjänster) och antalet arbetare, varvid 
för år 1967 endast arbetare som under året arbetat 
minst 230 arbetsdagar hos den redovisande arbets
givaren medtagits i beräkningarna (för tidigare 
år minst 250 arbetsdagar). — Tab. 243 och 245. Pri
märmaterialet utgörs av summariska uppgifter 
från företag om antal arbetare, faktiskt utbetalade 
lönebelopp och däremot svarande antal utgjorda 
arbetstimmar. Den genomsnittliga timförtjänsten 
för en viss grupp av arbetare har erhållits genom 
att gruppens lönesumma dividerats med mot
svarande antal arbetstimmar. 

Tab. 246. Uppgifter från Statens vägverk. 
Tab. 247—253. SOS: Löner; manus i statistiska 

centralbyrån. —Tab. 247. Primärmaterialetsamma 
som tab. 243 och 245; se ovan. 

Tab. 254. SOS: Löner. — Uppgifterna avser 
personal vid företag anslutna till Sveriges arbets
givareförening för hotell och restauranger eller till 
föreningen allmännyttiga Kafébolag (FAK) samt 
personal vid AB Trafikrestauranger och vid dotter
bolag til l Sveriges centrala restaurangaktiebolag. 
— FAK upphörde 1960. 

Tab. 255—256. Uppgifter från arbetsmarknads
styrelsen. 

Tab. 257—260. SOS: Riksförsäkringsanstalten; 
SOS: Enskilda försäkringsanstalter; SOS: Yrkes
skador. — Tab. 257. Premieinkomsten avser, i 
fråga om riksförsäkringsverket, influtna försäk
ringsavgifter och tilläggsavgifter efter avdrag för 
återbetalda avgifter. Utbetalningarna för för
säkringsfall samt livrante-och ersättningsreserver
na omfattar även ersättningar enl. äldre mot
svarande lagstiftning, dock inte tillägg enl. olika 
författningar. Inte heller ingår ersättningar 
för statsanställda arbetstagare eller arbetstagare 
hos sådana arbetsgivare som medgetts självrisk. 
För riksförsäkringsverkets del kan förvaltnings
kostnaderna för yrkesskadeförsäkringen inte 
särskiljas från övriga förvaltningskostnader. Dessa 
senare utgör fr. o. m. den 1 juli 1961 en så stor 
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andel att redovisning efter år 1960 inte är ända
målsenlig. 

Tab. 261—264. SOS: Folkpensioneringen; SOS: 
Allmän försäkring; uppgifter från riksförsäkrings
verket. 

Tab. 265. Sociala meddelanden, statistisk infor
mation; Statistiska meddelanden V 1963:11; 
1964—1966 Statistiska meddelanden, undergrupp 
R, fr. o. m. 1967 undergrupp S. 

Tab. 266—267. SOS: Allmän försäkring. — Tab. 
267. S.k. T-försäkring är öppen för dem som vid 
utgången av 1954 var medlemmar i erkänd sjuk
kassa och inte sjukpenningförsäkrade enl. lagen 
om allmän försäkring. 

Tab. 268—276. SOS: Socialvården. 
Tab. 277—280. SOS: Socialvården. — Tab. 280 

även manus i statistiska centralbyrån. 
Tab. 281—284. Sociala meddelanden, statistisk 

information; SOS: Socialvården. 
Tab. 285—286. Sociala meddelanden, statistisk 

information; Statistiska meddelanden, undergrupp 
R samt S 1969: 3. — Utgiftsbeloppen avser de 
totala nettoutgifterna för olika ändamål (inkl. för
valtningskostnader) vare sig utgifterna täcks av 
statens, kommunernas och landstingens skattein
täkter eller av avgifter och premier, vilka arbets
givare och försäkringstagare erlägger til l social
försäkringsorganen. Utgifterna innefattar inte an
läggningskostnader för anstalter utan endast 
driftskostnader. — 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 industriföre
tagens välfärdsanordningar ingår inte i redovis
ningen. — Stora poster i den allmänna socialpoli
tiken utgör de förmåner som tillkommer arbets
tagare genom bl. a. lagarna om normalarbetsdag 
och semester. Dessa kostnader är det dock knap
past möjligt att uppskatta i kontanter, varför de inte 
kan upptas i någon socialbudget. 

Tab.287—288.SOS: Allmän hälso- och sjukvård; 
uppgifter från medicinalstyrelsen (socialstyrelsen). 
— Tab. 287 även uppgifter från veterinärstyrelsen. 
— Med »aktiv» sjuksköterska menas sjuksköterska 
som var yrkesverksam den 1 september (dvs. vid 
tidpunkten för den årliga anmälan) eller som ny
examinerats under kalenderåret, även om hon 
inte meddelat, att hon inträtt i yrkeslivet. Tidigare 
räknade man som aktiv sådan sjuksköterska som 
arbetat minst två månader under året sedan förra 
årets anmälan, om hon då räknats som aktiv, eller 
sex månader, om hon räknats som passiv före
gående år, plus nyexaminerade som ovan. 

Medicinalstyrelsens sjuksköterskeregister upp
tog 42 607 personer under 66 års ålder den 31 dec. 
1967. Av de preliminära uppgifter som lämnats 
angående yrkesaktivitet under tiden 1/9 1966—1/9 
1967 framgår att av sjuksköterskor under 60 år 
(exkl. de under året legitimerade) hade, vad 
beträffar ogifta eller förut gifta, 71 % arbetat hel
tid mer än 9 månader av det redovisade verksam
hetsåret, medan 18 % hade varit yrkesverksamma 
under kortare tid. 11 % redovisade inte någon 
yrkesverksamhet. 

Tab. 289. SOS: Allmän hälso-och sjukvård. 
Tab. 290. Statens psykiatriska lasarettsvård 

1962—1964, utgiven av medicinalstyrelsen; ma
nus i socialstyrelsen. 

Tab. 291—292. SOS: Allmän hälso-och sjuk

vård ; — Tab. 292 även »Antal fall av vissa epi
demiska sjukdomar» (socialstyrelsen). 

Tab. 293—295. SOS: Allmän hälso- och sjuk
vård; uppgifter från (medicinalstyrelsen) social
styrelsen. 

Tab. 296. Uppgifter från Svenska eldbegängelse-
föreningen. 

Tab. 297—299. SOS: Dödsorsaker. 
Tab. 300—301. Statistiska meddelanden, under

grupp P (t. o. m. 1968 undergrupp R). 
Tab. 302—303. SOS: Domstolarnas och de 

exekutiva myndigheternas verksamhet (t. o. m. 
1964); Statistiska meddelanden, undergrupp R; 
manus i statistiska centralbyrån. — Nytt system 
för insamlingen av uppgifter om lagfarter och 
tomträtter tillämpas fr. o. m. 1 jan. 1965. 

Tab. 304—306. SOS: Domstolarnas och de 
exekutiva myndigheternas verksamhet; fr. o. m. 
år 1966 SOS: Domstolarna; manus i statistiska 
centralbyrån. 

Tab. 307—311. SOS: Domstolarnas och de 
exekutiva myndigheternas verksamhet; fr. o. m. 
år 1966 SOS: Domstolarna; manus i statistiska 
cenlralbyrån. — Tab. 309—310. Siffrorna fr. 
o. m. 1962 är inte helt jämförbara med tidigare 
års. I samband med vissa den 1 jan. 1962 
genomförda ändringar i redovisningsgrunderna 
har det särskilt för rättsstatistiken tidigare upp
ställda målbegreppet bringats i överensstämmelse 
med det målbegrepp som utformats genom lag
stiftning och praxis. Til l följd härav redovisas, i 
motsats till vad tidigare varit fallet, såsom tvistemål 
bl. a. omyndighets- och myndighetsförklaringar 
och såsom brottmål bötesförvandlingsmål. 

Tab. 312. Näringsfrihetsombudsmannens äm-
betsberättelse. 

Tab. 313. Justitieombudsmannens och militieom-
budsmannens ämbetsberättelser. 

Tab. 314—315. SOS: Domstolarnas och de 
exekutiva myndigheternas verksamhet; fr. o. m. 
år 1966 SOS: Domstolarna; manus i statistiska 
centralbyrån. 

Tab. 316—317. Uppgifter från Kontrollstyrelsen; 
SOS: Alkoholstatistik. 

Tab. 318. SOS: Brott som kommit ti l l polisens 
kännedom; SOS: Kriminalstatistik, del 1. — En 
omläggning av metoden för uppgiftsframtag-
ningen i samband med polis- och åklagarväsen
dets förstatligande den 1 jan. 1965 — då även 
ny strafflagstiftning (brottsbalken jämte följd-
författningar) trädde i kraft — medför att upp
gifterna fr. o. m. 1965 i flera fall inte är helt 
jämförbara med dem för tidigare år. Bl. a. är 
redovisningen fr. o. m. 1965 mera fullständig av 
de brott som blivit kända först under utredningens 
gång. Nyordningen av brottssystemet berör fram
för allt brottsgruppen brott mot person (3—7 kap. 
brottsbalken). Ändringar i jämförelse med tidigare 
gällande rätt företer dock brottsbalken på åtskilliga 
andra punkter. — De i tabellen medtagna, til l 
polisens kännedom under åren 1961—1964 komna 
brotten enl. strafflagen, har så långt det varit 
möjligt, i jämförelsesyfte rubricerats på samma 
sätt som sina motsvarigheter i brottsbalken. Helt 
har detta dock inte kunnat genomföras. Ett sådant 
strafflagsbrott som sedlighetssårande handling (18 
kap. 13 § strafflagen), vilket har flera motsvarig
heter i brottsbalken (6 kap. 6 §, 16 kap. 11 §) har 
sålunda inte kunnat omrubriceras i enlighet 
härmed utan har i samtliga fall förts t i l l 6 kap. 
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brottsbalken (6 §). Försök och förberedelse är 
redovisade som fullbordat brott. 

Tab. 319—321. SOS: Brottsligheten; SOS: 
Kriminalstatistik, del 2; Statistiska meddelanden, 
undergrupp R. — Fr. o. m. 1 jan. 1965 har ny 
strafflagstiftning trätt i kraft. Betydelsefulla för
ändringar har härvid genomförts vad gäller 
brottssystemet, påföljdssystemet och åtalsreglerna. 
Fängelse och straffarbete har sammanslagits till 
ett enhetligt frihetsstraff, kallat fängelse. Förvaring 
och internering har ersatts av en påföljd, benämnd 
internering. Villkorlig dom har uppdelats på två 
påföljder, villkorlig dom och skyddstillsyn. Dessa 
ä r båda enl. brottsbalken självständiga påföljder 
och innebär inte, som den tidigare villkorliga 
domen, ett anstånd med påföljdens ådömande 
eller ett anstånd med verkställigheten av denna. 
Tillkommit har påföljderna överlämnande till vård 
enl. barnavårdslagen, vård enl. lagen om nyk-
lerhetsvård, sluten psykiatrisk vård och öppen 
psykiatrisk vård. Vidare kan i vissa fall påföljd 
eftergivas och förordnande meddelas att t i l l-
1alad skall vara fr i från påföljd. Slutligen har de 
lidigare förekommande straffrihetsförklaringarna 
av dem som begått brott under inflytande av sinnes
sjukdom, sinnesslöhet eller annan själslig abnor
mitet av så djupgående natur att den måste anses 
jämställd med sinnessjukdom (strafflagen S kap.S §) 
avskaffats och dessa personer förts in under det av 
domstolarna tillämpade påföljdssystemet. Straffri-
förklarade personer är inte medtagna i tabeller
na. 

Tab. 322—323. Manus i statistiska central
byrån. 

Tab. 324—329. Uppgifter från kriminalvårds
styrelsen. — Tab. 326. Intagningar avser totala 
antalet intagningar inom varje kategori. Att detta 
antal är högre än det antal i kriminalvårdsanstal
terna intagna personer som redovisas i tab. 325, 
328 och 329 beror på att intagen som under anstalts
tiden överförts från en kategori ti l l en annan (t. ex. 
från häktade för brott ti l l häktade undersöknings
fall) redovisas även inom den senare kategorin. 
Att antalet inom en kategori nykomna avviker från 
redovisade intagningar inom samma kategori, 
beror även på att redovisningen av antalet ny
komna i tab. 325, 328 och 329 inte omfattar intag
ning föranledd av förverkande (på grund av krimi
nalvårdsstyrelsens beslut) av vil lkorlig frigivning 
(från fängelse), beträffande på prov utskriven, 
aterintagning (enl. domstols beslut) i internerings
anstalt resp. ungdomsanstalt och återhämtning 
(enl. interneringsnämndens beslut) till internerings
anstalt eller aterintagning i ungdomsanstalt (enl. 
ungdomsfängelsenämndens beslut). — Tab. 328. 
Uppgiften om strafftid m. m. avser beträffande 
internering av domstol fastställd minsta tid. Enär 
domstol inte fastställer minsta tid för ungdoms
fängelse ingår denna påföljd inte i tabellen. 

Tab. 330—334. Statistiska meddelanden, under
grupp U; före 1960 manus i statistiska centralbyrån. 
— Tab. 330 och 334. De olika klassformerna är 
följande: 
Klass- Klassen omfattar årskurs 
typ 
a 1,2 eller 3. 
b 1 och 2 eller 2 och 3. 
A 4 eller högre. 
B : B 1 3 och 4 eller 5 och 6 samt ev. 7 eller 7 och 

8. 

B 2 3—6 och ev. 7 eller 3—5 eller 4—6. 
B 3 1, 3 och 5 samt ev. 7 eller 2, 4 och 6. 

Tab. 335—339. Statistiska meddelanden, under
grupp U. 

Tab. 340. Uppgifter för åren 1960 och 1961 
Statistisk tidskrift och stencilerade redogörelser; för 
tidigare år uppgifter från överstyrelsen för yrkes
utbildning; fr. o. m. 1962 Statistiska meddelanden, 
undergrupp U. 

Tab. 341. Manus i statistiska centralbyrån; sten
cilerade redogörelser av centralbyrån; fr. o. m. 
1963 Statistiska meddelanden, undergrupp U. 

Tab. 342. Uppgifter från skolöverstyrelsen; sten
cilerade redogörelser av statistiska centralbyrån; 
fr. o. m. 1962 Statistiska meddelanden, undergrupp 
U. 

Tab. 343—344. SOS: Högre studier; Statistiska 
meddelanden, undergrupp U. Redovisningen av 
humanistisk, samhällsvetenskaplig och naturve
tenskaplig fakultet har fr. o. m. Statistisk årsbok 
1967 ändrats för åren fr. o. m. 1962. Tidigare juste
rades närvarotalen för dessa fakulteter med hänsyn 
til l närvaro i flera av fakulteterna. I Statistisk 
årsbok 1967—1969 redovisas bruttoantal, dvs. en 
person som varit närvarande i flera av fakulteterna 
ingår i antalet för var och en av dessa. För varje 
universitet har framräknats ett nettoantal för de 
filosofiska fakulteterna totalt. Dessa nettoantal har 
använts vid framräkningen av totalantalet när
varande för hela riket. För 1962 och 1963 har netto
räkning gjorts även för dubbelnärvaro vid övriga 
studieinriktningar. 

Tab. 345—347. Uppgifter för åren 1960—1961 
Statistisk tidskrift och stencilerad redogörelse av 
statistiska centralbyrån; fr. o. m. 1962 Statistiska 
meddelanden, undergrupp U. 

Tab. 348—349. Manus i statistiska centralbyrån; 
fr. o. m. 1960 stencilerade rapporter av statistiska 
centralbyrån. 

Tab. 350. Uppgifter från försvarsstaben. 
Tab. 351. SOS: Högre studier; Statistiska med

delanden, undergrupp U. 
Tab. 352. Manus i statistiska centralbyrån. 
Tab. 353. Uppgifter från skolöverstyrelsen. — 

De fyra landsbiblioteken (Linköping, Skara, 
Västerås och Växjö) har till uppgift att tillgodose 
såväl vetenskaplig forskning som folkliga bildnings
strävanden. Landsbiblioteken tjänstgör som cen
tralbibliotek. 

Tab. 354—355. Uppgifter från Kungl. biblioteket. 
— De siffror som anges, särskilt för bestånd, ti l l
växt och utlåningsverksamhet, bör användas med 
försiktighet, då beräkningssätten — trots försök att 
följa enhetliga linjer — i flera avseenden är skilj
aktiga vid olika bibliotek. — Inga uppgifter om 
beståndens storlek i bandantal har lämnats, efter
som biblioteksmaterialets varierande beskaffenhet, 
olika bindningssätt m. m. gör att antalssiffror lätt 
blir missvisande som mätare av storleken på ett 
bibliotek. 

Tab. 356—358. Uppgifter från bibliografiska 
institutet vid Kungl. biblioteket. 

Tab. 359. Uppgifter från skolöverstyrelsen. 
Tab. 360. TS-boken. Utgiven av Tidningsstatistik 

AB. 
Tab. 361—362. Uppgifter från filmägarnas kon

trollförening; Statens biografbyrå; Sveriges bio-
grafägareförbund. 

Tab. 363. Kalendern Blå boken; uppgifter från 
de olika organisationerna. — Endast en del av de 
f r i - och lågkyrkliga samfunden har medlemsstatis-
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tik. För övriga har såvitt möjligt approximativa 
siffror angivits. Ett par mindre samfund, för vilka 
inga uppgifter kunnat erhållas, ingår inte. — Inom 
nykterhetsrörelsen förekommer i viss utsträckning 
dubbelanslutning. Antalet sådana fall är inte känt. 
De i tabellen redovisade siffrorna över samman
lagda antalet medlemmar i nykterhetssällskap 
torde trots detta inte vara högre än antalet orga
niserade absolutister, om man även inräknar 
Svenska frisksportförbundet (102 klubbar med 
6 168 aktiva medlemmar den 1 jan. 1968) samt 
sådana medlemmar av de til l De kristna sam
fundens nykterhetsrörelse (DKSN) anslutna organi
sationerna, som är absolutister utan att tillhöra 
något av nykterhetssällskapen. 

Tab. 364. SOS: Televerket; Sveriges radios 
årsbok. 

Tab. 365. Sveriges radios årsbok. 
Tab. 366. Televerkets författningssamling. 
Tab. 367—374. SOS: Skattetaxeringarna samt 

fördelningen av inkomst och förmögenhet. — Upp
gifterna i tabellerna grundar sig på taxerings-
material. — Personer med inkomster under 2 400 
kr ingår i regel inte annat än vid samtaxering. — 
Med sammanräknad nettoinkomst avses summan 
av deklarantens inkomster från olika förvärvs
källor, sedan avdrag gjorts för eventuellt före
kommande underskott på förvärvskälla. I sam
manräknad nettoinkomst ingår inte sådana in
komster som beskattas i annan ordning, såsom 
lotterivinster o. d., samt inte heller inkomster, som 
är skattefria, såsom sjukersättningar, socialun
derstöd av skilda slag m. m. 

Tab. 375—378. Statistiska meddelanden, under
grupp N Nationalräkenskaper (t. o. m. 1968 un
dergrupp V). 

Tab. 379—381. SOS : Företagen, ekonomisk redo
visning 1966 och 1967. 

Tab. 382. Uppgifter från industridepartementet. 
Tab. 383—384. SOS: Domänverket. 
Tab. 385—386. SOS: Sveriges järnvägar. 
Tab. 387—388. SOS: Statens vattenfallsverk. 
Tab. 389—390. SOS: Postverket. 
Tab. 391—392. SOS: Televerket. 
Tab. 393. Riksrevisionsverket: Budgetredovis

ning; Riksstaten. 
Tab. 394. Riksrevisionsverket: Budgetredovis

ning. 
Tab. 395. SOS: Indirekt beskattning m. m. 
Tab. 396—399. Riksrevisionsverket: Budgetredo

visning. 
Tab. 400—401. Riksrevisionsverket: Budgetredo

visning; Riksstaten med tilläggsstater. 
Tab. 402. Riksrevisionsverket; Budgetredovis

ning. 
Tab. 403—404. Riksgäldskontorets årsbok; Riks

gäldskontoret: Den svenska statsskulden (månads
uppgift). 

Tab. 405. Statistiska meddelanden, undergrupp 
Am. 

Tab. 406. SOS: Utrikeshandel. 
Tab. 407. Riksgäldskontorets årsbok. 
Tab. 408—409. Riksrevisionsverket: Budgetredo

visning; SIDAs bokslut; Kungl. Maj:ts propo
sition 1968:101; uppgifter från SIDA. — Til l 
u-länderna räknas enligt en FN-definition alla 
länder i Afr ika utom Sydafrika, Nord- och 
Sydamerika frånsett USA och Canada, Asien 
med undantag av Japan och Turkiet, Océanien 
frånsett Australien och Nya Zeeland. OECD 
hänför emellertid även Turkiet liksom Grek

land, Spanien och Jugoslavien till u-länderna. — 
Tab.408. Multilaterala st ipendiater: studerande 
från u-länder som rekryteras och bekostas av inter
nationella organisationer och som mottas av SIDA 
för studier i Sverige. Bilaterala stipendiater: 
studerande från u-länder, rekryterade och be
kostade av SIDA för studier i Sverige eller annat 
land. Kursdeltagare: personer från u-länder 
vid kurser arrangerade i samarbete med organisa
tioner (även internationella), företag etc. Mult i 
laterala experter: personer från Sverige och 
andra länder, rekryterade av internationella 
organ och bekostade av dessa samt, vad beträffar 
biträdande experter, bekostade av SIDA. Bilate
rala experter: personer från Sverige rekryterade 
och bekostade av SIDA för verksamhet i u-länder. 
Fredskårsdeltagare: svenskar sysselsatta inom 
jordbruk, skolbyggen, sjuk- och hälsovård, vatten
försörjning m. m. i Etiopien, Tanzania och Zam
bia. 

Tab. 410. SOS: Skattetaxeringarna samt fördel
ningen av inkomst och förmögenhet; SOS: Taxe
ringsutfallet 1968. 

Tab. 411. Riksrevisionsverket: Budgetredovis
ning; SOS: Kommunernas finanser; manus i 
statistiska centralbyrån. 

Tab. 412—414. SOS: Skattetaxeringarna samt 
fördelningen av inkomst och förmögenhet; SOS: 
Taxeringsutfallet 1968. 

Tab. 415. Årsbok för Sveriges kommuner. 
Tillskott av skatteunderlag vid brist på skattekraft 
ligger t i l l grund för beräkning av från staten ti l l 
kommunerna utgående bidrag vid brist på skatte
kraft enl. Kungl. kungörelsen den 3 juni 1965 
(nr 268). De til l kommunerna utgående bidragen 
erhålls genom att multiplicera tillskotten av skatte
underlag med de utdebiteringssatser som kom
munerna fastställt för bidragsåret. Skatteutjäm-
ningsbidrag vid hög utdebitering och extra skatte-
utjämningsbidrag utgörs däremot av de belopp 
som direkt utbetalas till kommunerna från staten. 

Tab. 416. SOS: Skattetaxeringarna samt fördel
ningen av inkomst och förmögenhet; SOS: Taxe
ringsutfallet 1968. 

Tab. 417—418. Årsbok för Sveriges kommuner. 
Tab. 419—428. SOS: Kommunernas finanser. 
Tab. 429. Manus i statistiska centralbyrån. 
Tab. 430—432. SOS: Riksdagsmannavalen. — 

Tab. 430 även manus i statistiska centralbyrån. 
Tab. 433—435. SOS: Kommunala valen år 1962 

och 1966. 
Tab. 436. SOS: Riksdagsmannavalen; Uppgifter 

från riksdagens upplysningstjänst. 
Tab. 437. Konstitutionsutskottets betänkande nr 

47 år 1965 och uppgifter från riksdagens upp
lysningstjänst; Riksdagsordningen 36, 47, 55, 78 
och 82 §§. — Likalydande motioner: motioner 
som väcks i båda kamrarna (RO 55 § 1 mom. 
not 1). Följdmotioner: efter den s. k. allmänna 
motionstiden kan motioner väckas endast med 
anledning av Kungl. Maj:ts proposition eller 
skrivelse eller av framställning från riksdagens 
verk (RO 55 § 1 mom.). Fria mot ioner : i frågor 
som rör någondera kammaren enskilt (t. ex. 
ordningsstadga RO 78 §) samt i frågor som 
föranleds av redan inom någon kammare fattat 
beslut eller av annan under riksdagen inträffad 
händelse må motion väckas så länge session på
går. (RO 55 § 1 5:est.). Enkammare-motioner: 
frågor som rör någondera kammaren enskilt (RO 
78 och 82 §§) må genast avgöras, dvs. utan före-
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gående behandling i utskott (RO 55 § not 13). 10 
ständiga u tskot t : ett utrikesutskott, ett konstitu
tionsutskott, ett statsutskott, ett bevillningsutskott, 
ett bankoutskott, tre lagutskott, ett jordbruksut
skott och ett allmänt beredningsutskott (RO 36 § 
1). Särski l t u tskot t : kan tillsättas på kamrar
nas samstämmande beslut (RO 36 §). Samman
satt u tskot t : kan bildas av vilka ständiga utskott 
som helst; i praxis söker man i möjligaste mån 
undvika sådana utskott (RO 47 §). 

Tab. 438. År 1922: Otto Grönlund, »Folkomröst
ningen den 27 augusti 1922 angående rusdrycks
förbud», Nordisk statistisk tidskrift 1923, sid. 292— 
312. — Är 1955: Kungl. Maj:ts skrivelse nr 217 år 
1955. Bihang til l riksdagens protokoll år 1955. 
Höstsessionen. C 1 ; uppgifter från inrikesdeparte
mentet. — År 1957: Ture Widstam, »Folkomröst
ningen i pensionsfrågan den 13 oktober 1957». 
Statistisk tidskrift 1958: 5. 

Tab. 439—440. U N : Demographic yearbook; 
UN : Population and vital statistics report (Statis
tical Papers, Series A); kompletterande uppgifter 
ur nationell statistik. 

Tab. 441—442. U N : Demographic yearbook, 
kompletterad med uppgifter ur nationell statistik. 

Tab. 443. UNESCO: Statistical yearbook 1967. 
Tab. 444—446. U N : Demographic yearbook. — 

Tab. 446. Rörande bruttoreproduktionstalet, se 
anmärkningar til l tab. 42. 

Tab. 447. U N : Demographic yearbook; UN: 
Monthly bulletin of statistics ; U N : Population and 
vital statistics report (Statistical Papers, Series A). 

Tab. 448—450. U N : Demographic yearbook. 
Tab. 451—453. FAO: Production yearbook ; FAO : 

Monthly bulletin of agricultural economics and sta-
statistics. 

Tab. 454. FAO : Yearbook of fishery statistics. 
Tab. 455. Huvudsakligen U N : Statistical year

book; U N : Monthly bulletin of statistics; FAO: 
Yearbook of forest products; FAO: Production 
yearbook; FAO: Monthly bulletin of agricultural 
economics and statistics. 

Tab. 456. U N : Monthly bulletin of statistics. 
Tab. 457—459. U N : Statistical yearbook. 
Tab. 460. U N : Monthly bulletin of statistics; 

International monetary fund: International finan
cial statistics. 

Tab. 461. International monetary fund and 
International bank for reconstruction and develop
ment: Direction of trade (A supplement to inter
national financial statistics). 

Tab. 462. International monetary fund: Balance 
of payments yearbook. 

Tab. 463. U N : Yearbook of international trade 
statistics; FAO: Trade yearbook; FAO: Monthly 
bulletin of agricultural economics and statistics; 
FAO: Yearbook of forest products UN : Commo
dity trade statistics (Statistical Papers, Series D). 

UN: World trade Annual 1967. — Se även SOS: 
Utrikeshandel för år 1965—1967, del II. 

Tab. 464—465. OECD: Foreign trade Series B: 
Commodity Trade; Finlands officiella statistik: 
Utrikeshandel (månadspublikation). 

Tab. 466. U N : Monthly bulletin of statistics. 
Tab. 467—469. Lloyd's register. Statistical tables; 

UN: Statistical yearbook. 
Tab. 470. UN : Statistical yearbook. 
Tab. 471. Uppgifter från de olika nordiska 

länderna enl. beslut av den nordiska samarbets
gruppen för samfärdselstatistik. 

Tab.472. U N : Statistical yearbook; Union postale 
universelle: Statistique des services postaux. 

Tab. 473. U N : Annual bulletin of transport 
statistics for Europe; UN: Statistical yearbook. 

Tab. 474. U N : Statistical yearbook; U N : An
nual bulletin of transport statistics for Europe; 
Union internationale des chemins defer: Statistique 
internationale des chemins de fer. 

Tab. 475. UN : Statistical yearbook. 
Tab. 476. Uppgifter från de olika nordiska län

derna enl. beslut av den nordiska samarbets
gruppen för statistik över vägtrafikolyckor. 

Tab. 477. U N : Statistical yearbook; Union inter
nationale des télécommunications: Statistique 
générale de la télégraphie et statistique gé
nérale de la téléphonie. 

Tab. 478. Uppgifter från Scandinavian Airlines 
System. 

Tab. 479—480. UN:Monthlybulletinofstatistics. 
— Tab. 479 även uppgifter för Sveriges Riks
bank, j 

Tab. 481. U N : Statistical yearbook; U N : 
Monthly bulletin of statistics; International mone
tary fund: International financial statistics. 

Tab. 482—483. U N : Monthly bulletin of statistics. 
Tab. 484. International monetary fund: Inter

national financial statistics. 
Tab. 485. U N : Statistical yearbook; U N : Year

book of national accounts statistics. 
Tab. 486—487. UN : Monthly bulletin of statistics. 
Tab. 488—489. U N : Statistical yearbook. — 

Tab. 488 även Pulp and paper international: 
1968 Review number samt uppgifterfrån UNESCO. 

Tab. 490. FAO: Trade yearbook; FAO: Pro
duction yearbook. 

Tab. 491. Uppgifter från nordiska utskottet för 
undervisnings- och annan kulturstatistik, vars 
sekretariat för närvarande är förlagt till statis
tiska centralbyrån, Stockholm. 

Tab. 492. Uppgifterfrån nordiska socialstatistik-
kommittén, en expertkommitté tillsatt av de 
nordiska socialdepartementen. 

Tab. 493. U N : Statistical yearbook. 
Tab. 494. OECD: Development Assistance 

Efforts and Policies:Review 1968 och 1969. 
Tab. 495. U N : Yearbook of national accounts 

statistics. 
Tab. 496. U N : Statistical yearbook. 
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Sakregister 
sidnummer) (Siffran efter resp. ord hänför sig t i l l 

A 

Aborter 266 
Acciser 348, 352, 366 f 
Ackordsförhandlingar (konkurs

ärenden) 282 f 
Adoption 283 
Affärsbanker 185, 191, 195, 243 
— löner 243 
Affärsfasfigheter, saluvärde 278 f 
Affärsverksamhet, statens 341 f 
Aktiebolag, beskattning 368 
— nyregistrerade, upplösta, bestånd 

vid årets utgång 138 
— statliga 341 f 
Aktiebolagsskogar 104 f, 109 
Aktieindex 197 
Aktier 196 f 
— intern. 482 
Alkoholhaltiga drycker 
— försäljning 142 
— konsumentpris (index) 207, 210 
— konsumtion 206 
— konsumtion per invånare 211 
— statens inkomster av 349, 352 
— tillverkning 123 
— intern. 438, 489 f 
Alkoholistanstaiter, se Vårdanstalter 

för alkoholmissbrukare 
Alkoholmissbrukare 262 
— vårdanstalter för 263 
Allergiska sjukdomar, dödsorsak 273 
Allmänbildande skolor 300 f 
Allmän försäkring, basbelopp 211 
Allmän hypoteksbank, Sveriges 99, 

192 
Allmän tilläggspensionering, kost

nadsfördelning 252 
Allmänna läroverk 405 
Allmänna pensionsfonden 193 f 
— finansiering 252 
— utbetalningar från 194 
— utbetalda pensioner 250 
Allmänna skogar 102, 104 f, 109 
Allmänna val 389 
Alnarps lantbruks-, mejeri- och 

trädgårdsinstitut, elever 309 
Aluminium, införsel 156 f 
— tillverkning 112, 119 
— intern. 445 
Analfabetism, intern. 415 
Andningsorganens sjukdomar, döds

orsak 273 
Animaliska produkter 96 f, 145,148, 

150 f, 156 f 
— intern. 437 f, 455 
Andrakammarval 390 f 
Anställda 54 
Apotekare 266 
Apoteksvaror 116,126 f, 130 
Apotekspersonal 266 
Arbetare, se Industri, Löner 
— i statens tjänst 221 f 

Arbetarskydd 264, 355 
— arbetsanstalt 296 
— intern. 492 
Arbetsavtal, tvistemål 283 
Arbetsförmedling 230 f 
Arbetsgivareföreningen, Svenska 

229 f 
Arbetsinställelser 233 
Arbetskraften 235 
Arbetsledare 241 
Arbetslöshet 236, 264 f 
Arbetslöshetsförsäkring 231, 252, 

264 f 
— intern. 492 
Arbetslöshetskassor 231, 245 f 
Arbetsmarknad 221 f 
Arbetsplats, belägenhet 64 f 
Arbetsställen 124 f, 132 
Arbetstid 235 

> Areal 23 
— hela riket 23, 27 
— jordbruks- 86 f 
— kommunernas 33 f 
— land 1,27 
— skogs-104 f 
— intern. 402 f, 433 f 
A-regioner, folkmängd 40 f 
Aritmetisk medellön (inom enskild 

varuhandel) 242 f 
— (vid affärsbanker och sparbank-

ker) 243 
Arméns underofficersskola 315 
Arrende, tvistemål 283 
Arrenden och räntor, jordbruk 98 
Asocialitet, samhällsfarlig 296 
ATP, se Allmänna pensionsfonden 
Avbetalningsköp, tvistemål 283 
Avsfyckning 85 
Avvecklingsskola 317 
Avverkning, skogs-102 f 

B 

Baljväxter, areal, skörd m. m. 90 
— intern. 498 
Banker 185 f, 243 
Bankgiro 190 
Banktjänstemän, löner 243 
Barn, födda 69 f, 74 f 
— under 15 år 74 
— intern. 416 f 
Barnadädlighet 69 f, 74 f 
— intern. 422 f 
Barnavård 254 f, 270 
— barnavårdsmän 254 
— barnavårdsnämnder 255 
— barnbidrag 256 f, 264 f 
— barnhem 255 
— bidragsförskott 256 f 
— kolonier 255 
— samhällsvård 257 
— utgifter 264, 270 
— intern. 492 

Barnavårdslärare 314 
Barnbidrag, allmänna 278 f 
— intern. 492 
Barnförlamning, se Polio 
Barnmorskor 266 
— läroanstalter för 309 
Barnolycksfallsförsäkring 201 f 
Basbeloppet 211 
Bearbetade varor 116 f, 146,148, 

150 f 
Bedrägeri 290 f 
Befolkning 26 f 
Befolkningsprognos 47 
Befolkningsrörelsen 81 f 
— intern. 420 f 
Bensin, tillverkning 115 
— intern. 443, 461 
Bergshantering 112 
Bergshöjder 23 
Bergsskolan, elever 309 
Beskattning 365 f 
Beskattningsmål 288 
Besvärsmål 284 f 
Betalningsbalans 160 
— i ntern. 454 
Betalningsföreläggande 282 
Betalningsmedelsvolym, intern. 483 
Betesmark, kultiverad 87 
Bibliotek 318 f 
Bidragsförskott 256 f 
Bilar, in- och utförsel 147,156 f 
— registrerade 177 f 
— tillverkning 120 
— trafikförsäkring 197 
— årsmodell 177 
— intern. 446, 464, 473 
Bildelar, in- och utförsel 147, 156 f 
Bildningsverksamhet 318 f 
— intern. 493 f 
Bilinspektionsdistrikt, antal 26 
Bilregistret, centrala 177 f 
Bilskattemedel 348, 352, 366 f 
Biltrafik, statens järnvägar 179 
Bilägarnas inköpsföreningar 143 
Biografer, besökare, ägare m. m. 

325 
Bistånd till u-länderna 363 f 
— intern. 494 
Blandsäd, areal, skörd m. m. 89 f 
Bleckvarufabriker 124 f, 128 
Blindtarmsinflammation, dödsorsak 

274 
Blodsjukdomar, dödsorsak 273 
Bly och blymalm 112, 115, 119, 

156 f 
— intern. 441, 445 
Bokproduktion 321 f 
Bolagstvister 283 
Bomull, bomullsgarn 126 f, 129,145, 

148,156 f 
— intern. 440, 444, 460 
Bomullsfrö, intern. 439 
Borgen, tvistemål 283 
Boskillnadsmål 283 
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Bostad, konsumentprisindex 210 
Bostadsbestånd 216 f 
— intern. 450 
Bostadsbyggande 214 f 
— intern. 450 
Bostadsfastigheter, saluvärde 278 f 
Bostadsförhållanden 216 f 
Bostadshushåll 217 f 
Bostadskreditkassan, Svenska 192 
Bostadslån 213 f 
Bostadslägenheter 216 f 
Bostadsrabatter 215 
Bostadsrättsföreningar 143 
Bostadssubventioner 214 f 
Bostäder 216 f 
Bouppteckning 283 
Brandförsäkring 201 f, 204 
Brandorsaker 204 f 
Brandskador 205 
Brevförsändelser 170 f 

— intern. 472 
Brott 290 f, 296 
— mot brottsbalken 290 f 
— som kommit ti l l polisens kän

nedom 290 
Brottmål 284 f 
Brukningsenheter 86, 88 f 
— med och utan nötkreatur 94 
— utgifter och inkomster per 97 f 
Brukningsformer (jordbruk) 89 f 
Bruttoinvesteringar 337 
Bruttonationalprodukt 335 
— intern. 494 
Bruttoreproduktionstal 75 
— intern. 419 
Bruttotonnage 161 f 
— intern. 467 f 
Bryggerier 123,126 f, 129 
Bränder 204 f 
Brännved, avverkning 103 
Brännvinstillverkning 123 
Bränsle, konsumentpris (index) 

208, 210 
— industrin 131 
Bröd, konsumentpris 207 
— konsumtion 205 
— tillverkning 114 
Brödsäd, produktion 91 f 
— tillgång och förbrukning 92 
— intern. 434 f 
Budget, statens 348 f 
Bufflar, intern 431 
— intern. 446, 473 
Bussar registrerade 177 f 
— tillverkning 120 
— intern. 446, 473 
Butikspersonal, löner 244 
Byggherre 212 f 
Byggnadsindustri 54, 56, 64 
Byggnadsmaterial, in- och utförsel 

145 f 
— tillverkning 115 f 
Byggnadssnickerier, tillverkning 

117 
Byggnadsverksamhet 212 f 
— löner 237 f, 240, 242 
— intern. 450 
Börsindex 197 
— intern. 482 
Böfesmedel 352 
Bötesstraff 293 

C 

Cement och cementvarutillverkning 
117,124 f, 128 

— intern. 444 
Centrala verkstadsskolor, elever 

309 
Centralkassor för jordbrukskredit 

195 
Charkuterivaror, konsumtion 205 
— tillverkning 114, 126 f, 129 
Chokladvaror, konsumtion 206 
— tillverkning 114, 126 f, 129 
Cigarrer, cigariller, cigarretter 
— försäljning 211 
— konsumentpris 207 
— intern. 439 
Cirkulationsorganens sjukdomar, 

dödsorsak 274 
Civilförsvaret, utgifter 349, 354 
Civilområden, antal 26 
Civilstånd 44 f, 48 f 
Cyklar, konsumentpris 208 
— tillverkning 121 

D 

Dagstidningar 324 
Departementen 221 f, 354 f, 361 
Detaljhandel, försäljningsställen 

m. m.140 f 
Detaljhandelspriser, se Konsument

priser 
Difteri 270 
Disciplinstraff 293 
Diskonto, riksbankens 185 
— intern, (centralbankerna) 479 
Dispensärer 271 
Disputationsprov 316 
Djur, levande, in- och utförsel 

145,148, 150 f 
Domsagor, antal 26 
Domstolar, verksamhet 281 f 
Domänfonden 106 
Domänverket 342, 353, 359, 361 
Domänverkets skogar 105 
Dragbilar 96 
Driftbudget, statens 348 f 
Drivkraft 113, 128 f, 136 f 
Drunkning 276 
Drycker, in- och utförsel 145, 148, 

150 f 
— konsumentpris 207, 210 
— konsumtion 206, 211 
Dryckesvaru- och tobaksindustri 

114, 123, 126 f, 129, 131 f 
Dyrortsgruppering 223, 237 f, 243 
Dysenteri, dödsorsak 272 f 
— sjukdomsfall 270, 272 
Döda 69 f, 76 f, 272 f 
— intern. 420 f 
Döda i 1 :a levnadsåret 69 f, 76 f 
— intern. 420 f 
Dödfödda 75 
Dödförklaring 283 
Dödlighets- och livslängdstabeller 

78 f 
— intern. 429 f 

Dödsorsaker 272 f 
— intern. 426 f 
Dödsrisk, observerade 78 f 

E 

Ecklesiastik indelning 26 
EEC, utrikeshandel 150 f 
— intern. 465 
EFTA, utrikeshandel 150 f 
— intern. 465 
Egnahemslån 215 
Eldbegängelser 272 
Elektrisk energi, förbrukning 131, 

137 
— produktion 137 
— intern. 449 
Elektriska generatorer, motorer m. 

m. 113, 120,122, 156 f 
Elektroteknisk industri 124 f, 128 
Elever 299 f 
El-, gas-, vattenverk m. m. 53 f, 

56,64 
Emissioner, aktier, obligationer 

196 
Enskilda skogar 104 f, 109 
Enskilda skolor, elever 309 
Enskilt hem, samhällsvård 257 
Epidemisk gulsot, sjukdomsfall 270 
Epidemiska sjukdomar, sjukdomsfall 

270 
— intern. 426 f 
Epidemivårdsanstalter 267 
Epileptikeranstalter 267 
Ersättning för skördeskador 95 
Examina 313 f 
Export 143, 148 f, 152 f, 158 f 
— intern. 451 f, 454 f 
Exportprisindex 209 
Expropriationsdomstolar 281 

F 

Fackliga organisationer 228 
Fackskolor 300 f 
— elever 304 
— nya, examina 315 
Fakulteter 311 f 
Fall, olyckshändelse 276 
Familjebostadsbidrag 215, 264 
Farmaceutiska fakulteten 311 f 
Farmacie kandidater m. fl. 266 
Fartyg, handelsflottans 161 f 
— förolyckade 164 
— intern. 467 f 
Fartygsbyggnader och reparationer 

121, 124 f, 128 
Fartygspersonal 164 
Fast egendom, lagfarna köp, salu

värden 281 
— lagfarter, tomträtter, inteckningar 

280 f 
— taxeringar 368 f 
Fastigheter, saluvärde 277 f, 281 
Fastighetsförsäkring 204 
Fastighetstaxeringar 103 
Fastighetsvärden 368 f 
Fetthalt i mjölk 95 
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Fettämnen, intern. 488 
Filmer, granskade 325 
Filmpremiärer 325 
Finanser 348 f 
— kyrkliga kommunernas 387 
— landskommunernas 366 f, 372, 

375 f 
— landstingens 366 f, 386 f 
— primärkommunernas 372 
— statens 348 f, 365 f 
— städernas 366 f, 372 f 
Fisk, fångst 110 f 
— in- och utförsel 145, 148,150 f, 

156 f 
— konsumentpris 207 
— konsumtion 205 
— intern. 436 f, 455 
Fiskare, antal 110 
Fiskberedningsanstalter 126 f, 129 
Fiske, båtar, redskap 110 
Fjäderfäkött, produktion 97 
Flickskolor, flickskolestadiet 300 f, 

310 
Floder 23 
Flodområden 107 
Flottning 106 f 
Flottningsföreningar 107 
Flygkrigshögskolan 315 
Flygolyckor 276 
Flygplan, luftfartyg 182 
Flygplatser 183 
Flygvapnets centrala skolor 315 
Flygvapnets krigsskola 315 
Flygvapnets tekniska skola 315 
Flygvapnets underofficersskola 315 
Flyttande, inrikes 80 
Fläsk, införsel 156 f 
— konsumentpris 207 
— konsumtion 205 
— produktion 97 
Fodermedel, in- och utförsel 145,148, 

150 f, 156 f 
— partiprisindex 209 
Foderväxter, areal, skörd m. m. 

89 f 
Folkbibliotek 318 
Folkbokförings- och socialvårdsmål 

288 
Folkhögskolor 300 f, 303, 310 
Folkmängd 27 f 
— efter hushållstyp och hushållsställ

ning 67 
— efter ålder, civilstånd och kön 44 f 
— i kommunblock 40 f 
— intern. 401 f 
Folkmängdens förändringar 69 f 
— intern. 419 f 
Folkmängdstäthet 30 
— intern. 401 f 
— i större städer intern. 408 f 
Folkomröstningar 397 
Folkpensioner 249 f, 265, 354 
Folkpensioneringsfonden 353 
Folkräkningar, intern. 402 f 
Folkrörelser 326 
Folkskoleseminarier 300 f, 303, 307 
Förskollärarlinje 303, 307, 314 
Folkskolor 299 f, 303 f 
— högre 302 
Folktandvård 264, 271 

— intern. 492 
Folkökning 69 f 
— intern. 401 
Fondbörs, Stockholms 197 
Fonder, statens 348, 350, 353, 355 f 
Fosterbarn 255 
Fotogen, intern. 443 
Frikyrkosamfund 326 
Frukt, in- och utförsel 145, 148, 

152 f, 156 f 
— konsumentpriser 207 
— konsumtion 206 
Frånskilda 44 f 
Fullmäktigval 394 
Furirer, utexaminerade 315 
Fylleriförseelser 289 f 
Fyrar 167 
Fyr- och båkmedel 352 
Fyrskepp 167 
Fångvård 296 f 
Fångvårdsanstalt 296 f 
Får, lamm 93 f 
— intern. 431 
Fängelse 296 f 
Färdolycksfall 247 
Färjleder 174 
Färjor 167 
Födda 44 f, 69 f, 74 f 
— intern. 420 f 
Födelsetal 75 
Födelseöverskott 69 f 
— intern. 420 f 
Födoämnen, konsumtion 205 f 
— intern. 488 
Fögderier, antal 26 
Föreningstvister 283 
Företagareförsäkring 204 
Företag, intäkter, kostnader m. m. 

338 f 
Företagare, antal 54 
Företagsskolor, elever 309 
Förfalskning 290 f 
Förfrysning, hunger, törst, utmatt

ning, olyckshändelse 276 
Förgiftning, dödsorsak 274, 276 
Förlagsbevis 194, 196 
Förlikningsmannadistrikf, antal 26 
Förlossningsvård 267, 269 
Förmynderskap 283 
Förmögenhet 334 
Förmögenhetsskatt, statlig 369 
Förmögenhetsägare 334 
Förnamn 84 
Förortsområden, inre och yttre 28 
Församlingar, antal 26 
Förskoleseminarier, elever 307 
— examina 314 
Förskollärare 314 
Förstakammarval 389 
Försvarets läroverk 315 
Försvarshögskolan 315 
Försvarsområden, antal 26 
Försvarsväsendet, utgifter 349, 354 
Försålda produkter, jordbruk 97 
Försäkring, tvistemål 283 
Försäkringar 200 f 
Försäkringsbolag, löner 242 f 
— verksamhet 198 f, 203 
Försäkringskassor, allmänna 253 f 
Försäkringsväsen 197 f 

— se även Socialförsäkring 
Försäljningspersonal 242 
Försörjningsbalans 336 f 
Förvaltningspersonal inom industrin 

128 f 
Förvandlingsfängelse 296 f 
Förvärvsarbetande, antal 52 f 
— efter arbetsplatsens läge 65 
— efter näringsgren 52 f 
— efter yrke 58 f 
— efter yrkesställning, näringsgren 

och inkomstens storlek 54, 332 
— kvinnor efter ålder och barn 63 

G 
Garverier 126 f, 130 
Gas, industrins förbrukning 131 
— konsumentpris 208 
— naturgas, intern. 443 
Gasverk 53 f, 56, 64 
Generatorer, elektriska 120, 156 f 
Geografiska uppgifter 23 
Getter, intern 431 
Gifta personer, antal 44 f, 48 f, 52 f 
Giftermål 69 f, 73 
Glass, konsumtion 206 
Glesbygd 49, 216 f 
Godmanskap 283 
Godstrafik. biM 79 f 
— flyg 182 f 
— järnväg 168 f 
— intern. 470, 474 f 
Grafisk industri 124 f, 129,131 f 
Gravationsbevis 283 
Grundskolan 299, 303 f 
Gruvbrytning 113 
Gruvor, gruvindustri 52 f, 60, 64 f, 

113,124,131 f 
Grädde, försäljning 96 
— konsumtion 205 
Gränser, Sveriges 23 
Grönfoder 89 f 
Grönsaker, konsumentpris 207 
— konsumtion 206 
Guld, in- och utförsel 143 
— produktion 112 
— intern. 445 
Guldbehållning 186 f, 191 
— intern. 484 
Guld- och silvervarufabriker 124 f, 

128 
Guldpris 185 
Gulsof, sjudkomsfall 270 
Gummi, gummivaror, in- och utför

sel 145 f, 148,150 f, 156 f 
— tillverkning 116 f, 126 f, 130 f 
— intern. 440, 459 
Gymnasier 300 f, 303 f, 315, 317 
— allmänna 300 f, 305 
— handels- 300 f, 303, 306, 315, 

317 
— tekniska 300 f, 303, 306, 317 
Gymnasiet, nya, elever 303 f 
Gymnastik- och idrottshögskolan 

311 f 
Gäld, infecknad 280 
Gödselmedel, in- och utförsel 146, 

148, 150 f, 156 f 
— partiprisindex 209 
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— tillverkning 116 
— intern. 444 
Götaland, areal och folkmängd 27 

H 

Halm 89 f 
Hamnar 165 
Hamnavgifter 165 
Handel, inrikes 139 f 
— utrikes-143 f 
— intern. 451 f 
Handelsanställda, löner 244 
Handelsflottan 161 f 
— fartyg (bemanning) 164 
— fartyg (förolyckade) 164 
— fartyg (huvudsaklig fart) 161 
— fartyg (storlek och ålder) 162 
— fartyg (upplagda) 164 
— förändringar 163 
— intern. 467 f, 471 
Handelsföretag, intäkter, kostnader 

m. m. 338 
Handelsgymnasier 306, 315 
Handelshögskolor 311 f 
Hantverk, se Industri 
Harpest, sjukdomsfall 270 
Havandeskapets sjukdomar, dödsor

saker 274 
Havre, areal, skörd m. m. 91 f 
— intern. 433, 435 
Hemförsäkring 204 
Hemhjälpsverksamhet, social 260 
Hemskillnader 74, 283 
Hjärtsjukdomar, dödsorsak 273 
— dödsorsak, intern. 426 f 
HSB 143 
Hovrätter, antal 26 
— verksamhet 284 
Hudar, skinn, pälsverk, in- och ut

försel 145, 148, 150 f, 156 f 
— tillverkning 116, 126 f, 130 f 
— intern. 458 
Hudsjukdomar, dödsorsaker 274 
Hundar, hundskatt 388 
Husdjur 93 f 
— intern. 431 
Husdjursförsäkring 200 f 
Husgeråd, konsumentpris (index) 

208, 210 
Hushåll, antal, lägenhetsstorlek m. 

m. 67 f, 217, 219 f 
Hushållningssällskap 100 
Hushållslärare 314 
Hushållsmedlemmar, antal 68 
Hushållstyper 67 
Huslig utbildning, seminarier för, 

elever 307 
— examina 314 
Hustrutillägg 251 
Hustyp 214, 216 f 
Hypoteksinrättningar 192 f, 196 
Hyra, tvistemål 283 
Hälso- och sjukvård 266, 349, 355, 

383 
— intern. 492 
Häradsrätter, verksamhet 283 f 
Hästar 93 f 
— intern. 431 

Högre folkskolor 300 f 
Högskolor 311 f, 316, 349, 356 
— intern. 490 
Högsta domstolens verksamhet 285 
Höns och kycklingar 93 f 
Höns, intern. 431 

I 
Import 143 f, 150 f, 154 f 
— intern. 452 f 
Importprisindex 144, 209 
Index, aktie-197 
— export- och importpris-144, 209 
— konsumentpris- 210 
— levnadskostnads- 210 
— nettopris- 209 
— partipris- 209 
— pris- och volym-, för in-och utför

sel 144 
— produktionsvolym- 134 
— intern. 448, 466, 482 
Industri 114 f 
— arbetskraft 132 
— arbetsställen 124 f, 132 
— bränsle, el. energi 131 
— drivkraft 122 
— förädlingsvärde 128 f 
— investeringar 133 
— löner 237 f 
— produktion av vissa varor 114 f 
— produktionens saluvärde 133 
— produktionsvolym, indextal 134 
— intern. 437 f 
Industriaktier 197 
— intern. 482 
Industriföretag, intäkter, kostnader 

m. m.340 
Industriprodukter 114 f 
— intern. 437 f 
Infektionssjukdomar, dödsorsak 

272 
— dödsorsak, intern. 426 f 
— sjukdomsfall 270 
Influensa, dödsorsak 273 
— intern. 426 f 
Influtna skatter 366 f 
Inflyttningsöverskott 71 f, 80 
Inkomst 329 f 
Inkomstfördelning, efter yrkesställ

ning och näringsgren 329 f 
— efter ålder och kön 330 
Inkomstklasser 329 f, 332 
Inkomst- och förmögenhetsskatt 348, 

352, 365 f 
Inkomsttagare 329 f 
Inrikeshandel 139 f 
Inskrivningsområden, antal se Mili

tärområden 
Inskrivningsärenden 283 
Inteckningar 280 f, 283 
Internationella översikter 399 f 
Internering 295 f 
Invaliditet, yrkesskada 247 f 
Invalidpsnsioner 264 f 
Invandrare 69 f, 81 f 
Inventarier, jordbruk, inköp och un

derhåll 98 
— konsumentpris (index) 207 f, 

210 

Investeringar, industrins 133 
— statens, allmänna vägar på lands

bygden 173 f 
— statens kapital- 173 f, 348, 351, 

359 
— intern. 494 
Investeringskvoter, intern. 484 
Investeringsplan 350 
Invånare per km2 land 30 
— intern. 402 f 

J 

Jakt 102 
Jordbruk 86 f 
— arbetslöner 98 
— förvärsarbetande 52 f 
— inkomster och utgifter 97 f, 369 
— kontanta inkomster och utgifter 

97 f 
— kreditkassor 195 
— maskiner 96 
— med och utan nötkreatur 94 
— rationlisering 101 
— intern. 431 f 
Jordbrukets ekonomiska förenings

rörelse 99 
Jordbruksfastigheter, saluvärde 

277 
Jordbrukskooperation 99 
Jordbruksmaskiner, tillverkning 119 
Jordbruksvärde 368 f, 371 
Justitieombudsmannen, se Riksda

gens ombudsmän 286 
Järn och järnmalm, produktion m. 

m. 112 f, 115,124 f 
— in- och utförsel 145,148, 156 f 
— intern. 441,445, 460, 463 
Järnverk 113,124 f, 134 
Järnvägar 168 f, 343 f 
— enskilda 168 
— statens 168 f, 343 f, 359 
— intern. 474 
Järnvägsolyckor 276 

K 

Kaffe, in- och utförsel 145,148,150 f, 
156 f 

— konsumentpris 207 
— konsumtion 206 
— intern. 438, 458, 489 f 
Kakaobönor, kakao, intern. 438, 

489 f 
Kakao och chocklad 114 
— in- och utförsel 150 f 
— konsumtion 206 
Kalorivärde, animalieproduktio-

nens; indextal 97 
Kaloriförbrukning per invånare, 

intern. 488 
Kameler, intern. 431 
Kammarrätten 288 
Kapitalbudget, statens 348, 350 
Kapitalfonder, statens 348, 350, 353, 

358 f 
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Kemiska produkter, in- och utförsel 
146,148, 1 SO f 

— produktion 115 f 
Kikhosta, dödsorsak 272 
— intern. 426 f 
Kläder, in- och utförsel 147, 149 f 

156 f 
— konsumentpris (index) 208, 210 
Kokgas, se Gas 
Koks, förbrukning 131 
— in- och utförsel 145, 148,156 f 
— konsumentpris 208 
— tillverkning 115 
— intern. 442, 460 f 
Kol, se Stenkol 
Kolgruvor 124f 
Kollektivhushåll 67 
Kommunal inkomstskatt 365, 371 
Kommunalfullmäktigval 394 
Kommunalskatt 366 f, 371 f 
Kommunaltjänstemän 224 f 
Kommunblock 26, 31, 40 f 
— folkmängd 40 f 
Kommunala val 392 f 
Kommunala yrkesskolor, elever 

309 
Kommuner, antal, areal, folkmängd 

26, 31 f 
Kommunikationer 168 f 
— intern. 472 f 
Kommunlån 194 
Konfektindustri 114,126 f 
Konfektion 121 f, 126 f, 129 
Konflikter, arbets- 233 
Konkurser 282 f 
— tvistemål 283 
Konservtillverkning 114, 126 f 
Konstfackskolan, elever 309 
Konsthögskolan 312 
Konsumenternas produktionsför

eningar 143 
Konsumentkooperation 143 
Konsumentpriser 207 f 
Konsumentprisindex 210 
— intern. 486 
Konsumtion, födo- och njutningsme

del 205 f 
— privat och offentlig 336 f 
— intern. 487 f, 494 
Konsumtionsföreningar 143 
Kontorspersonal, löner 242 f 
Kontrollassistenter 95 
Kontrakt, antal, kyrklig indelning 

26 
Kooperation 99,143 
Kooperativa Förbundet 143, 195 
Koppar, kopparmalm, införsel 146, 

156 f 
— produktion 112,115, 119 
— utförsel 149 
— intern. 441,445, 463 f 
Kopparslagerier 128 
Kor 93 f 
Korn, areal, skörd m. m. 89 f 
— intern. 433, 456 
Korrespondensrealskolor 299 f 
Korsband 170 
Kort, post 170 
Kraftstationer 137 
Kreatur 93 f 

— intern. 431 
Kreatursfoder, in- och utförsel 145, 

148, 150 f, 156 f 
Kreditinstitut 185 f 
Kreditkassor, jordbrukets 195 
Kredifmarknad 185 i 
Krematorier 272 
Krigshandling, dödsorsak 274 
— intern. 426 f 
Krigshögskolan 315 
Krigsskolan 315 
Kriminalregistret 292 
Kriminalvård 294 f 
Kronofogdedisfrikt, antal 26 
Kronoskogar 102,104 f, 109 
Kryddor, in- och utförsel 150 f 
Kul- och rullager 120,146,149,158f 
Kuratorer, vid sjukhus 266 
Kvävning, olyckshändelse 276 
Kyrkliga indelningar 26 
Kyrkliga kommuner, finanser 387 
Kyrkofullmäkfigval 394 
Källhänvisningar m. m. 512 f 
Kärlsjukdomar, dödsorsak 273 
Köksväxter, in- och utförsel 145,148, 

150 f 
Könssjukdomar, dödsorsak 272 
— sjukdomsfall 270 
— dödsorsak, intern. 426 f 
Köpingar, antal 26 
— areal och folkmängd 32 f 
— finanser 366 f, 370, 372, 375 f 
— personal 227 
Körkort, utfärdade och återkallade 

176 
Kött, in- och utförsel 145,148,150 f, 

156 f 
— konsumentpris 207 
— konsumtion 205 
— produktion 114 
— intern. 437, 455, 488 

L 
Labour force, se arbetskraften 
Laga skiften 85 
Lager- och chaufförspersonal 244 
Lagfartsärenden 280 f, 283 
Lagsökningsmål 282 
Landareal 23, 27, 33 f, 87 
— intern. 401 f, 432 
Landgräns, Sveriges 23 
Landshypoteksföreningar 192 
Landskap, antal 26 
— areal, folkmängd 27 
Landskommuner, antal, folkmängd 

26, 33 f 
— finanser 366 f, 372, 375 f 
Landsorganisationen (LO) 228 
Landsting, antal 26 
— finanser 366 f, 372 f, 386 f 
— folkmängd 30 
— personal 226 
Landstingskommunala skolor, ele

ver 309 
Landstingsmannaval 392 f 
Landstingsskatt 366 f, 372 
Landstingstjänstemän 226 
Lantarbetare, löner 236 
Lantbrukshögskolan 311 f 

Lantbruksmaskiner 119 
Lantbruksnämnder 101 
Lantbruksskolor, elever 309 
Lanthushållsskolor, elver 309 
Lantmannaskolor, elever 309 
Lantmäteri 85, 352, 356 
Lantmäteridistrikt, antal 26 
Lasarett, vårdplatser m. m. 269 
Lastbilar, beställningstrafik 180 
— registrerade 177 f 
— tillverkning 120 
— intern. 446, 464, 473 
Levande födda 44 f, 69 f, 72, 74 f 
Levnadskostnader 205 f 
Levnadskostnadsindex 210 
Licenser, ljudradio 327 
— television 327 f 
Lingonsylt, konsumtion 207 
Liv- och sjukförsäkringsbolag 198 f 
— försäkringsbeståndet 198 
— verksamhet 199 
Livförsäkring 198 f 
Livförsäkringslån 203 
Livslängd, återstående medel- 78 f 
— intern. 429 f 
Livsmedel, in-och utförsel 144 f, 148, 

150 f, 156 f 
— konsumentpris (index) 207, 210 
— konsumtion 205 f 
— produktion, arbetsställen m. m. 

131 f 
— intern. 437 f, 455 f 
Livsmedelsförbrukning per invånare, 

intern. 488 
Livstid (straff) 298 
Ljudradio och television 327 f 
LO 228 
Lotsavgifter 167 
Lotsningar 167 
Lots- och fyrplatser 167 
Lotterimedel, statens inkomster 353 
Lofterivinstskatt, statens inkomster 

352 
Luftfart, svensk civil, linjefart m. m. 

182 f 
— intern. 475, 478 
Lufttrafikolyckor, olyckshändelse 

276 
Lunginflammation, dödsorsak 273 
— dödsorsak, intern. 426 f 
Lyse, konsumentpris (index) 208, 

210 
Lån, til l bostadsförsörjning 215 
Långtradare, se Lastbilar, beställ

ningstrafik 
Läge, Sveriges geografiska 23 
Läkare, antal 266 
— distrikt 26 
Län, antal, areal, folkmängd 26, 29 

f, 33 f, 49 f 
Lärare 317 
Lärarhögskolor 303, 317 
Läroverksingenjörer, examina 315 
Läskedrycker, tillverkning 123 
— konsumtion 206 
Lök, konsumentpris 207 
Lönekostnader, statens 361 
Löneplan A, B, C och U 222 f 
Löner 236 f 
Lösöreköp 283 
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M 

Majs, intern. 433, 435, 456 f 
Magsår, dödsorsak 274 
Malmbrytning, arbetsställen m. m. 

113, 115, 124 f, 128 
Malmer, in- och utförsel 145, 148, 

150 f, 158 f 
— produktion 112 f 
— intern. 441 f, 460, 463 f 
Maltdrycker 123, 206 
— intern. 438 
Margarin, konsumentpris 207 
— konsumtion 206 
Marinens underofficersskola 315 
Maskiner, in- och utförsel 146, 149 

f, 158 f 
— inom jordbruket 96 
— tillverkning 119 
Maskinolyckor 276 
Massaved, avverkning 103,108 
Matsmälningsorganens sjukdomar, 

dödsorsak 274 
— intern. 426 f 
Medborgarskap, svenskt 83 
Medelfolkmängd 70 
Medellivslängd 78 f 
— intern. 429 f 
Medeltemperatur 25 
Medfödda missbildningar, dödsor

sak 274 

Medianinkomst 331 
Medicinalpersonal 266 
Mejerihantering 96,126 f, 129 
Mejeriprodukter 96 f 
Mened 291 
Mentala sjukdomar, dödsorsak 273 
Mentalsjukvård 264, 266 
Metall- och verkstadsindustri 124 f, 

128 f, 131 f 
Meteorologi: nederbörd, tempera

tur 24 f 
— stationernas läge 23 
Militieombudsmannen, se Riksda

gens ombudsmän 
Militära skolor 315 
Militärhögskolan 315 
Militärområden, antal 26 
Mineraloljor, in- och utförsel 145, 

148,150 f, 156 f 
— tillverkning 115 
— intern. 461 
Mistsignalanläggningar 167 
Mjöl och gryn, konsumentpris 207 
— konsumtion 205 
— tillverkning 114 
— intern. 488 
Mjölk, konsumentpris 207 
— konsumtion 205 f 
— per ko 95 
— produktion 96 f 
— intern. 437, 488 
Mjölkboskapskontroll 95 
Mjölkleverantörer 96 
Moderskapshjälp 254 
Mord och dråp 290 f 
— dödsorsak 274 
— dödsorsak, intern. 426 f 
Morötter, konsumentpris 207 
Motorbrännoljor, intern. 461 f 

Motorcyklar, registrerade 177 f 
— tillverkning 121 
Motorer 122 
— in- och utförsel 156 f 
— tillverkning 119 f 
Motorfartyg, intern. 469, 471 
Motorfordon, in- och utförsel 147, 

149,156 f 
— olyckor 180 f, 276 
— registrerade 177 f 
— intern. 426, 446, 464, 473 
Motorfordonsförsäkring 197, 200 f 
Motorseglare, intern. 471 
Mulåsnor, intern. 431 
Municipalfullmäktigval 394 
Municipalsamhällen, antal 26 
— finanser 366 f, 372 
Musikhögskolan 312 
Musikinstrument, tillverkning 122 
Mynt, in- och utförsel 143 
Mål, domstols- 283 f 
Mässling, dödsorsak 272 
— intern. 426 f 
Möbler, in- och utförsel 147,149 f 
— tillverkning 121 
Mödrahem 255 
Mödra- och barnavård 255, 270 
— intern. 492 

N 

Namnärenden 84 
Nationalinkomst, intern. 494 f 
Nationalprodukt, brutto- 335 
— intern. 494 f 
Nationalräkenskaper 336 f 
Naturgas, intern. 443 
Nederbörd 24 
Nervsystemets sjukdomar, dödsor

sak 273 
— intern. 426 f 
Nettonationalinkomst, intern. 494 
Nettoprisindex 209 
Nettoreproduktionstcl 75 
Njurinflammation, dödsorsak 274 
Njutningsmedel, konsumtion 205 f 
— intern. 489 f 
Normalklasser 299 
Norrland, areal och folkmängd 27 
Nya gymnasiet 304 
Nybyggnad 212 f 
Nykterhetssällskap 326 
Nykterhetsvård 261 f, 355 
Nådeansökningar 287 
Näringsfrihetsombudsmannen 285 
Näringsgrenar, förvärvsarbetande 

befolkning 52 f 
Nöjesskatt 366 f 
Nötkreatur 93 f 
— intern. 431 
Nötkött, konsumentpris 207 

O 

Obligationsemissioner 196 
Obligationslån 192 f, 196, 360, 363 
Obligationsränta 185 
— intern. 481 

Obligatoriska skolväsendet 300 f, 
303 f 

Odontologisk fakultet 311 f 
Ogifta personer, antal 44 f, 48 f, 73 
Olivolja, intern. 443 
Olje- och gasmotorer, drivkraft 

113 
Oljeråvaror, införsel 145,150f, 156f 
Oljeväxter, oljeväxtfrö 89f, 145,148, 

150, 156 f 
— intern. 439, 459 
Oljor, animaliska, införsel 145, 

150 f 
Oljor, mineraliska, införsel 145,150 

f, 156 f 
— tillverkning 115 
— intern. 443, 461 f 
Oljor, vegetabiliska, in- och utförsel 

145, 148,150 f 
— intern. 443 f, 462 
Olyckor genom eld, explosion e. d. 

276 
Olyckor, vägtrafik-180 f, 276 
Olycksfall i arbete 264 f 
— intern. 492 
Olycksfallsförsäkring 200 f, 265 
— intern. 492 
Olyckshändelser, dödsorsak 274, 

276 
— intern. 426 f 
Områdesreglering 32 
Omsättningsskatt 352 
Omyndighetsförklaring 283 
Orderläget, verkstadsindustrin 135 
Organisationer 99 f, 143, 228 f, 326 
Ortsgrupper, efter dyrort 223, 237 f, 

243 
Ost, konsumentpris 207 
— konsumtion 206 
— tillverkning 96 

P 

Paket, post-170 
— intern. 472 
Palmolja, intern. 443 
Pappersmassa, papp, papper, ar

betsställen m. m. 124 f, 132 
— in- och utförsel 145 f, 158 f 
— prisindex 209 
— tillverkning 115, 117 
— intern. 440, 459, 462 f, 487 
Parasitära sjukdomar, dödsorsak. 

272 
Partihandel, försäljningsställen m. 

m.139f 
Partiprisindex 209 
— intern. 485 
Passagerarfartyg 163, 166 f 
Passkontrollområde, nordiskt 184 
Pastorat, antal, kyrklig indelning 26. 
Patent 138 
Patent- och registreringsavgifter 352 
Pendlare 64 f 
Penning- och kreditmarknad 185 f 
— intern. 480 f 
Pensioner 249 f 
— tvistemål 283 
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Pensionsfonden, allmänna 193 f, 
249 

Pensionsförsäkring, Riksförsäkrings
verkets frivilliga 249 

Pensionärsbostadsbidrag 21S 
Pensionärshem 264 
— intern. 492 
Personal i statstjänst 221 f, 361 
Personalpensionskassa, Svenska 

(SPP)198f 
Personbilförsäkring 197 
Personbilar, lastbilar, bussar, in- och 

utförsel 156 f 
— registrerade 177 f 
— tillverkning 120 
Personbilar, intern 446, 464, 473 
Persontrafik, järnvägar 169 
— lufttrafik 182 f 
— intern. 474 f 
Plast 116, 122,126 f, 130, 146 f 
— intern. 462 
Polio(myelit), akut, dödsorsak 272 
— sjukdomsfall 270 
Polisdistrikt, antal 26 
Polisstatistik 290 
Postanvisningar 170 
Postbanken 190,195 
Postförsändelser 170 f 
— intern. 472 
Postgirot 190, 195 
Postverket 353, 359, 361 
Postväsendet 170 f, 346 
— intern. 472 
Potatis, areal, skörd m. m. 89 f 
— konsumentpris 207 
— konsumtion 206 
— intern. 433, 435, 488 
Premieobligationslån, svenska sta

tens 360, 363 
Primärkommunala skolor, elever 

309 
Priser 206 f 
—intern. 485 f 
Pris- och volymindex för in- och ut

försel 144 
— intern. 466 
Priser och levnadskostnader 205 f 
Privat konsumtion 336 
Produktion, se Industri 
— intern. 437 f 
Produktionsvolymindex 134 
— intern. 448 
Prognos, befolknings- 47 
Psykiatrisk lasarettsvård 268 
Psykiska sjukdomar, dödsorsak 273 
Publikationer, officiella statistiska 

497 f 

R 
Radaranläggningar 167 
Radarapparater 156 f 
Radio 171, 327 
— intern. 493 
Radioapparater och tillbehör 120, 

156 f 
Radiofyrar 167 
Radiolicenser 327 
—intern. 493 

Radiopersonal handelsflottans 164 
Radiostationer 171 
Radiotelegram 171 
Raps, areal och skörd 89, 91 f 
Rattfylleri 291 
Realekonomisk fördelning av drift

budgetens inkomster och utgifter 
351 

Realexamen 314 
Realskollinjer 300 f, 314, 317 
Realskolestadiet 302 
Rederiföretag, intäkter, kostnader 

m. m.339 
Rederinäringen svenska, bruttoin

täkter 161 
Religösa organisationer 326 
Reproduktionstal 75 
Restaurangpersonal, löner 245 
Rikets indelningar, områden, dist

rikt m. m. 26 
Riksbanken 186 f 
Riksdagen, arbete 396 
— sammansättning 395 
Riksdagens ombudsmän, verksam

het 286 
Riksdagsmannaval 389 f 
Riksidrottsförbundef 326 
Riksområden, jordbruk 94 
— skogsbruk, virkesförråd 104 
Riksskogstaxering 104 
Riksstat 348 f 
— intern. 433, 435, 456 
Rivning 212 f 
Rotfrukter, areal och skörd 89 f 
Rull- och kullager, produktion 120 
— utförsel 149, 158 f 
Rundvirke 108 
Rusdrycker 123, 140,142, 211 
— statens inkomster av 349, 352 
Rybs, areal och skörd 89, 91 f 
Rådhusrätter, antal 26 
— verksamhet 282 f 
Råg, areal, skörd m. m. 89 f 
— intern. 433, 457 
Rån 290 f 
Råvaror, in- och utförsel 145, 148, 

150 f 
Räntesatser 185, 188 
— intern. 481 
Rättsväsen 277 f 
Röktobak 114, 211 
— intern. 439 
Rörelseorganens sjukdomar, döds

orsak 274 
Rösträtt 390 f 

S 

SAC 228 
SACO 228 
SAF 229 f 
Sakfällda i första instans 292 
Salmonella, sjukdomsfall 270 
Saltsjöfiske 110 f 
— intern. 436 f 
Sambeskattning 329, 333 
Samfärdsel, se Handel-och samfärd

sel, Kommunikationer och Sjöfart 

Samhällsvård 257 
SAS, se Scandinavian Airlines Sy

stem 
Scandinavian Airlines System 182, 

341 
— intern. 478 
Schanker, mjuk, sjukdomsfall 270 
Scharlakansfeber, sjukdomsfall 270 
— dödsorsak, intern. 426 f 
Sedelcirkulation 186 
Seminarier 300 f, 303, 307, 314 
Separatorer, tillverkning 119 
— utförsel 158 f 
Serviceutbildning 308 
Silver, produktion 112 
Silver- och guldvarufabriker 124 f, 

128 
Silvermalm, intern. 442 
Sinnesorganens sjukdomar, döds

orsak 273 
Sirap, konsumtion 206 
Sjukdagar (i sjukförsäkringen) 

253 
Sjukdomsfall (i sjukförsäkringen) 

253 
— vissa sjukdomar 270 
Sjukförsäkring, frivillig 253 
— kostnadsfördelning 252 
— obligatorisk 253 
— intern. 492 
Sjukgymnaster, antal 266 
Sjukgymnastutbildning 311 f 
Sjukhus 267 f 
Sjukhusvårdsdagar (i sjukförsäk

ringen) 253 
Sjukkassor, allmänna, se Försäk

ringskassor, allmänna 
Sjuk- och olycksfallsförsäkring 200 f, 

252 
Sjukpenning 253 f 
Sjuksköterskeskolor, elever 309 
Sjuksköterskor 266 
Sjukvård, se Hälso- och sjukvård 
Sjukvårdsanstalter 267 f 
Sjukvårdspersonal 266 
Självmord 274 f 
— intern. 426 f 
Sjöar 23 
Sjöbefäl 164 
Sjöbefälsskolor 306, 315 
Sjöfart 161 f 
— intern. 467 f 
Sjöförklaring 283 
Sjöförsäkring 200 
Sjöingenjörer, examina 315 
Sjökaptener, examina 315 
Sjökaskoförsäkring 201 f 
Sjökrigshögskolan 315 
Sjökrigsskolan 315 
Sjömän 164 
Sjöolyckor, dödsorsak 276 
— förolyckade fartyg 164 
Sjöräddningsstationer 167 
Skadeförsäkring 200, 202 
Skadegörelse 290 f 
Skador av blixt, olyckshändelse 276 
— elektrisk ström, olyckshändelse 

276 
— ras m. m „ olyckshändelse 276 
Skaldjur, fångst 110 f 
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—intern. 436 
Skattekronor 370 f 
Skatter 348, 352 f, 365 f 
Skatter, influtna 366 f 
Skattkammarväxlar 186,191, 360 
Skeppshypotekskassan 193 
Skilda 44 f, 48 f, 73 f 
Skilsmässor 74, 283 
Skogar 102 f 
— intern. 432 
Skogsarbetare, löner 240 
Skogsavverkning 102 f 
Skogsbilvägar 109 
Skogsbruk 52 f, 97, 102 f 
Skogsbränder 205 
Skogsdiken 109 
Skogsförsäkring 201 
Skogshogskolan 311 f 
Skogsmark 87,104 f 
—intern. 432 
Skogsmarkens fördelning 104 f 
Skogsmästarskola, statens, elever 

309 
Skogsskolor, elever 309 
Skogstaxering 103 f 
Skogsvårdsåtgärder 109 
Skogsvärde 103, 371 
Skolbibliotek 318 
Skolformer 303 
— vissa lärarutbildande 307, 314 
Skolmåltider 264 
— intern. 492 
Skolor 300 f 
Skolväsendet, obligatoriska 299 f, 

304, 317 
Skor, in- och utförsel 147,149 f 
— konsumentpris (index) 208, 210 
— tillverkning 122,126 f, 130,134 
Skrumplever, dödsorsak 274 
Skyddskonsulentdistrikt, antal 26 
Skyddsuppfosfran 257, 293 
Skyddstillsyn, dömda 293 f 
Skärmbildsundersökningar 271 
Skörd 91 f 
— intern. 434 f 
Skördeskadeskydd 95 
Skördetröskor 96 
Slakterier 126 f, 129 
Släktnamn 84 
Slöjdlärare 307, 314 
Slöjdlärarseminariet, elever 307 
Smittkoppor, sjukdomsfall 270 
Småskollärarlinje 307, 314 
Smör, in- och utförsel 145, 148 
— konsumentpris 207 
— konsumtion 206 
— produktion 96, 114 
— intern. 437, 455 
Smörjoljor, se Mineraloljor 
Snus, försäljning 211 
Socialförsäkring 245 f, 265, 349, 381, 

383 
— intern. 492 
Social hemhjälp 260 
Socialhjälp 259 f, 264 f, 349 
— intern. 492 
Socialutgifter 264 f, 354 f 
— intern. 492 
Socialvård 254 f, 383 
— intern. 492 

Socialvårdskonsulentdistrikt, antal 
26 

Socker, in- och utförsel m. m. 150 f, 
156 f 

— konsumentpris 207 
— konsumtion 206 
— tillverkning 114 
— intern. 438, 457, 488 
Sockerbetor 89 f 
— intern. 433, 435 
Sockerdricka, konsumentpris 207 
Sockerindustri 114,126 f, 129 
Sockersjuka, dödsorsak 273 
— intern. 426 f 
Sojabönor, intern. 439 
Spannmål och varor därav, areal, 

skörd, m. m. 89 f, 145, 148,150 f, 
156 f 

— intern. 434, 455 f 
Sparbanker 187 f, 243 
— löner 243 
Specialhem 255 
Specialklasser, obligatoriska 299, 

304 
Spenat, konsumentpris 207 
SPP198f 
Spritdrycker, se Alkohothaltiga dryc

ker 
Sprängämnen 116, 126 f, 130,150 f 
Spädbarnsdödlighet, se Barnadöd

lighet 76 
Spädbarnshem 255 
SR 228 
Stadsfullmäktigval 394 
Stadshypoteksföreningar 192 
Statens affärsverksamhet 341 f 
Statens inkomster och utgifter 348 f 
Statens järnvägar 168 f, 343 f, 353, 

359, 361 
— biltrafik 179 
Statens kapitalinvesteringar 359 
Statens lönekostnader 361 
Statistiska publikationer, officiella, 

förteckning över 497 f 
Statliga aktiebolag 341 f 
Statliga vägarbare 241 
Statligt anställda 221, 361 
Statsinkomster 342 f, 366 f 
Sfafslösa, inresande 184 
Statsskogar, se Kronoskogar 
Statsskuld 360 
— intern. 496 
Statstjänarkartellen 228 
Statstjänstemän, anställningsform 

223 
— huvudtitlar 222 
— löner 222 f, 361 
— ortsgrupp 223 
Statstjänstemännens riksförbund 

(SR) 228 
Statsunderstödd verksamhet, tjänste

män 221 f 
Statsutgifter 342 f, 348, 354 f 
Stelkramp, dödsorsak 274 
Stenkol, förbrukning 131 
— produktion 112 f, 115, 124 f, 128 
— in- och utförsel 145,148, 156 f 
— intern. 442, 460 f 
Stift, antal, folkmängd 26 
Stiftsnämnder, skogar 105 

Strafföreläggande 293 
Strejker 233 
Studentexamen 313 
Studiecirklar 323 
Styrmän 164 
Stål och järn, arbetsställen, produk

tion, m. m. 118 f, 124 f, 128 
— införseltull 362 
— in- och utförsel 145, 150 f, 156 f 
— intern. 445, 463 
Städningspersonal i statens tjänst 

221 f 
Städer, antal 26 
— areal och folkmängd 28, 32 f 
— finanser 366 f, 373 f 
— personal 227 
— skatteunderlag och utdebitering 

373 f 
— intern. 408 f 
Stöld 290 f 
Svealand, areal och folkmängd 27 
Svenska personalpensionskassan 

(SPP)198f 
Svenska riksbyggen 143 
Svenska tobaks AB 341 
Sveriges akademikers centralorga

nisation (SACO) 228 
Sveriges allmänna hypoteksbank 99, 

192 
Sveriges arbetares centralorganisa

tion (SAC) 228 
Svin 93 f 
— intern. 431 
Syfilis, dödsorsak 272 
— dödsorsak, intern. 426 f 
— sjukdomsfall 270 
Symboler använda i tabellerna 22 
Systemaktiebolaget AB 341 
— utminuteringsställen m. m. 142 
Sågtimmer, avverkning 103, 108 
Säkerhefsanstalter för sjöfarten 167 
Sändningstid, ljudradio och television 

327 f 

T 
Tackjärn, in- och utförsel 156 f 
— produktion 112 f, 118 
— intern. 445 
Tandläkare 266, 271 
Tandläkarhögskola 311 f 
— intern. 490 f 
Tandsköterskor 266 
Tandtekniker 266 
Taxeringar 103 f, 365, 368 f 
TCO 228 
Te, in- och utförsel 150 f 
— konsumtion 206 
— intern. 438, 458, 489 f 
Teckningslärare 307, 314 
Teckningslärarinstitutet, elever 307 
— examina 314 
Teknisk personal 242 
Tekniska gymnasier 306, 315, 317 
Tekniska högskolor 311 f, 356 
— intern. 490 f 
Telefonapparater 120, 156 f, 172 
— intern. 477 
Telefonsamtal 172 
Telefonstationer 172 
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Telegrafapparater 120, 156 f 
Telegrafstationer 171 
Telegram 171 
— intern. 477 
Televerket 347, 353, 359, 361 
Television 327 f 
Televisionsapparater, in- och ut

försel 156 f 
Televisionslicenser 327 f 
— intern. 493 
Telex 171 
Temperatur i Sverige 25 
Terapeuter, sysselsättnings- och ar

bets- 266 
Testamente, tvistemål 283 
Textil- och sömnadsindustri 121 f, 

126 f, 129 f, 131 f 
Textilinstitut, elever 309 
Textillärare 314 
Tidningar 324 
Tidningspapper, in-och utförsel 146, 

148,158 f 
— produktion 117 
— intern. 444, 462, 487 
Tidningar, postförsändelser 170 
Tidskrifter, postförsändelser 170 
Tillverkningsindustri 53 f 
Tilläggspensionering 249 f 
Timmer 103, 107 f 
— intern. 440, 459 
Tingslag, antal 26 
Tipsmedel 353 
Tipstjänst AB 341 
Tjurar 93 f 
Tjänstemän inom industri, löner 

244 f 
Tjänstemännens centralorganisation 

(TCO) 228 
Tobak, försäljning 211 
— in- och utförsel 145, 148, 150 f 
— konsumentpris (index) 206, 210 
— konsumtion 206, 211 
— tillverkning m. m. 114,126 f, 129, 

131 f 
— intern. 439, 458, 489 
Tobaksmonopolet, se Svenska tobaks 

AB 
Tobaksskatt 348, 352 
Tomater, konsumentpris 207 
Tomträtter 280 f 
Tonnage, handelsflottans 161 f 
— intern. 467 f 
Torrskog 104 
Torv, förbrukning 131 
— tillverkning m. m. 115, 124 f, 128 
Totalisatormedel 352 
Trafikförsäkring 200 f 
Trafikolyckor, se Vägtrafikolyckor 
Traktorer 96, 119, 156 f, 177 f 
Transportförsäkring 200, 202 
Transportmedel, in- och utförsel 

146, 149 f 
Tryck, litografiskt och annat 117 
Trångboddhet 217, 219 f 
Trähus, monteringsfärdiga 117 
Träindustri 115,117,124 f, 128,131 f 
Trävaror, in- och utförsel 144 f, 148, 

150 f 
— intern. 459 
Tuberkulos, dödsorsak 272 
— intern. 426 f 

Tuberkulossjukhus 267 
Tuggtobak, försäljning 211 
Tullar och acciser 348, 366 f 
Tullmedel 348 f, 352 
Tulluppbörd 362 
Tumörer, dödsorsak 273 
— intern. 426 f 
Tvistemål 283 f 
Tyfus, dödsorsak 272 
Tändstickor, tillverkning 122, 126 f, 

130 
Tätorter, folkmängd 29, 48 f, 53 f 
Tätortsregioner, antal 26 
— folkmängd 43 

u 
Ugnar och härdar, i gång 113 
U-landsbistånd, kostnader 364 
— stipendiater m, m. 363 
— intern. 494 
Ull , ullgarn m. m. 156 f 
— intern. 440, 444, 459, 463 
U-länderna, bistånd till 363 f, 494 
Underhållsbidrag 256 
Underrätter 282 f, 288 
Undervisning 299 f 
— kostnader 349, 356, 361 
— intern. 490 f 
Ungdomsfängelse 293, 296 f 
Ungdomsvårdsskolor, elever 258 
— platser m. m. 258 
— samhällsvård 257 
Universitet 311 f, 316, 349, 356 
— intern. 490 f 
Upptagningshem 255 
Utdebitering (av allmän kommunal 

skatt och landstingsskatt) 370, 
372 f 

Utförsel 143 f, 148 f, 152 f, 158 f 
— intern. 451, 454 f 
Utlåningsfonder, statens 353 
Utlänningar, arbetsanmälda 234 
— inresta till nordiska passkontroll

området 184 
— med uppehållstillstånd 83 
— som erhållit svenskt medborgar

skap 83 
Ufminuteringssfällen 142 
Utomäktenskapliga barn, födda, 69, 

74 f, 256 
Utrikeshandel 143 f 
— intern. 452 f 
Utsökningsmål 282 
Utvandrare 69 f, 81 f, 84 

V 

Val, allmänna 389 f 
Valdistrikt, antal 26 
Vall, areal och skörd 90 f 
Valolja, intern. 443 
Valutakurser 185 
— intern. 480 

Valutaställning, riksbankens 187 
— intern. 484 
Varfeber, dödsorsak 272 
Varuhandelsföretag, intäkter, kost

nader m. m.338 
Varuhandelsförmedling 139 
Varumärken 139 
Vattenareal 23 
Vattendomstolar 281 
Vattendomstolsområden 106 f 
Vattenfallsverk, statens 345, 353,. 

359, 361 
Vattenkraft 136 f 
— disponibel och utbyggd 136 
— intern. 449 
Vattenområden 23 
Vattenturbiner, drivkraft 113,122 
Vattenverk 53 f, 56, 64 
Ved, avverkning 103 
— utförsel 158 f 
Veneriska sjukdomar, dödsorsak 

272 
— dödsorsak, intern. 426 f 
— sjukdomsfall 270 
Verkstadsindustrin, orderläget 13S 
Verkstadsskolor, centrala 309 
Vete, areal, skörd m. m. 89 f 
— intern. 432, 434, 455 f 
Vetemjöl, konsumentpris 207 
— tillverkning 114 
— intern. 457 
Vetenskapliga bibliotek, bestånd och) 

tillväxt 319 
— verksamhet 320 
Veterinärer 86, 266 
Veterinärdistrikt, antal 26 
Veterinärhögskolan 311 f 
Veterinärväsendet 86 
Vigselålder 73 
Villaförsäkring 204 
Villebråd, dödat 102 
Villkorlig dom 294 f 
Vil lkorlig frigivning 295, 297 
Vin, se Alkoholhaltiga drycker 
Virkesförråd 104 
Virkesmätningsföreningar 108 
Vitsenap, skörd 91 f 
Volymindex för in- och utförsel 144 

— intern. 466 
Vårdanstalter för alkohol missbruka

re 263 
Vädjade mål 284 
Vägar, enskilda bidragsberättigade^ 

174 
— investeringar 173 
— våglängd 174 
Väg- och brobyggnad, statens kost

nader 175 
Vägarbetare, löner, arbetstid 241 
Vägtrafikolyckor 180 f, 276 
— intern. 476 
Vägunderhåll, statens kostnader 175 
Vällmetall, produktion 112 
Världsdelar, areal, folkmängd, in 

tern. 401 
Världshandelsflottan, intern. 467 f 
Värmekraft 137 
Vävnader, import 156 f 
Växel- och checkmål 283 
Växelkurser 185 
— intern. 480 
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Y 

Yrke 58 f 
Yrkesfamiljer 58 f 
Yrkesgrupper 58 f 
Yrkesinspektionsdisfrikt, antal 26 
Yrkeslärare 314 
Yrkesområden m. m. 58 f 
Yrkesskador 246 f 
Yrkesskadeförsäkring 246, 252 
Yrkesskolor 300 f, 303, 308 f 
Yrkesställning 54, 58 f, 331 f 

z 
Zink och zinkmalm 112,115,156f 
— intern. 446 

Å 

Åkerareal 86 f 
Åkerjordens användning 89 f 
— intern. 432 f 
Åklagardistrikt, antal 26 
Ålderdomshem 261 

Åldersfördelning, hela befolkningen 
44 f, 50 f 

— intern. 416 f 
Ålderspensioner 249 f, 264 f 
— intern. 469, 471 
Ångmaskiner 119 
Ångpannor m. m. 119,137 
Ångturbiner 122 
Åsnor, intern. 431 
Återstående medellivslängd 78 f 
— intern. 429 f 

Ä 
Äganderättsbevis 283 
Ägg, konsumentpris 207 
— konsumtion 206 
Ägodelningsrätter 281 
Ägoslag, areal 87 
— intern. 432 f 
Äktenskap, ingångna 73 
— upplösta 74 
Äktenskaplig börd, tvistemål 283 
Äktenskapsförord 283 
Äktenskapsskillnad 74, 283 
Ämbetsbrott 290 f 
Äng, ständig, intern. 432 

Änkepensioner 250 f 
Änklingar 44 f, 48 f 
Änkor 44 f, 48 f 
Äpplen, konsumentpris 207 
Ärekränkning 291 
Ärter 89 
— hushålls-, konsumentpris 207 

ö 
öar 23 
Öl, detaljhandel 142 
— förbrukning per invånare 211 
— konsumentpris 207 
— konsumtion 206 
— tillverkning 123 
— intern. 489 f 
Överexekutorer 282 
Överpriser, fastigheters 277 f 
Överskott av födda 69 f 
— intern. 420 f 
Övervakningsklientel, barna- och 

ungdomsvårdens 255, 257 f 
— kriminalvårdens 295 
— nykterhetsvårdens 262 

Utkom från trycket den 24 november 1969 
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