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Förord 
Statistiska centralbyrån framlägger härmed "Statistisk 
årsbok för Sverige 1982/83". Statistisk årsbok har i 
obruten följd utkommit sedan 1914. 

Årsboken avser art i sammanfattande och överskåd
lig form redovisa statistik över ekonomiska, sociala, 
politiska och kulturella förhållanden i Sverige. Därtill 
lämnas i ett avsnitt med internationella översikter vissa 
huvuddata om motsvarande förhållanden i en del 
främmande länder. 

Boken avser dessutom att tjäna som vägvisare till 
andra statistiska publikationer och källor. Denna sist
nämnda funktion fyller avsnittet "Källhänvisningar och 
anmärkningar" samt förteckningen över statistiska 
publikationer. 

Årets utgåva av Statistisk årsbok innehåller 14 nya 
tabeller. Samtliga dessa har i innehållsförteckningen 
markerats med en ring (O) framför tabellnumret. 

Av tabellerna i närmast föregående utgåva har 16 
utgått eller till större delen omarbetats. Vissa data i 
dessa kan ha tagits med i andra eller i någon av de nya 
tabellerna. De slopade tabellerna redovisas på sid 24. 

För värdefullt bistånd vid utarbetandet av Statistisk 
årsbok från myndigheter, institutioner och enskilda be
tygar SCB sin stora tacksamhet. 

För redigeringen av föreliggande utgåva svarar av
delningsdirektör Thore Granqvist och förste aktuarie 
Gunborg Lönn-Prudnikow. 

Stockholm i september 1982 

Lennart Nilsson 
Edmund Rapaport 

Preface 
Statistics Sweden hereby presents the 1982/83 edition 
of the Statistical Abstract of Sweden, which has been 
published in an uninterrupted series since 1914. 

The purpose of the Abstract is to provide in a synop
tic form statistics on economic, social, political and 
cultural conditions in Sweden. In addition, it contains a 
section of international statistics, which provide some 
basic data about corresponding conditions in a 
number of other countries. 

The Abstract is also intended to serve as a guide to 
sources and to other statistical publications. It there
fore includes a "Sources and Notes" section and a list 
of statistical publications. 

The 1982/83 edition contains fourteen new tables, 
indicated in the table of contents by a circle (O) before 
the table number. 

Sixteen of the tables included in the 1981 edition 
have been discontinued or substantially revised. Some 
of the figures in these tables can be found in other, old 
or new, tables. The discontinued tables are listed on 
page 24. 

Statistics Sweden wishes to acknowledge the valua
ble assistance provided by many authorities, institu
tions and private persons. 

This edition has been prepared by Mr Thore Gran
qvist and Mrs Gunborg Lönn-Prudnikow. 

Stockholm, September 1982 

Lennart Nilsson 
Edmund Rapaport 
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XII Energi 

132. Energibalans år 1981 
133. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineral

brott enligt svensk näringsgrensindelning 
(SNI): förbrukning av bränsle och elektrisk 
energi efter bränsleslag 1975—1980 

134. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineral-
brott: förbrukning av bränsle och elektrisk 
energi 1976—1980 enligt svensk näringsgrens
indelning (SNI) 

135. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineral
brott enligt svensk näringsgrensindelning 
(SNI): drivkraft för omedelbar drift i 1000 
kilowatt (kW) 1973—1979 

136. Vattenkraft, disponibel och utbyggd, den 31 
december 1979—1981 

137. Elektrisk energi: produktion och förbrukning 
1975—1981 

XIII Bostadsbyggande 

138. Byggnads- och byggkonsultverksamhet: pro
duktionsvärde efter projekttyper 1973—1980, 
milj. kr 

139. Byggnads- och byggkonsultverksamhet: pro
duktionsvärde i milj. kr och antal anställda för 
olika producentkategorier 1974—1980 

140. Bostadsbyggandet: lägenheter i inflyttnings
färdiga hus efter storstadsområde/riket i övrigt 
och lägenhetstyp 1974—1981 

141. Bostadsbyggandet: lägenheter i inflyttnings
färdiga hus efter kommungrupp, förekomst av 
statligt lån, byggherre, upplåtelseform, hustyp 
och lägenhetstyp år 1981 

142. Bostadsbyggandet: lägenheter i inflyttnings
färdiga hus efter förekomst av statligt lån, 
byggherre, upplåtelseform, hustyp och upp-
värmningssätt 1979—1981 samt år 1981 även 
efter kommungrupp 

143. Bostadsbyggandet: lägenheter i inflyttnings
färdiga hus efter ägare 1971—1981 

144. Bostadsbyggandet: modernisering och rivning 
av lägenheter i flerbostadshus år 1981 

145. Bostadsbyggandet: lägenheter i modernise
rade flerbostadshus avslutade år 1981, före 
och efter modernisering 

XIV Inrikeshandel 

146. Försäljning av tobaksvaror 1974—1981 
147. Detaljhandeln: försäljning kvartalsvis 1981 och 

förändringar sedan 1980 
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Volume index of industrial production 143 

Production of distilled liquors 144 

Production of malt liquors and soft drinks subject 
to taxation 144 
Industry: delivery and orderbook situation . . . . 145 

XII Energy 

Overall energy balance 145 
Manufacturing and mining and quarrying: con
sumption of fuel and electric energy by kind of 
fuel 146 

Manufacturing and mining and quarrying: con
sumption of fuel and electric energy by branch of 
industry 146 

Manufacturing and mining and quarrying: mo
tive power (1000 kW) 147 

Water power, potential and developed 147 

Electric energy: generation and consumption .. 148 

XIII Housing construction 

Construction, consulting engineering and archi
tectural service: production value by type of 
project 149 
Construction, consulting engineering and archi
tectural service: production value and number of 
employees for different categories of builders . 149 
Housing construction: dwellings in completed 
buildings by metropolitan area/the other parts of 
the country 150 
Housing construction: dwellings in completed 
buildings by group of municipalities, existence 
of government loan, type of investor, tenure, 
type of building and size of dwelling 151 
Housing construction: dwellings in completed 
buildings by existence of government loan, type 
of investor, tenure, type of building and type of 
heating 1979—1981 and in 1981 also by group of 
municipalities 152 
Housing construction: dwellings in completed 
buildings by type of ownership 153 
Housing construction: restoration and demoli
tion of dwellings in multi-dwelling buildings . . . 153 
Housing construction: number of dwellings in 
restored multi-dwelling buildings completed 
1981, before and after restoration 154 

XIV Internal trade 

Tobacco: retail trade 154 
Retail trade: sales per quarter and changes . . . . 155 
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148. Detaljhandel: antal försäljningsställen, ned
läggningar och nyetableringar inom dagligva
ruhandeln samt dagligvaruhandelns försälj
ning procentuellt och i löpande priser 1968— 
1980, milj. kr 

149. Försäljning av alkoholdrycker: översikt 1974— 
1981 

150. Försäljning av alkoholhaltiga drycker per invå
nare 15 år och däröver 1970—1981 

151. Försäljning av alkoholdrycker: detaljhandels
ställen och överlåtna serveringstillstånd 1974— 
1981 

152. Detaljhandel: dagligvaruhandelns omsättning 
per butikstyp samt antal butiker den 31 decem
ber 1980, milj. kr 

153. Detaljhandeln: försäljning år 1980 

XV Utrikeshandel 

154. Värde av införda varor (cif): fördelning enligt 
SITC, Rev. 2 1976—1981, milj. kr 

155. Värde av utförda varor (fob): fördelning enligt 
SITC, Rev. 2 1976—1981, milj. kr 

156. Införsel (cif) och utförsel (fob) 1966—1981 . . . 
157. Införsel och utförsel: pris- och volymindex 

1977—1980 (1959 = 100) 
158. Värde av införda varor (cif): fördelning på hu

vudavdelningar och avdelningar enligt SITC, 
Rev. 2 och på ursprungsland år 1981, milj. kr. 

159. Värde av utförda varor (fob): fördelning på hu
vudavdelningar och avdelningar enligt SITC, 
Rev. 2 och på förbrukningsland år 1981, milj. kr 

160. Värde av införda (cif) och utförda (fob) varor: 
fördelning efter länder 1979—1981, milj. kr . 

161. De viktigaste införda varorna (cif): kvantitet 
och värde 1976—1981 

162. De viktigaste utförda varorna (fob): kvantitet 
och värde 1976—1981 

163. Bruttoredovisning av betalningsbalansen åren 
1980 och 1981, milj. kr 

164. Sveriges betalningsbalans 1975—1981, milj. kr 

XVI Sjöfart 

165. Svenska handelsflottan: fartyg efter storlek 
och ålder vid utgången av år 1981 

166. Svenska handelsflottan: upplagda fartyg må
nadsvis 1978—1981 

167. Svenska handelsflottan: fartyg efter huvudsak
lig fart vid slutet av åren 1966—1980 

168. I direkt fart inklarerade fartyg efter nationalitet 
1978—1980 

169. Fartyg och färjor i direkt fart mellan Sverige 
och utlandet 1970—1981 

170. Svenska rederinäringen: bruttointäkter 1973— 
1980, milj. kr 

171. Fartygstrafiken i rikets hamnar 1970—1980 . . . 
172. Lotsningar, säkerhetsanstalter för sjöfarten 

samt sjöräddning den 31 december 1975—1981 

Sid. Page 

Retail trade: number of establishments, closed 
down and new business starts, and sales in per
centage and at current prices 155 

Retail trade in spirits and wines 156 

Consumption per inhabitant of alcoholic bever
ages 156 
Organization of the retail trade in spirits and 
wines 156 

Retail trade: annual turnover and number of 
shops within the grocery trade 157 

Retail trade: number of sales establishments and 
sales 157 

XV Foreign trade 

Value of imported commodities by SITC, Rev. 2 158 

Value of exported commodities by SITC, Rev. 2 161 

Imports and exports 162 
Price and volume of imports and exports, index 
numbers 163 
Value of imported commodities by SITC, Rev. 2 
sections and divisions and by country of origin . 164 

Value of exported commodities by SITC, Rev. 2 
sections and divisions and by country of con
sumption 166 
Value of imported and exported commodities by 
country 170 
Principal commodities imported: quantity and 
value 172 
Principal commodities exported: quantity and 
value 174 
Balance of payments in gross figures 176 

Balance of payments 177 

XVI Shipping 

Merchant fleet: vessels by size and age 178 

Merchant fleet: vessels laid up 178 

Merchant fleet: vessels by main use 179 

Entered vessels in direct voyages: analysis of 
vessels by nationality 179 
Shipping between Sweden and foreign coun
tries: direct voyages with vessels and ferries 180 
Swedish shipping companies: gross freight 
earnings 180 
Swedish ports: vessels entered and cleared, etc. 181 
State pilotage, aids to navigation and life-saving 182 
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XVII Kommunikationer 

173. Avgående brevförsändelser till utlandet 1974— 
1980 

174. Postförsändelser (portopliktiga) 1973—1980, i 
milj. 

175. Postverkets serviceställen, postlinjer m. m. 
1973—1980 

176. Telefon, telegraf, telex och rundradio 1974/75— 
1980/81 

177. Järnvägar: översikt 1976—1981 
178. Järnvägar: bana och rullande materiel den 31 

december 1972—1981 
179. Statsvägar och enskilda statsbidragsvägar 

1977—1981 samt år 1982 länsvis 
180. Statsvägar: statens kostnader för vägbyg

gande år 1981 i 1000 kr 
181. Statsvägar: statens kostnader för drift 1978— 

1981 i 1000-tal kr, länsvis 
182. Drift och ordinarie vägbyggande: statens kost

nader 1974—1981 i 1000 kr 
183. Vägar och gator den 1 januari 1977—1982 . . 
184. Utlämnade och återkallade körkort: översikt 

1960—1981 
185. Utlämnade och återkallade körkort efter kön år 

1981, länsvis 
186. Körkortsinnehavare den 31 december 1981 .. 
187. Bilregistret: registrerade motorfordon i trafik 

efter årsmodell (motorcyklar efter år för första 
registrering) den 31 december 1980 och 1981 

188. Bilregistret: registrerade motorfordon i trafik 
vid utgången av åren 1945—1981 

189. Bilregistret: registrerade personbilar, lastbilar, 
bussar, traktorer och motorcyklar i trafik den 31 
december 1981 efter fabrikat 

190. Statens järnvägars biltrafik 1975—1981 
191. Lastbilstransporter 1975—1981 
192. Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter: ka

pacitet och storlek år 1981 
193. Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter 

1979—1981 
194. Övernattande gäster på hotell, vandrarhem 

och i semesterbyar efter hemland 1979—1981 

195. Vägtrafikolyckor: dödade eller skadade perso
ner efter trafikantgrupp 1970—1981 

196. Vägtrafikolyckor: dödade eller skadade perso
ner efter skadans grad, trafikantgrupp och ål
der år 1981 

197. Vägtrafikolyckor: olyckor 1972—1981 
198. Trafiken på statliga flygplatser med linjefart 

1977—1981 
199. Svensk regelbunden luftfart (linjefart) 1971— 

1981 
200. Svensk civil luftfart: ankommande och avre

sande passagerare i linjefart 1975—1981 
201. Svensk civil luftfart: ankommande och avre

sande passagerare i ej regelbunden luftfart 
(charterflyg) på statliga flygplatser med linje
fart 1974—1981 

202. Svensk civil luftfart: avresande passagerare i 
utrikes chartertrafik 1974—1981 efter destina
tionsland 

203. Svensk civil luftfart: motordrivna luftfartyg ef
ter viktklasser och ägarekategorier vid slutet av 
1971—1981 
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XVII Transport, communications 

Letters dispatched to foreign countries 182 

Volume of mail (liable to postage) 183 

Post offices, mail routes, etc. 183 

Telephone service, telegraph, telex and broad
casting service 184 
Railways: operations 185 
Railways: length of lines and rolling stock 185 

State-administered roads and private roads with 
subsidies 186 
State capital investments in state-administered 
roads 186 
State expenditure for maintenance of state-ad
ministered roads, by county 187 
State expenditure for maintenance of roads and 
construction of roads and bridges 188 
Roads and streets 188 
Drivers' licences issued and cancelled: survey . 189 

Drivers' licences issued and cancelled, by sex 
and by county 189 
People with drivers' licences 190 
Motor vehicles in use by model year and motor
cycles by year of initial registration 190 

Motor vehicles in use registered at end of period 191 

Motor vehicles in use by make 191 

State railways: road motor service 192 
Lorry transportation 192 
Accommodation establishment: capacity and 
size 192 
Accommodation establishment 193 

Nights spent in all registered tourist accommo
dation by country of the visitors' nationality and 
by type of establishment 193 
Road traffic accidents: persons killed or injured, 
by group of road-users 194 
Road traffic accidents: persons killed or injured 
by severity of the injury, by group of road-users 
and by age 194 
Road traffic accidents 195 
Flying activity at state-owned airports with sche
duled services 195 
Swedish scheduled air traffic 196 

Swedish civil aviation: passengers in scheduled 
air traffic 196 
Swedish civil aviation: passengers in non-sche
duled operations at state-owned airports with 
scheduled services 197 

Swedish civil aviation: passengers embarked in 
international non-scheduled traffic, by country of 
destination 198 
Swedish civil aviation: engine-driven aircraft by 
weight and ownership 198 
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XVIII Penning- och kreditväsen 

204. Regional fördelning av resevalutautgifterna 
1976—1981, milj. kr 

*205. Medelräntor hos bankinstituten 1965—1980 .. 
*206. Riksbankens diskonto i procent 1907—1982 .. 

207. Kreditmarknaden: låntagare resp. långivare 
1976—1981, milj. kr 

208. Riksbankens valutareserv vid slutet av åren 
1975—1981, milj. kr 

209. Valutakurser i Stockholm: genomsnittliga sälj-
kurser 1974—1981 

210. Allmänna pensionsfonden. Fond l - l l l : delfon
dernas placeringsobjekt den 31 december 1981 

211. Allmänna pensionsfonden. Fond l - l l l : place
ringarna efter låntagargrupp vid slutet av åren 
1960, 1965, 1970, 1975, 1977—1981 samt utbe
talda pensionsmedel resp. år 

212. Allmänna pensionsfonden. Fond l - l l l : place
ringar efter låntagargrupp den 31 december 
1979—1981 

213. Allmänna pensionsfonden. Fond IV: balansräk
ning den 31 december 1975—1981, milj. kr . . . 

214. Affärsbankerna: verksamhet, rörelseresultat 
m. m. 1976—1981 i 1000 kr 

215. Affärsbankernas ställning den 31 december 
1979—1981, milj. kr 

216. Affärsbankerna: resultaträkning m. m. 1972— 
1981, milj. kr 

217. Postgirot 1975—1980 
218. Bankgirot 1974—1981 
219. Riksbankens ställning vid slutet av åren 1976— 

1981, 1000 kr 
220. Hypoteksinrättningarna den 31 december 

1975—1981 
221. Värdepappercentralens verksamhet 1975— 

1981 
222. Sparbankerna: resultaträkning m. m. 1972— 

1981 
223. Sparbankerna: ställning den 31 december 

1975—1981, milj. kr 
224. Sparbankerna den 31 december 1980, länsvis 
225. Utestående skuld av obligationer, förlagsbevis 

och andra överlåtbara lån den 31 december 
1973—1981, milj. kr 

226. Svenska aktier, obligationer och förlagsbevis 
1974—1980, milj. kr 

227. De större placerarnas totala innehav av obliga
tioner, förlagsbevis och andra överlåtbara lån 
den 31 december 1973—1981, milj. kr 

228. Sveriges investeringsbank den 31 december 
1975—1981, milj. kr 

229. Föreningsbankerna den 31 december 1973— 
1981 

230. Föreningsbankerna: resultaträkning 1971— 
1981, milj. kr 

231. Omsättningen på Stockholms fondbörs och ak
tieindex 1975—1981 samt juni 1982 

XIX Försäkringsväsen 

232. Bränder efter brandorsak 1973—1979 
233. Svenska försäkringsbolag: förvaltade tillgång

ar 1973—1981, milj. kr 

Sid. Page 

XVIII Money and credit market 

Regional allocation of travel expenditure 199 

Average rates of interest by the banks 199 
Official discount rate in per cent 200 
Credit market: borrowers resp. granting of loans 201 

The Riksbank: gold and foreign exchange re
serves 202 
Exchange rates in Stockholm: average selling 
rates 202 
The Swedish National Pension Insurance Fund. 
First, Second and Third Boards: assets by kind of 
object 203 
The Swedish National Pension Insurance Fund. 
First, Second and Third Boards: investments by 
group of borrower and supplementary pensions 
paid out 203 
The Swedish National Pension Insurance Fund. 
First, Second and Third Boards: investments by 
group of borrower 204 
The Swedish National Pension Insurance Fund. 
Fourth Board: assets and liabilities 204 
Commercial banks: activity and earnings before 
depreciations and transfers to valuation re
serves, etc. 205 
Commercial banks: assets and liabilities 206 

Commercial banks: profit and loss account . . . . 207 

Postal Giro Service 207 
Bank Giro Service 207 
The Riksbank: assets and liabilities 208 

Mortgage institutions 209 

The Securities Register Centre: activity 209 

Savings banks: profit and loss account 210 

Savings banks: assets and liabilities 210 

Savings banks, by county 211 
Bonds, debentures and other negotiable loans in 
circulation 211 

Swedish shares, bonds and debentures 212 

Total holdings of bonds, debentures and other 
negotiable loans 213 

Swedish Investment Bank 213 

Co-operative banks 214 

Co-operative banks: profit and loss account . . . 214 

Turnover on the Stockholm Stock Exchange; In
dex of Stock exchange prices 215 

XIX Insurance 

Fires by cause of fire 215 
Assets of Swedish insurance companies 216 

13 



Tabell Table 

234. Liv- och sjukförsäkringsbolag: direkt verksam
het 1972—1980 

235. Försäkringsbestånd i vissa försäkringsgrenar 
1974—1980 

236. Liv- och sjukförsäkringsbolag: direkt försäk
ringsbestånd 1974—1980 

237. Skadeförsäkring: under året influtna premier 
och utbetalda skadeersättningar 1974—1980, 
1000 kr 

238. Skadeförsäkring: på året belöpande premier, 
skador m. m. 1977—1980 

239. Allmän egendoms-, inkomst- och ansvarig
hetsförsäkring: under året influtna premier och 
utbetalda skadeersättningar efter objektförsäk-
ringsgrupper 1977—1980 i 1000 kr 

240. Trafikförsäkring för samtliga försäkringsbolag 
1977—1979 

XX Priser, levnadskostnader, kon
sumtion 

241. Konsumentpriser för vissa varor och tjänster 
1975—1981 i kr 

242. Konsumentprisindex, årsmedeltal 1968—1980 
(1949 = 100) och 1981 (1980 = 100) 

243. Basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring 
1965—1982 

244. Nettoprisindex 1964—1980 (1959 = 100) och 
1980—1982 (1980 = 100) 

245. Producentprisindex för industrin 1976—1981 
samt maj 1982 (1968 = 100) 

246. Prisindex för inhemsk tillgång 1974—1981 samt 
maj 1982 (1968 = 100) 

247. Exportprisindex 1975—1981 samt maj 1982 
(1968 = 100) 

248. Importprisindex 1975—1981 samt maj 1982 
(1968 = 100) 

249. Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och 
sociala förmåner, årsmedeltal 1914—1981 (juli 
1914 = 100) 

250. Genomsnittlig årshyra och hyra per m2 i olika 
lägenhetstyper 1975—1981 

251. Genomsnittlig årshyra och hyra per m2 efter 
husens ålder 1979—1981 

252. Konsumtion av livsmedel m. m. 1978—1981 .. 
253. Kostens sammansättning och näringsvärde 

per person och dag 1960—1981 
254. Obebyggd tomtmark: antal köp och köpeskil

lingens medelvärde 1976—1980, 1000 kr 
255. En- och tvåfamiljsvillor, rad- och kedjehus: 

priser och köpeskillingskoefficienter åren 1979 
och 1980 efter län och taxeringsvärde 

256. Hyreshus: priser och köpeskillingskoefficienter 
1978—1980 

257. Jordbruksfastigheter: priser och köpeskillings
koefficienter åren 1979 och 1980 

258. Fritidshus: priser och köpeskillingskoeffi
cienter åren 1979 och 1980 efter län och taxe
ringsvärde, 1000 kr 

XXI Bostäder 

259. Fritidshus för bostadsändamål 1977—1981 . . . 

14 

Sid. Page 

Life and health insurance companies. Direct bu
siness 217 
Business in force in specified classes of fire and 
casualty insurance 218 
Policies in force in Swedish life and health insur
ance companies. Direct business 219 
Fire and casualty insurance: premiums received 
and claims paid during the year 220 

Direct fire and casualty insurance: premiums 
earned, claims incurred during year, etc. 221 
General property, pecuniary loss and liability in
surance: premiums received and claims paid 
during the year, by kind of object 222 

Motor third party insurance 222 

XX Prices, cost-of-living, consumption 

Retail prices of selected commodities and ser
vices 223 
Consumer price index, annual averages 225 

Basic amount according to the National Insur
ance Act 225 
Net price index 226 

Producer price index for mining, quarrying and 
manufacturing 226 

Price index for domestic supply 227 

Export price index 227 

Import price index 228 

Cost-of-living index excluding direct taxes and 
social benefits, annual averages 228 

Average annual rent and rent per square meter 
by type of dwelling 228 
Average annual rent and rent per square meter 
by age of the houses 229 
Food consumption 229 
Food composition and alimental value per per
son and day 231 
Unbuilt sites: number of transaction and the 
average of the purchase-price 231 
One- and two-dwelling houses, terrace-houses: 
prices and purchase-price coefficients by county 
and by assessed value 232 
Multi-dwelling buildings and commercial build
ings: prices and purchase-price coefficients . . . 233 
Farms: prices and purchase-price coefficients 233 

Houses for seasonal and secondary use: prices 
and purchase-price coefficients by county and by 
assessed value 235 

XXI Housing 

Houses for seasonal and secondary use: for 
housing purposes 236 
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Housing construction: government assistance to 
housing 236 

Dwellings by type of ownership and type of con
venience 237 
Dwellings by type of building 237 
Dwellings by size and by year of construction 238 

Dwelling households by size of dwelling, 
number of occupants, etc. and by quality group 
of dwelling 239 
Dwelling households by size of dwelling and 
type of building 240 
Dwelling households by number of residents, by 
number of children under 18 years of age and 
according to type of building and size of dwelling 241 

XXII Labour market 

Employees in government and state-subsidized 
activities 242 
Government employees and employees in local 
authorities 243 
Salaried employees and other employees in 
state-subsidized activities by certain ministries, 
etc. 244 
Salaried employees and other employees in 
state-subsidized activities by ministry, by salary 
scheme, and by sex, etc. 245 
Employees in county councils, by sphere of ac
tivity, by extent of employment, and by sex . . . 246 

Employees in primary local authorities, by 
branch of administration, by extent of employ
ment, and by sex 247 
Swedish Federations of Trade Unions: member
ship 248 
The Swedish Employers' Confederation 249 

Members of the Swedish Employers' Confedera
tion by number of employees 249 

Employment offices: vacancies 250 

Employment offices: unemployed total and va
cancies 251 

Employment offices: insured unemployed apply
ing for work 251 

National Labour Market Board: work contribu
tion 252 
National Labour Market Board: expenses distri
buted to contribution 252 
Population in labour force by sex, age and mari
tal status 253 
Hours worked per week 253 

Employed 16-74 years of age 254 
Unemployment (Labour force sample surveys) 254 

Stoppages of work, lawful and unlawful by 
branches of industry 254 
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260. Bostadsbyggandet: statliga lån och bidrag till 
bostadsförsörjningens främjande budgetåren 
1974/75—1980/81 

261. Lägenheter efter ägarekategori och utrustning 
den 1 november 1975 

262. Lägenheter efter hustyp den 1 november 1975 
263. Lägenheter efter storlek och byggnadsår den 1 

november 1975 
264. Bostadshushåll efter lägenhetsstorlek, antal 

boende och efter lägenhetens kvalitetsgrupp 
den 1 november 1975 

265. Bostadshushåll efter lägenhetens storlek och 
hustyp den 1 november 1975 

266. Bostadshushåll efter antal boende och antal 
barn under 18 år samt hustyp och lägenhets
storlek den 1 november 1975 

XXII Arbetsmarknad 

267. Arbetstagare inom statligt lönereglerad verk
samhet den 1 mars 1981 

268. Offentligt anställd personal den 1 mars åren 
1960, 1970, 1975 samt 1978—1980 

269. Arbetstagare inom statligt lönereglerad verk
samhet efter olika huvudtitlar m. m. den 1 mars 
1978—1981 

270. Arbetstagare inom statligt lönereglerad verk
samhet efter huvudtitel, löneplan m. m. och 
kön den 1 mars 1981 

271. Landstingsanställd personal efter verksam
hetsområde, tjänstgöringens omfattning och 
kön den 1 mars 1981 

272. Primärkommunal personal efter tjänsteställe, 
avtalsområde och tjänstgöringens omfattning 
den 1 mars 1981 

273. Vissa fackliga organisationer: anslutna med
lemmar den 31 december 1981 

274. Svenska Arbetsgivareföreningen: anslutna för
bund den 1 maj 1982 

275. Svenska Arbetsgivareföreningen: anslutna fö
retag den 1 maj 1982 (delägare i SAF) efter 
antal arbetstagare år 1981 

276. Arbetsförmedling: lediganmälda platser 
1976—1981 

277. Arbetsförmedling: arbetslösa kassamedlem
mar samt kvarstående lediga platser 1974— 
1981 i 1000-tal 

278. Arbetsförmedling: anmälda arbetslöshetsför-
säkrade arbetslösa 1977—1980 samt inom olika 
kassorår 1981 

279. Arbetsmarknadsverket: arbetsmarknadspoli
tiska åtgärder m. m. 1977—1981 

280. Arbetsmarknadsverket: utgifter efter anslag 
budgetåren 1975/76—1980/81 i 1000-tal kr . . . 

281. Arbetskraftstal efter ålder 1977—1980 samt ef
ter kön, civilstånd och ålder år 1981 

282. Totalt antal arbetstimmar per vecka år 1981, 
milj. timmar 

283. Sysselsatta i åldern 16-74 år 1974—1981 . .. 
284. Arbetslösheten enligt arbetskraftsundersök

ningarna 1972—1981 samt 1:a kv. 1982 
285. Arbetsinställelser: lovliga och olovliga, inom 

olika näringsgrenar 1975—1981 
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XXII I Löner 

286. Löneutvecklingen för vuxna arbetare inom gru
vor och mineralbrott samt tillverkningsindustri 
enligt svensk näringsgrensindelning 1977— 
1981 samt index 2:a kvartalet 1981 

287. Löner (genomsnittliga timförtjänster) för arbe
tare inom industrin 1973—1981 

288. Löner för vuxna heltidsanställda tjänsteman 
inom gruvor, mineralbrott och tillverkningsin
dustri samt inom byggnadsverksamhet enligt 
svensk näringsgrensindelning (SNI), augusti 
1981 

289. Löner för vuxna heltidsanställda tjänstemän 
inom industrin: index 1974—1981 

290. Löner för vuxna arbetare inom byggnadsverk
samhet enligt svensk näringsgrensindelning 
1977—1981 samt index för 1981 

291. Arbetskostnadsindex för industriarbetare, to
tala arbetskostnader (inkl. arbetskraftsskatter) 
1980—1982 (1973 = 100) 

292. Löner för vuxna anställda inom varuhandel 
den 1 augusti 1980: kontorspersonal 

293. Löner för vuxna anställda inom varuhandel 
åren 1980 och 1981: butiks- och lagerpersonal 

294. Bankpersonal: vuxna heltidsanställda samt 
månadslöner åren 1980 och 1981 

295. Löner för vuxna, heltidsanställda tjänstemän 
vid försäkringsbolag, januari 1980 och 1981 .. 

296. Genomsnittliga timförtjänster i kr för manliga 
lantarbetare 1972—1981 

297. Genomsnittliga timförtjänster i kr för arbetsta
gare i skogsarbete 1976—1981 

298. Löner för vuxen tillsvidareanställd ekonomi-
och hotellpersonal samt serveringspersonal 
1978—1981 

XXIV Socia l försäkr ing 

299. Erkända arbetslöshetskassor: medlemsantal, 
förmåner och avgifter 1974—1981 

300. Erkända arbetslöshetskassor: verksamhet 
1974—1981 

301. Yrkes- och arbetsskador: försäkringens omfatt
ning 1972—1981 

302. Försäkrade med delpension åren 1977—1980 
efter ålder, kön, arbetsinkomst och sjukpen
ningens storlek år 1981 

303. Folkpension: i januari 1981 utgående pen
sioner 

304. Folkpensioner och tilläggspensioner efter för
månsslag i januari 1976—1981 

305. Folkpensioner och tilläggspensioner: kostna
der, avgifter och fonder 1975—1981, milj. kr .. 

306. Tilläggspensioneringen: i januari 1981 ut
gående pensioner 

307. Folkpensionärer efter ålder och kön med för
tidspension och sjukbidrag i januari åren 1964, 
1970, 1975, 1977—1981 

308. Allmän sjukförsäkring: försäkrade 1978—1980 
309. Allmän sjukförsäkring: ekonomiska uppgifter 

1976—1980, milj. kr 
*310. Allmän sjukförsäkring: sjukpenningfall m. m. 

1975—1980, 1000-tal 
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XXIII Wages, salaries 

Wage development of adult workers in mining, 
quarrying and manufacturing by branch of in
dustry 255 

Average hourly earnings of workers in manufac
turing 257 
Salaries of adult full-time employees in mining, 
quarrying and manufacturing and in construc
tion 258 

Salaries of full-time technical staff, production 
management staff and foremen and clerical staff 
in manufacturing: index 258 
Wage development of adult workers in construc
tion by branch of industry 259 

Labour Cost Index for wage-earners in mining, 
quarrying and manufacturing, total labour costs 
incl. taxes on labour force 259 
Wholesale and retail trade: average monthly 
earnings of adult employees clerical personnel 260 
Wholesale and retail trade: salesmen, shop as
sistants: average hourly earnings of adult em
ployees 261 
Employees in banks: number of employees and 
monthly salaries 261 
Salaries of employees in insurance companies 262 

Average hourly earnings of male farm workers, 
kr 262 
Average hourly earnings for forestry workers, kr 263 

Permanently employed kitchen and scullery per
sonnel, hotel staff, waiters and waitresses: aver
age hourly earnings for adult employees 263 

XXIV Social insurance 

Recognized unemployment insurance funds: 
membership, benefits and contributions 264 
Recognized unemployment insurance funds: ac
tivity 264 
Occupational injuries insurance 264 

Insured persons with partial pensions distributed 
by age, sex, income from gainful activity and by 
amount of sickness cash benefit 265 
Basic pensions: number of pensions in January 
1981 265 
Basic pensions and supplementary pensions by 
type of benefit 266 
Basic pensions and supplementary pensions: 
costs, fees, funds 267 
Supplementary pensions: number of pensions in 
January 1981 267 
Pensioners with disability pension and tempo
rary disability pension by age and sex 268 

Sickness insurance: number of insured persons 269 
Sickness insurance: finance 269 

Sickness insurance: cases of sickness cash bene
fit, etc. 270 
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Sickness insurance: cases and days of cash sick
ness benefit and days of hospital treatment by 
age 270 

XXV Social welfare 

Child welfare: children's day-homes and recrea
tion centres 271 
Child welfare: children's day-homes by type of 
institutions and by county 271 
Child welfare: adopted children by adoption 
orders made by Courts of First and Second In
stance 272 
Child welfare: foster-children under the supervi
sion of a Child Welfare Committee 272 
Child welfare: children subject to measures ac
cording to the Child Welfare Act 273 
Child welfare: child welfare assignments and 
Child Welfare Officers 273 
Child welfare: summer camps for children . . . . 273 
Child welfare: children's homes 274 

Transport service 274 

Youth welfare schools: pupils 275 

Youth welfare schools: schools, beds, etc. 276 

Domestic help service 276 
Municipal family day-homes, by county 277 
Social assistance: cases of relief and persons in 
receipt of assistance 278 
Social assistance: by categories of aid 278 

Persons subject to measures according to the 
Temperance Act 279 
Public institutions for alcoholics 279 

Activity of the Temperance Boards 280 

Homes for the aged 280 
Expenditure on social welfare 280 
Expenditure on social welfare: summary 282 

XXVI Public health, hospitals, etc. 

Pharmacies: number, sale and personnel . . . . 283 

Persons with reductions in functional capabilities 
by sex and age 283 
Certain infectious diseases 284 
Public dental care 284 
Psychiatric hospital care (excl. child and youth 
psychiatry) 285 
Number of induced abortions by length of gesta
tion in single weeks and age 286 
Maternity and child welfare 286 

Hospitals 287 
Hospital service 287 
Number of beds in general hospitals (and similar 
establishments) 288 
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311. Allmän sjukförsäkring: sjukpenningfall, sjuk
penningdagar och sjukhusvårdsdagar efter ål
der år 1980 

XXV Socialvård 

312. Barnavård: förskolor och fritidshem 1975— 
1980 

313. Barnavård: förskolor och fritidshem efter typ 
av institution den 31 december 1980, länsvis . 

314. Barnavård: adoptivbarn enligt av under- eller 
överrätter meddelade tillstånd till adoption 
1973—1980 

315. Barnavård: fosterbarn under barnavårds
nämnds tillsyn 1973—1980 

316. Barnavård: barn som varit föremål för åtgärder 
enligt barnavårdslagen 1974—1980 

317. Barnavård: barnavårdsmannauppdrag och 
barnavårdsmän den 31 december 1974—1980 

318. Barnavård: kolonier 1973—1980 
319. Barnavård: barnhem den 31 december 1977— 

1980 
320. Färdtjänst år 1980 
321. Ungdomsvårdsskolor: elever den 31 december 

1975—1980 
322. Ungdomsvårdsskolor: skolor, platser m. m. 

1971—1980 
323. Social hemhjälpsverksamhet 1974—1980 . . . 
324. Kommunala familjedaghem den 31 december 

1980, länsvis 
325. Socialhjälp: hjälpfall och personer som erhållit 

hjälp 1973—1980 
326. Socialhjälp: olika hjälpformer år 1980 efter 

riksområde 
327. Personer som varit föremål för nykterhets-

vårdsåtgärd 1974—1980 
328. Allmänna vårdanstalter för alkoholmissbru

kare 1974—1980 
329. Nykterhetsnämnderna: verksamhet 1973— 

1980 
330. Ålderdomshem den 31 december 1973—1980 
331. Socialutgifter år 1980, milj. kr 
332. Socialutgifter: översikt 1975—1980, milj kr . . . 

XXVI Hälso- och sjukvård m. m. 

333. Apotek: antal, försäljning och personal 1950— 
1980 

334. Personer med vissa funktionsnedsättningar ef
ter kön och ålder år 1975 

335. Vissa infektionssjukdomar 1972—1981 
336. Folktandvård 1969—1980 
337. Sluten psykiatrisk lasarettsvård (exkl. barn- och 

ungdomspsykiatri) 1977—1979 
338. Verkställda aborter 1975—1979 samt efter gra

viditetsvecka och ålder år 1980 
339. Förebyggande mödra- och barnhälsovård 

1971—1979 
340. Sjukvårdsanstalterna 1975—1980 
341. Sjukhusens verksamhet år 1980 
342. Vårdplatser (fastställt antal vid årets slut) för 

lasaretts- och förlossningsvård (inkl. lasa
rettspsykiatri) 1972—1980 
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343. Medicinalpersonal (yrkesverksam) den 31 de
cember 1975—1980 

344. Eldbegängelser 1968—1981 

XXVIl Dödsorsaker 

345. Döda efter dödsorsak och ålder 1976—1980: 
män 

346. Döda efter dödsorsak och ålder 1976—1980: 
kvinnor 

347. Självmord 1965—1980 
348. Döda på grund av olyckshändelse 1975—1980 

XXVII I Rättsväsen 

349. Lagfarter, tomträtter och inteckningar för ford
ran 1975—1980 

350. Vid de allmänna underrätterna, fastighetsdom
stolarna och vattendomstolarna slutligt hand
lagda mål 1975—1981 

351. Vid tingsrätterna slutligt handlagda ärenden 
m. m. 1975—1980 

352. Slutligt handlagda mål om lagsökning, betal
ningsföreläggande och utsökning 1975—1981 

353. Konkurser, konkursärenden och ackordsför
handlingar utan konkurs 1975—1981 

354. Hovrätternas verksamhet 1975—1981 
355. Högsta domstolens verksamhet 1974—1981 
356. Nådeansökningar 1971—1980 
357. Kammarrätternas verksamhet 1975—1981 .. 
358. Regeringsrättens verksamhet 1975—1981 .. . 
359. Riksdagens ombudsmäns verksamhet åren 

1974 och 1975, första halvåret 1976 samt bud
getåren 1976/77—1980/81 

360. Hyresnämnder och arrendenämnder: inkom
na, avslutade och till följande år balanserade 
ärenden efter ärendets art 1973—1981 

361. Bostadsdomstolen: avgjorda mål, fördelade 
efter förhandling, rättens sammansättning vid 
avgörandet och avgörandets art m. m. 1978— 
1981 

362. Näringsfrihetsombudsmannens verksamhet 
1973—1981 

363. Arbetsdomstolens verksamhet 1973—1981 .. 
364. Konsumentverkets/konsumentombudsman

nens verksamhet 1977—1981 
365. Omhändertaganden för fylleri åren 1975 och 

1976 samt av berusade personer åren 1977— 
1981 

366. Brott som kommit till polisens kännedom 
1976—1981 

367. Personer som fått åtalsunderlåtelse, godkänt 
föreläggande av ordningsbot eller strafföreläg
gande eller som dömts, efter huvudbrott 
1978—1981 

368. Personer som fått åtalsunderlåtelse efter lag
rum enligt vilket åklagarens beslut meddelats 
och personer som godkänt föreläggande av 
ordningsbot eller strafföreläggande eller som 
dömts efter huvudpåföljd, totalt och på 100000 
av den straffmyndiga medelfolkmängden åren 
1979—1981 
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Medical personnel (active) 289 

Cremations 289 

XXVII Causes of death 

Deaths by cause and age: men 290 

Deaths by cause and age: women 292 

Suicides 294 
Deaths by accident 295 

XXVIII Justice 

Legal ratifications of title to real estate, site lease-
holdership rights and mortgages 296 
Courts of First Instance: cases 297 

Courts of First Instance: entries, etc. 297 

Cases of debt-recovery, injunctions to pay, etc. 297 

Bankruptcy proceedings 298 

Courts of Appeal: cases filed, etc. 298 

The Supreme Court: cases filed, etc. 298 
Petitions for pardon 299 
The Fiscal Courts of Appeal 299 
The Supreme Administrative Court 300 
The Parliamentary Ombudsmen 300 

Rent Tribunals and Tenancy Tribunals: cases en
tered, finally dealt with and pending at the end of 
the year 301 
The Apartment Appeal Court: cases finally dealt 
with by session, composition of the court and by 
nature of resolution 301 

The Antitrust Ombudsman 302 

The Labour Court: activity 302 
Activity of the National Board for Consumer Poli
cies/the Consumer Ombudsman 303 
Arrests for drunkenness 303 

Offences known to the police 304 

Persons against whom prosecution was waived, 
as well as persons who have consented to a 
summary fine by police or prosecutor or who 
have been sentenced, by principal offence . . . . 305 
Persons against whom prosecution was waived, 
by law section applied as well as persons who 
have consented to a summary fine by police or 
prosecutor or who have been sentenced, by prin
cipal sanction, totally and per 100000 of the 
mean population above 15 years of age 306 
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Persons against whom prosecution was waived, 
and persons who have consented to a summary 
fine by police or prosecutor or who have been 
sentenced by principal sanction and age, totally 
and per 100000 of the mean population above 15 
years of age 307 
Public Legal Aid Boards: cases 307 

XXIX Crime and prisons 

Prisons: persons admitted by length of sentence 308 

Prisons and remand prisons: receptions 308 

The correctional system: non-institutional clien
tele 309 
The correctional system: average institutional 
and non-institutional clientele 309 
Prisons: persons admitted by age and sentence 310 

XXX Education 

Pupils at folk high schools 311 
Comprehensive school: classes and pupils by 
kind of class 311 
Comprehensive school: pupils by kind of class 
and by grade 312 
Pupils by county 312 

Pupils in first, second and third level education 
by age and sex 313 

Pupils in the integrated upper secondary school 
by branch of study and by grade 314 

Pupils taking part in the education at special 
schools for mentally retarded 315 
Students at municipal adult education 315 

Beginners at municipal adult education by pre
vious schooling and course of study 316 

Higher education: first year students by line of 
study 317 
Higher education: registered students by line of 
study and sex 320 

Higher education: degrees awarded by line of 
study and sex 323 
Higher education: first year students in post
graduate education 326 
Higher education: registered students (excluding 
non-active) in post-graduate education 327 

Higher education: post-graduate degrees 328 

Teachers: serving and on leave by sex, position 
and by type of school 328 

Apprentice's diploma by occupation 329 

Master's of guild diploma by occupation 330 
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369. Personer som fått åtalsunderlåtelse, godkänt 
föreläggande av ordningsbot eller strafföreläg
gande eller som dömts, efter huvudpåföljd och 
ålder år 1981 totalt och på 100000 av den 
straffmyndiga medelfolkmängden 

370. Rättshjälpsnämnder: verksamhet 1975—1981 

XXIX Kriminalvård 

371. Kriminalvårdsanstalterna: nyintagna efter 
strafftid 1974—1981 

372. Kriminalvårdsanstalterna och de allmänna 
häktena: klienteltillströmning 1974—1981 . . . . 

373. Kriminalvården: frivårdsklientelet 1978—1982 

374. Kriminalvården: genomsnittligt antal klienter 
inom anstaltsvård och frivård 1975—1981 . . . . 

375. Kriminalvårdsanstalterna: nyintagna efter ål
der och efter ådömd påföljd 1973—1981 

X X X Undervisning 

376. Elever vid folkhögskolor 1977—1981 
377. Klasser och elever i grundskolan och motsva

rande 1975/76—1981/82 
378. Elever i grundskolan och motsvarande skol

former läsåret 1981/82 
379. Elever i vissa skolformer höstterminen 1981, 

länsvis 
380. Elever i allmänbildande skolor och i vissa 

former av yrkesundervisning höstterminen 
1978 efter ålder och kön 

381. Elever i gymnasieskolan efter studieväg, kurs
längd och årskurs den 15 september 1980 och 
1981 

382. Elever i särskolan som deltagit i undervisning 
höstterminerna 1971—1980 

383. Kommunal vuxenutbildning: elever höstter
minerna 1973—1979 

384. Kommunal vuxenutbildning: nyinskrivna ele
ver efter föregående utbildning och studieväg 
höstterminen 1980 

385. Högskolan: nybörjare efter utbildningslinje 
och kön, läsåren 1977/78—1980/81 

386. Högskolan: registrerade studerande efter ut
bildningslinje och kön, höstterminerna 1977— 
1981 

387. Högskolan: examinerade efter utbildningslinje 
och kön, läsåren 1977/78—1980/81 

388. Högskolan: nybörjare i forskarutbildning läs
åren 1973/74—1980/81 

389. Högskolan: närvarande studerande (exkl. icke
aktiva) i forskarutbildning höstterminerna 
1973—1981 

390. Högskolan: avlagda forskarexamina läsåren 
1970/71—1978/79 

391. Lärare: tjänstgörande och tjänstlediga efter 
kön, tjänstebenämning och skolform 1978— 
1981 

392. Gesällprov godkända av distriktsgransknings-
nämnder och centrala granskningsnämnder ef
ter yrke 1965 samt 1970—1979 

393. Antal utdelade mästarbrev efter yrke 1965 
samt 1970—1979 
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X X X I Bildningsverksamhet m. m. 

394. Bokproduktion: översikt 1974—1981 
395. Bokproduktion: fördelning efter språk 1973— 

1981 
396. Bokproduktion: fördelning efter ämnesområde 

1977—1981 
397. Forskningsbibliotek: utlåning, personal och 

kostnader verksamhetsåret 1979/80 eller 1980 
398. Forskningsbibliotek: bestånd och tillväxt verk

samhetsåret 1979/80 eller 1980 
399. Folkbibliotek: mediebestånd, utlåning och 

kostnader 1972—1981 
400. Teaterverksamhet budgetåret 1980/81 
401. Riksradio och television: verksamhet budget

åren 1978/79—1980/81 
402. Riksradio och television: allmänna mottagar-

avgifter vid slutet av 1974—1981 
403. Riksarkivet, krigsarkivet och landsarkiven: ar

kivbestånd och personal åren 1960, 1970, 
1976 samt 1978—1981 

404. Yrkesmässig orkesterverksamhet budgetåret 
1980/81 

405. Besök vid statliga och statsunderstödda mu
seer 1960, 1965, 1970 samt 1973—1980 i 1000-
tal 

406. Biografbesök och filmer 1972—1981 
407. Biografer och biografägare den 1 januari 

1974—1982 
408. Populärpress 1974—1981 
409. Dagstidningar 1974—1981 
410. Studieverksamhet i svenska för invandrare 

budgetåren 1968/69—1980/81 
411. Studiecirklar 1980/81 
412. Vissa folkrörelser åren 1979—1981 
413. Idrottsförbunden: antal föreningar och ut

övade idrotter 1976—1981 
414. Idrott: föreningar efter specialförbund den 1 

januari 1975—1981 

XXXII Inkomst, förmögenhet 

415. Inkomsttagare efter olika slag av inkomster och 
avdrag samt efter kön år 1980 

416. Inkomsttagare efter sammanräknad inkomst, 
kön och ålder år 1980 

417. Förvärvsarbetande 16 år och däröver efter ar
betsinkomst, näringsgren och yrkesställning år 
1980 

418. Familjer efter sammanräknad inkomst år 1980, 
familjetyp, kön och antal hemmavarande barn 
under 18 år 

419. Familjer efter disponibel inkomst år 1979, fa
miljetyp, kön och antal hemmavarande barn 
under 18 år 

420. Befolkning 20 år och däröver efter sammanräk
nad inkomst år 1980, länsvis 

421. Samtaxerade efter varderas sammanräknade 
inkomst år 1980 

422. Gifta inkomsttagare efter mannens och kvin
nans sammanlagda sammanräknade inkomst 
år 1977 

423. Hushåll i åldersgruppen 20-64 år efter dispo
nibel inkomst och hushållstyp år 1980 

424. Inkomststruktur för samtliga hushåll efter dis
ponibel inkomst år 1980 
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XXXI Cultural life 

Book production by number of titles: survey 331 
Book production by number of titles: classifica
tion by language 331 
Book production by number of titles: classifica
tion by subject 332 
Research libraries: media circulation, staff and 
costs 333 
Research libraries: stock and accession 334 

Public libraries 335 

Theatre activities 336 
Sound and television broadcasting: activity . . . 336 

Broadcasting (sound and television): general li
cences at end of year 337 
Archives: running metres and employees .. .. 337 

Orchestra's activities 337 

Visitors at government and government-subsi
dized museums, thousands 338 

Cinema visitors and films 338 
Cinemas and cinema owners 339 

Weeklies and magazines 339 
Daily newspapers by political party affiliation .. 340 
Educational work in Swedish for immigrants .. 340 

Study circles 341 
Popular movements and the Free Churches . . . 342 
Membership development in the athletic federa
tions: associations and sports 343 
Athletic associations 343 

XXXII Personal income 

Income-earners by different kinds of income and 
deducation and by sex 344 
Income-earners by total income, sex and age .. 345 

Economically active population 16 years of age 
and older by income, industry and by occupa
tional status 346 
Families by total income, type of family, sex and 
number of children living at home below the age 
of 18 347 
Families by disposable income, type of family, 
sex and number of children living at home below 
the age of 18 348 
Population above the age of 20 by total income 
and county 349 
Married income earners by total income of each 
person 349 
Married income earners by the aggregate total 
income of the husband and wife 350 

Households in the 20-64 age group by dispos
able income and type of household 351 
Structure of income of all households by dispos
able income 352 
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Structure of income of households with pre
school children by disposable income 353 
Employees in the 20-64 age group by income of 
work, level of employment and sex 354 

Number of wealth by assessment, sex, age, etc. 
of the owners 355 
Number of wealth by total income and by wealth 
of the owners 356 

XXXIII National accounts 

Composition of national disposable income. Cur
rent prices 356 
Gross domestic product at market prices by kind 
of economic activity. Current prices 357 

Balance of resources 358 
Private final consumption expenditure. Current 
prices 359 
Government final consumption by purpose. Cur
rent prices 359 
Gross fixed capital formation by type of asset 
and kind of activity. Current prices 360 

XXXIV Enterprises 

Enterprises by major group of economic activity 
and size 361 
Enterprises: some central data for total corpor
ate sector and ISIC major divisions 362 
Some income statement data, etc. 1960—1979 
concerning larger manufacturing enterprises 
and mining and quarrying 363 
Research and development in technology and 
natural sciences in industry and forecasts, in 
mill. kr. Current prices 364 

Investment companies: dividends and share 
transactions 364 
Investment funds: dividends and share transac
tions 364 
Joint stock companies 365 
Development of the financing companies ad
vances 365 
Development of the financing companies liabili
ties 365 
Financial companies: profit and loss account .. 366 

Designs 366 
Trade marks 366 
Patents 367 

XXXV State business activity 

State Power Administration: revenue and expen
diture 367 
State Power Administration: assets and liabili
ties 368 
State Railways: revenue, expenditure and finan
cial results 368 
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*425. Inkomststruktur för småbarnshushåll efter dis
ponibel inkomst år 1980 

426. Anställda i åldersgruppen 20-64 år efter ar
betsinkomst, sysselsättningsnivå och kön år 
1980 

427. Förmögenheter efter ägarnas taxering, kön, ål
der m. m. år 1980 

428. Förmögenheter efter ägarnas sammanräknade 
inkomst och förmögenhet år 1980 

XXXIII Nationalräkenskaper 

429. Disponibel nationalinkomst och dess samman
sättning i löpande priser 1976—1981, milj. kr 

430. Bruttonationalprodukten till marknadspris ef
ter näringsgren 1975—1980 i löpande priser, 
milj. kr 

431. Försörjningsbalans 1975—1981, milj. kr 
432. Privatkonsumtion 1976—1981 i löpande priser, 

milj. kr 
433. Offentlig konsumtion efter ändamål i löpande 

priser 1974—1979, milj. kr 
434. Bruttoinvesteringar efter kapitaltyp och nä

ringsgren i löpande priser 1975—1980, milj. kr 

XXXIV Företag 

435. Företag efter näringshuvudgrupp och storleks
klass den 30 juni 1981 

436. Företag: vissa centrala variabler för bolagssek
torn totalt och efter näringar 1979 

437. Större industriföretag: vissa resultaträknings-
uppgifter m. m. 1960—1979 

438. Teknisk och naturvetenskaplig forsknings- och 
utvecklingsverksamhet (FoU) inom industrin 
1963—1979 samt prognos för 1981, milj. kr, lö
pande priser 

439. Investmentföretag: utdelningsintäkter och ak
tietransaktioner 1973—1980, milj. kr 

440. Aktiefonder: utdelningsintäkter och aktietrans
aktioner 1973—1980, milj. kr 

441. Aktiebolag 1974—1981 
442. Finansieringsföretag: utestående krediter den 

31 december 1971—1980, milj. kr 
443. Finansieringsföretag: upplåning den 31 de

cember 1971—1980, milj. kr 
444. Finansieringsföretag: resultaträkning m. m. 

1976—1980, milj. kr 
445. Mönster 1973—1981 
446. Varumärken 1972—1981 
447. Patent 1973—1981 

X X X V Statens affärsverksamhet 

448. Statens vattenfallsverk: intäkter och kostnader 
1975/76—1980/81, 1000 kr 

449. Statens vattenfallsverk: tillgångar och skulder 
den 30 juni 1976—1981, 1000 kr 

450. Statens järnvägar: intäkter, kostnader och eko
nomiskt resultat 1975/76—1980/81, milj. kr .. 
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451. Statens järnvägar: tillgångar och skulder den 
30 juni 1976—1981 i 1000 kr 

452. Postverket-, intäkter och kostnader 1976/77— 
1980/81, 1000 kr 

453. Postverket: tillgångar och skulder den 30 juni 
1975—1981, milj. kr 

454. Televerket: tillgångar och skulder den 30 juni 
1976—1981, milj. kr 

455. Televerket: intäkter och kostnader 1975/76— 
1980/81, 1000 kr 

456. Luftfartsverket: intäkter och kostnader 1976/ 
77—1980/81, 1000 kr 

457. Luftfartsverket: tillgångar och skulder den 30 
juni 1976—1981, 1000 kr 

458. Domänverket: balansräkning den 31 december 
1976—1981, milj. kr 

459. Domänverket: resultatrakning 1976—1981, 
milj. kr 

460. Förenade fabriksverken: resultaträkning 1975/ 
76—1981, 1000 kr 

461. Förenade fabriksverken: tillgångar och skulder 
den 30 juni 1976—1981, 1000 kr 

462. Statligt hel- och delägda aktiebolag år 1980 .. 

XXXVI Finanser 

463. Statens inkomster och utgifter: översikt 1969/ 
70—1982/83, milj. kr 

464. Realekonomisk fördelning av driftbudgetens 
utgifter 1975/76—1979/80 

*465. Realekonomisk fördelning av statsbudgetens 
utgifter 1980/81 

466. Realekonomisk fördelning av driftbudgetens 
inkomster 1976/77—1979/80 

*467. Realekonomisk fördelning av statsbudgetens 
inkomster budgetåret 1980/81 

468. Driftbudgetens utgifter efter ändamål 1973/ 
74—1979/80, milj. kr 

*469. Statsbudgetens utgifter efter ändamål budget
året 1980/81 

470. Statens kapitalinvesteringar 1971/72—1979/80, 
milj. kr 

471. Svenska statens premieobligationslån den 30 
september 1982 

472. Statens inkomster (statsbudgeten) 1980/81— 
1982/83 i 1000 kr 

473. Statens utgifter (statsbudgeten) 1980/81—1982/ 
83 i 1000 kr 
Diagram: Fördelning av statsbudgetens in
komster resp. utgifter 1980/81 

474. Statsskuldens placering den 31 december 
1979—1981, milj. kr 

475. Statsskulden vid slutet av budgetåren 1966/ 
67—1981/82, milj. kr 

476. Tulluppbörd efter huvudavdelningar samt efter 
vissa avdelningar och varugrupper enl. SITC-
nomenklaturen 1976—1980 i 1000 kr 

477. Statligt svenskt bistånd till u-länderna: översikt 
1976—1981 samt 1982/83, milj. kr 

478. Statligt svenskt bistånd till u-länderna: stipen
diater, kursdeltagare och biståndspersonal 
1964/65—1981/82 

479. Taxering till statlig inkomstskatt m. m. 1966— 
1981, milj. kr 

480. Fastighetsvärden enligt fastighetstaxeringarna 
1966—1981, milj. kr 
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481. Taxering till statlig och kommunal inkomst
skatt 1963—1981, milj. kr 

482. Taxering till statlig inkomstskatt och statlig för
mögenhetsskatt taxeringsåret 1981 länsvis, 
milj. kr 

483. Taxering till kommunal inkomstskatt samt 
taxeringsvärden på skattepliktig fastighet år 
1981, milj. kr 

484. Utdebitering av allmän kommunalskatt och 
landstingsskatt m. m. år 1982, länsvis 

485. Utdebitering av kommunalskatt m. m. inom de 
största kommunerna år 1982 

486. Kommunernas inkomster efter förvaltnings
gren år 1980, milj. kr 

487. Kommunernas utgifter efter förvaltningsgren 
år 1980, milj. kr 

488. De större kommunernas inkomster år 1980, 
milj. kr 

489. De större kommunernas tillgångar, skulder, 
eget kapital, lånerörelse och fonder den 31 de
cember 1980, milj. kr 

490. De större kommunernas utgifter år 1980, milj. 
kr 

491. Landstingens finanser 1972—1980, milj. kr . . . 
492. Landstingens finanser år 1980, milj. kr 
493. De kyrkliga kommunernas finanser 1972— 

1980, milj. kr 
494. Influtna skatter 1974—1980 
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502. Fullmäktigeval åren 1966, 1970, 1973, 1976 och 
1979 
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Tabeller i Statistisk årsbok 1981 
som inte medtagits 1982/83 

Tabellnummer 1981 
Table number 

25. Kyrkliga indelningar den 1 januari 1980 
40. Samebefolkning: renskötande efter distrikt och 

län åren 1965 och 1972 
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Ecclesiastical divisions 50 
Reindeer-farming Samic-population, by district 
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41. Samebefolkning: ej renskötande den 31 de
cember 1973, länsvis 

69. Naturreservat och nationalparker 1920—1980 i 
hektar 

120. Bergshantering 1974—1979 
205. Medelräntor hos bankinstituten samt utveck-

lingen av Riksbankens diskonto 1970—1980 . . 
301. Yrkesskador: antal och skadans påföljd 1968— 

1977 
302. Yrkesskador: sjukersättningstid och förlorade 

arbetsdagar 1971—1977 
309. Relativ kostnadsfördelning inom socialförsäk

ringsgrenarna 1971—1979 
312. Allmänna försäkringskassor: sjukpenningfall 

m. m. 1971—1979 
444. Finansieringsföretag: resultaträkning m. m. 

1970—1976, milj. kr 
468. Utfallet av statens driftbudget och kapitalbud

get 1973/74—1979/80, milj. kr 
471. Statens inkomster (driftbudgeten) 1977/78— 

1979/80 i 1000 kr 
473. Statens utgifter (driftbudgeten) 1977/78—1979/ 

80 i 1000 kr 
478. Av staten utbetalda löner efter huvudtitel m. m. 

åren 1975—1979 i 1000 kr 
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Non-reinder-farming Samic-population, by 
county 69 
Nature reserves and national parks: hectare . . . 95 

Metal and mining industries 124 
Average interest rates and the development of 
the discount rate 200 
Occupational injuries 265 

Occupational injuries: duration of sickness bene
fit period and working days lost 265 
Social insurance: sources of finance, per cent 
distribution 270 
Sickness insurance: cases of sickness cash bene
fit, etc. 272 
Financial companies: profit and loss account 366 

Survey of the Swedish State budget 380 

State revenue (current budget) 382 

State expenditure (current budget) 386 

Government expenditure on wages and salaries: 
analysis by ministry, etc. 398 

Symboler använda i 
tabellerna 

Upprepning 
Intet finns att redovisa (värdet noll) 
Mindre än hälften av den använda 

enheten 
Uppgift inte tillgänglig eller alltför 

osäker för att anges 
Uppgift kan inte förekomma 
Preliminär uppgift (markeras inte 

i de internationella tabellerna) 

Miljoner kronor 

En halvfet linje, som avskär en tidsserie, markerar att 
uppgifterna på ömse sidor om linjen inte är fullt jäm
förbara. 

I tabeller med avrundade tal kan smärre avvikelser 
förekomma mellan summan av dessa tal och den re
dovisade slutsumman. 

Explanation of symbols 

Repetition 
Magnitude zero 
Magnitude less than half of unit 

employed 

Data not available 
Category not applicable 
Provisional or estimated figure (not 

used in the international tables) 

Millions of kronor (see below) 

Substantial breaks in the homogeneity of a series are 
indicated by a line across the column. 

In tables where figures have been rounded to the near
est final digit, there may be a slight discrepancy 
between the sum of the constituent items as shown. 

» 
-

{ 
0 

0,0 } 
.. 
. 
* 

{ 
milj. 

kr } 

Note for foreign readers 
If 000's or 000000's are omitted, this is indicated (in the Swedish text only) by 1000 (1000-tal) or 1000000. 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 208 and 557. 
Ton, t = Metric tons 

Km2 = Sq. km 

Läsare som söker en speciell uppgift bör söka såväl i 
innehållsförteckningen, sid. 5-25 som i sakregistret, 
sid. 561 ff. 
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Sveriges län och residens
städer Counties and provincial 
capitals of Sweden 

AB Stockholms län 
C Uppsala län 
D Södermanlands län 
E Östergötlands län 
F Jönköpings län 
G Kronobergs län 
H Kalmar län 
I Gotlands län 
K Blekinge län 
L Kristianstads län 
M Malmöhus län 
N Hallands län 
O Göteborgs och Bohus län 
P Älvsborgs län 
R Skaraborgs län 
S Värmlands län 
T Örebro län 
U Västmanlands län 
W Kopparbergs län 
X Gävleborgs län 
Y Västernorrlands län 
Z Jämtlands län 
AC Västerbottens län 
BD Norrbottens län 
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Tab. 1. Geografiska uppgifter 
Geographical data 

Se Kallhänvisningar m. m. 

Läge, gränser m. m. Geographical position, boundaries, etc. 
Nordligaste punkt Most Northerly point Treriksröset 69° 4 N 

bredd Lat N. 
Sydligaste punkt Most Southerly point Smygehuk 55° 20' N 

bredd Lat N. 
Västligaste punkt Most Westerly point Skäret Stora Dram-

men NV om Kosteröarna 10° 58 ö om Greenwich Long E. 
Ostligaste punkt Most Easterly point On Kataja S om Torne 

älvs mynning 24' 10' ö om Greenwich Long E. 
Landgrans mot Finland 586 km, landgräns mot Norge 

1 619 km. 
Territorialvattengransen (12 nautiska mil)'. 

För den sammanhängande gräns som bestäms av fast
landet och de invid detta belägna öarna och skären 
2 181 km. 
För det friliggande området runt Gotland (inkl. Gotska 
Sandon) 565 km. 

Areal Area. Hela arealen2 486 661 km2, därav landareal 
411 615 km2. 

öar, km2 Islands (kringliggande småbar inte inräknade) 
Gotland 3 001, Oland 1344, Orust 346, Hisingen 192, 
Varmdo 180, Tjörn 147, Väddö och Björkö 125, Färö 114, 
Selao 91, Graso 88, Svartsjolandet 79. 

Bergshöjder, meter över havet Mountains N o r r b o t t e n s 
lan : Kebnekaise 2 111, Sarektjäkkä 2 089, Kaskasatjäkkä 
2076 (Sulitelma 1860). V ä s t e r b o t t e n s län : N Stor
fjället 1 767 (Marsfjället 1 590). J ä m t l a n d s l än : Helags-
fjället 1 796, Lillsylen 1 7043 (Åreskutan 1 420, Sielkentjakke 
1 314). V a s t e r n o r r l a n d s lan : Solbergsliden 594. Kop
p a r b e r g s l än : Storvätteshägna 1204, Molnet 1 19'i, 
Harjehägna 1 185 (Stadjan 1 131, Transtrandsfjallen 945). 
Va rm l a n d s lan : Granberget vid Höljes 701, Brénberget 

Vissa meteorologiska stationer 
Selected meteorological stations 

Geografiska uppgifter Geographical data 

691. S k a r a b o r g s l än : Hökensås 354, Ålleberg 334, 
Kinnekulle 306, Billingen 304. Ä l v s b o r g s län : Galtåsen 
362. J o n k ö p i n g s lan : Tomtabacken 377 (Taberg 343). 
Ö s t e r g ö t l a n d s län : Stenabohöjden 327 (Omberg 263). 
H a l l a n d s län : Hallandsås (Hogalteknall) 226. M a l m ö 
hus län : Söderåsen 210. 

Vattenområden, km2 Drainage areas Vänern -Göta älv 50 200 
(därav inom Sverige 42 800), Tornealven 40 200 (d:o 
25 300)u, Ångermanälven 31900 (d:o 30 400), Dalälven 
29 000 (d:o 27 900), Umeälven 26 700 (d.o 26 500), Indals
älven 26 700 (d:o 24 700), Luleälven 25 200 (d:o 24 500), 
Mälaren-Norrström 22 600, Ljusnan 19 800, Kalixälven 
17 9004, Vättern-Motala ström 15 500, Ljungan 12 900, 
Skelleftealven 11600, Piteälven 11200, Lagan 6 440, 
Helge å 4 780, Emån4 460. 

Sjöar, km2 vattenyta Lakes Vänern 5 585, Vättern 1912, 
Mälaren 1 140, Hjälmaren 484, Storsjön i Jämtland 456, 
Siljan med Insjön och Orsasjön 354, Torneträsk 322, 
Hornavan 230-280, Uddjaure 190-250, Bolmen 184, 
Ströms Vattudal 154-183, Stora Lulevatten 165, Storavan 
150-175, Kallsjön 155, Åsnen 150, Dellensjoarna 132, 
Sömmen 132, Skagern 131, Stora Le och Foxen 131, 
Storuman 120-165, Suorvajaure 32-210, Flåsjon 105-
114, Virihaure 108, Frykensjöarna 102, Glafsfjorden 102, 
Torrön 84-103 och Malgomaj 70-105. 

Floder, km Rivers Klaralven-Gota älv 720 (därav inom 
Sverige 520), Muonioalven-Torneälven 570, Dalälven 520, 
Umeälven 460 (d:o 450), Lulealven 450 (d:o 440), Ånger
manälven 450 (d:o 440), Kalixälven 430, Ljusnan 430, 
Järpströmmen-lndalsalven 420, Skelleftealven 410, Pite
älven 370, Ljungan 350, Toftaån-Lagan 270, Ätran 230. 

1 Fr o m 1 |uh 1979 ändrades territorialvattengransen frän 4 till 12 nautiska mil. (1 n.m. = 1 852 m) — 2 Inkl samtliga insjöar. Incl. all lakes. — 
3 Storsylens högsta topp (1 762 m) liggen Norge — 4 Hela området ovan bifurkationentill Kalixälven (9 910 km2) har räknats tiII Tornealvens område. 
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Meteorologiska uppgifter Meteorological data 

Tab. 2. Nederbörd i mm år 1981, normalnederbörd 1931/60 och extremvärden fr. o. m. år 1901 
Precipitation 
De medtagna meteorologiska stationernas geografiska läge framgår av tab. 1. - Maximivärdena för dygn, månad och 
år i kolumnen för 1931/60 avser högsta värdena sedan år 1901. Maximivärdena sedan 1901 hänför sig till olika meteorologiska 
stationer på samma ort. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Meteorologiska uppgifter Meteorological data 

Tab. 3. Medeltemperatur i celsiusgrader år 1981 och 1931/60 
Average temperature (Celsius) 
Absolut max. och absolut min. avser i kol. for 1931/60 den högsta resp. lägsta temperaturen sedan år 1880. Max.- och min.-
värdena sedan 1880 hänför sig till olika meteorologiska stationer på samma ort. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Areal Befolkning Area Population 

Tab. 4. Rikets indelningar den 1 januari 1982 
Administrative divisions 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 5. Landarealen efter ägoslag enligt riksskogstaxeringen 1973—1977, 1 000 hektar 
Types of land by the National Forest Survey 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 6. Tätorter den 1 november 1980, länsvis Localities, by county 
Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkning Population 

Tab. 7. De 50 största tätorterna den 1 november 1975 och 1980 efter folkmängd 
The 50 biggest localities by size of population 1980 and population growth since 1975 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 8. Folkmängd den 31 december 1750—1981 
Population, by sex 
Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkning Population 

Tab. 9. Folkmängd i storstadsområdena den 31 december 1979—1981 
Population of the three biggest towns with suburbs 
Redovisningen avser 1981 års indelning. — Se Källhänvisningar m. m. 

35 

Tab. 10. Areal och folkmängd i landskapen den 31 december 1981 
Area and population by provinces — Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkning Population 

Tab. 11. Folkmängd i de största kommunerna den 31 december 1910—1981 
Population of the biggest municipalities 
Kommunerna är ordnade efter folkmängdens storlek det senast redovisade året. Folkmängdsuppgifterna avser slutet 
av året. Hänsyn har dock tagits till områdesregleringar som trätt i kraft vid närmast följande årsskifte. Folkmängden 
i samtliga kommuner redovisas i tab. 13. For the population of all municipalities, etc., see table 13. — Se Käll
hänvisningar m. m. 

36 



Befolkning Population 

Tab. 12. Areal, folkmängd och folkmängdstäthet den 31 december 1950—1981, länsvis 
Area, population, density of population, by county 
Enligt länsindelningen 1 januari påföljande år. — Beträffande indelningen i landstingsområden hänvisas till Källhän
visningar m. m. 

(forts.) 
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Tab. 13. Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 1981 
Area and population of municipalities 
Folkmängdsuppgifterna avser slutet av året. Hänsyn har dock tagits till områdesregleringar som trätt i kraft vid närmast 
följande årsskifte. — Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkning Population 

Tab. 13 (forts.). Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 1981 
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Befolkning Population 

Tab. 13 (forts.). Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 1981 

(forts.) 
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Befolkning Population 

Tab. 13 (forts.). Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 1981 
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Tab. 14. Folkmängd i A-regioner den 31 december 1981 
Population of A-regions (aggregate of municipalities) 
Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkning Population 

Tab. 15. Folkmängd efter ålder den 31 december 1975—1981 
Population by age 
Se Källhänvisningar m. m. 

41 

Tab. 16. Folkmängd efter ålder, civilstånd och kön den 31 december 1981 
Population by age, marital status and sex 
Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkning Population 

Tab. 17. Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser den 31 december 1981 
Population by sex, marital status and age by single years 
Se Källhänvisningar m. m. 

42 



Befolkning Population 

Tab. 17 (forts.). Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser den 31 december 1981 

43 



Befolkning Population 

Tab. 18. Befolkningen efter medborgarskap vid slutet av åren 1970—1981 
Population by citizenship 
Se Källhänvisningar m. m. 

44 



Befolkning Population 

Tab. 19. Utländska medborgare efter kön, civilstånd och ålder den 31 december 1981 
Aliens by sex, marital status and age 
Se Källhänvisningar m. m. 

45 

Tab. 20. Utländska medborgare den 31 december 1977—1981, länsvis 
Aliens, by county 
Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 21. Utrikes födda personer efter kön, medborgarskap och födelseland den 1 november 1975 
Foreign-born persons by sex, citizenship and country of birth — Se Källhänvisningar m. m. 

46 
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Tab. 21 (forts.). Utrikes födda personer efter kön, medborgarskap och födelseland den 1 november 1975 

47 
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Befolkning Population 

Tab. 22. Folkmängd efter ålder (födelseår), kön och civilstånd den 1 november 1975 
Population by age, sex and marital status 

Åldern 0 år omfattar endast barn födda V, 1975—V,, 1975 (10 månader). — Se Källhänvisningar m. m. 

48 

Tab. 23. Beräknad folkmängd efter kön och ålder vid slutet av åren 1980, 1985, 1990, 1995 
och 2000 
Population projection by sex and age at the end of 1980, 1985, 1990, 1995 and 2000 
Uppgifterna har erhållits genom en framskrivning av folkmängden den 31 dec. 1979. — Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkning Population 

Tab. 24. Svenska kyrkan: verksamhet 1978—1980 
The Church of Sweden: activity 
Se Källhänvisningar m. m. 

49 

Tab. 25. Svenska kyrkan: medlemmar samt ut- och inträden 1978—1980 
The Church of Sweden: members, joined and retired 
Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkning Population 

Tab. 26. Förvärvsarbetande befolkning (minst halvtid) efter kön, ålder och näringsgren den 
1 november 1975 
Economically active population by sex, age and industry 
Avser personer som förvärvsarbetat minst 20 tim. per vecka. — Se Källhänvisningar m. m. 

50 



Tab. 27. Folkmängd efter kön och civilstånd den 1 november 1975, länsvis 
Population by sex and marital status, by county 
Se Kallhänvisningar m. m. 

51 

B
efolkning P

opulation 



Befolkning Population 

Tab. 28. Förvärvsarbetande befolkning (mindre än halvtid) efter kön, ålder och näringsgren 
den 1 november 1975 
Economically active population by sex, age and industry 
Avser personer som förvärvsarbetat mellan 1—19 tim. per vecka. — Se Källhänvisningar m. m. 

52 



Tab. 29. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren den 1 november 1975, länsvis 
Economically active population by industry, by county 
Avser personer som förvärvsarbetat minst 20 tim. per vecka. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkning Population 

Tab. 30. Förvärvsarbetande befolkning efter kön samt näringsgren och yrkesställning den 
1 november 1975 
Economically active population by sex, industry and occupational status 
Avser personer som förvärvsarbetat minst 20 t im. per vecka. — De personer för vilka uppgift om yrkesställning 
saknas har inkluderats i "Anställda". För samtliga näringshuvudgrupper är dessa 2 833 personer. — Se Käll
hänvisningar m. m. 

54 



Befolkning Population 

Tab. 31. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren den 1 november 1975 
Economically active population by industry 
Avser personer som förvärvsarbetat minst 20 t im. per vecka. — For translation of major groups, see table 28. — 
Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 55 



Befolkning Population 

Tab. 31 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren den 1 november 1975 

56 



Befolkning Population 

Tab. 31 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren den 1 november 1975 

(forts.) 57 



Befolkning Population 

Tab. 31 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren den 1 november 1975 

58 



Befolkning Population 

Tab. 32. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke åren 1970 och 1975 
Economically active population by occupation in the whole country 
Avser personer som förvärvsarbetat minst 20 tim. per vecka. — Se Källhänvisningar m. m. 

59 



Befolkning Population 

Tab. 33. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande befolkning efter kön enligt 
folkräkningarna åren 1960, 1965, 1970 och 1975 
Economically active population and not economically active population 
Se Källhänvisningar m. m. 

60 

Tab. 34. Förvärvsarbetande befolkning efter kön, yrkesställning och anställningens art den 
1 november 1970 och 1975 
Economically active population by sex, occupational status and kind of employment 
Avser personer som förvärvsarbetat minst 20 tim. per vecka. Medhjälpande familjemedlemmar, personer för vilka 
anställningens art (totalt 1739 personer) och yrkesställning (totalt 2 833 personer) saknas har inkluderats i 
"Övriga". — Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkning Population 

Tab. 35. Förvärvsarbetande befolkning efter yrke den 1 november 1975 
Economically active population by occupation 

Avser personer som förvärvsarbetat minst 20 tim. per vecka. Personer med ej specificerad yrkesuppgift redovisas ej 
separat, men ingår i totalsumman för resp. yrkesgrupp. For translation of major groups, see table 32. — 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkning Population 

Tab. 35 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke den 1 november 1975 
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Befolkning Population 

Tab. 35 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke den 1 november 1975 
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Befolkning Population 

Tab. 35 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter yrke den 1 november 1975 

64 



Befolkning Population 

Tab. 36. Förvärvsarbetande befolkning efter kön, näringsgren och arbetsplatsens belägenhet 
den 1 november 1975 
Economically active population by sex, industry and place of work 
Avser personer som förvärvsarbetat minst 20 tim. per vecka. — Se Källhänvisningar m. m. 

65 



Befolkning Population 

Tab. 37. Gifta samboende och ensamstående efter kön, civilstånd, ålder och antalet hemma
varande barn under 18 år den 31 december 1981 
Cohabiting married persons and not married persons by sex, marital status, age and number of 
children under 18 years of age, living at home 
Se Källhänvisningar m. m. 

66 



Tab. 38. Befolkningen efter hushållstillhörighet och hushållsställning den 1 november 1975, länsvis 
Population by type of household and relationship to head of household, by county 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 39. Bostadshushåll efter antal hushållsmedlemmar och barn under 18 år m. m. den 1 november 1975, länsvis 
Dwelling households by number of members and children under 18 years of age, by county 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Hushill m. m. Households, etc. 

Tab. 40. Befolkning: samboende efter ålder, kön och civilstånd den 1 november 1975 
Population: cohabiting by age, sex and marital status 
Se Källhänvisningar m. m. 

69 



Tab. 41. Folkmängdens förändringar 1977—1981, länsvis 
Population changes, by county 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 42. Folkmängdens förändringar 1751—1981 
Population changes 
Se Källhänvisningar m. m. 

71 



Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 43. Folkmängdens förändringar på 1 000 av medelfolkmängden 1751—1981 
Population changes per 1 000 of the mean population 
Se Källhänvisningar m. m. 

72 



Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 44. Folkmängdens förändringar i län och kommuner år 1981 
Population changes in counties and municipalities 
Uppgifterna avser 1981 års kommunindelning. Flyttningsuppgifterna för län och kommuner är flyttningar över läns- resp. 
kommungränser. I länssiffrorna ingår således inte flyttningar mellan kommuner inom samma län. — Noter, se slutet av 
tabellen. For footnotes, see the end of the table. — SeKättftänvisningar m. m. 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 44 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner år 1981 

74 



Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 44 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner år 1981 

(forts.) 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 44 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner år 1981 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 44 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner år 1981 

(forts.) 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 44 (forts.). Folkmängdens förändringar i län och kommuner år 1981 

78 

Tab. 45. Giftermål 1941—1981: tidigare civilstånd och medelåldern vid vigseln 
Marriages by previous marital status of bride and of groom and average age at marriage 
Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 46. Giftermål år 1981: makarnas ålder och tidigare civilstånd 
Marriages by age and previous marital status of husband and of wife 
Avser endast de äktenskap där båda makarna var kyrkobokförda i Sverige vid vigseln. — Se Källhänvisningar m. m. 

79 

Tab. 47. Äktenskapsskillnader, makarnas medianålder och äktenskapets medianvaraktighet vid 
upplösningen samt äktenskapsskillnader efter barnantal 1966—1981 
Divorces, median age of husband and of wife and median life of the marriage and divorces 
by number of children 
Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 48. Hemskillnader och äktenskapsskillnader 1975—1981 
Legal separations and divorces 
Se Källhänvisningar m. m. 

80 

Tab. 49. Födda barn 1971—1981 
Births 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 50. Födelsetal och reproduktionstal 1971—1981 
Birth and reproduction rates 
Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 51. Levande födda barn efter moderns ålder 1956—1981 
Live births by age of mother 
Se Källhänvisningar m. m. 

81 

Tab. 52. Döda 1965—1981 
Deaths 
Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 53. Döda i olika åldrar på 1 000 av medelfolkmängden i samma åldrar 1965—1981 
Death rates specific for age and sex 
Se Källhänvisningar m. m. 

82 



Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 54. Livslängdstabeller för perioden 1976—1980 
Life tables 
Sannolika återstående livslängden vid födseln: män 75,57 år; kvinnor 81,42 år. — Se Källhänvisningar m. m. 

83 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 54 (forts.). Livslängdstabeller för perioden 1976—1980 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 55. Spädbarnsdödligheten efter levnadstid 1978—1981 
Infant deaths (under 1 year of age), number and rate per 1 000 live births 
Se Källhänvisningar m. m. 

85 

Tab. 56. Utländska medborgare som erhållit svenskt medborgarskap 1973—1981 
Aliens naturalized 
Se Källhänvisningar m. m. 



Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 57. Invandrare och utvandrare efter länder 1972—1981 
Immigrants and emigrants by country 
Avser endast personer som i kyrkobokföringen resp- år registrerats som in- eller utvandrare. — Se Källhänvisningar m. m. 

86 



Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 58. Invandrare och utvandrare 1973—1981, länsvis 
Immigrants and emigrants by county 

Avser endast personer som i kyrkobokföringen resp. år registrerats som in- eller utvandrare. — Se Källhänvisningar m. m. 

87 



Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 59. Flyttningar till och från storstadsområdena 1981, länsvis 
In- and outmigration in the three biggest towns with suburbs by county 
Storstadsområdenas omfattning framgår av tab. 9. Tab. 9 shows the range of the three biggest towns with suburbs. — 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Befolkningsförändringar Population changes 

Tab. 60. Invandrare och utvandrare efter kön och ålder 1966—1981 
Immigrants and emigrants by sex and age 
Se Källhänvisningar m. m. 

89 

Tab. 61. Namnärenden 1972—1981 
Applications for family and christian names 
Se Källhänvisningar m. m. 



Lantmäteri Land surveying 

Tab. 62. Lantmäteri 1975—1980 
Land surveying 
Avser verksamheten inom lantmäteriets förrättnings- och uppdragsverksamhet. — Se Källhänvisningar m. m. 

90 



Miljö Environment 

Tab. 63. Anslag till miljövårdsverksamhet budgetåren 1977/78—1982/83 i 1 000 kr 
Environment protection: government grants 
Se Källhänvisningar m. m. 

91 



Miljö Environment 

Tab. 64. Nationalparker: areal och år för beslut om avsättande som nationalpark 
National parks: area and year of decision to reserve as a national park 

92 

Tab. 65. Naturreservat, naturvårdsområden, djurskyddsområden och områden med interimistiskt 
skydd åren 1979 och 1980 samt år 1981, länsvis 
Nature reserves, nature conservation areas, wildlife-protection areas and areas with interim-
protection 

Uppgifterna avser situationen vid årets mitt. — Se Källhänvisningar m. m. 



Miljö Environment 

Tab. 66. Till kustbevakningen inrapporterade oljeutsläpp 1973—1981 
Oil spills reported to the Swedish coast guard 
Se Källhänvisningar m. m. 

93 



Miljö Environment 

Tab. 67. Vattenförbrukningen inom vissa kommuner år 1980 
Water-consumption in some municipalities 

Se Källhänvisningar m. m. 

94 



Miljö Environment 

Tab. 68. Blyhalt i bensin 1968—1981 

Lead content in petrol 

Enligt Svenska petroleuminstitutets (SPI) statistik avseende importerad och i Sverige tillverkad motorbensin. Genom den av 
SPI tillämpade klassindelningen kan fel med upp till 12 procent föreligga i beräknade genomsnittliga halter och i beräknat 
totalt blyinnehåll. — Se Källhänvisningar m. m. 

95 

Tab. 69. Jordbrukets och trädgårdsbrukets inköp av växtskyddsmedel 1950—1980, ton 
Purchases of pesticides in agriculture and horticulture 
Se Källhänvisningar m.m. 



Miljö Environment 

Tab. 70. Utsläpp av luftföroreningar år 1975, 1 000 ton 
Emissions of air pollutants 
Se Källhänvisningar m.m. 

96 



Miljö Environment 

Tab. 71. Bekämpningsmedel efter olika användningsområden 1977—1980 
Pesticides by use 

Se Källhänvisningar m.m. 
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Tab. 72. Bekämpningsmedel efter olika användningsområden och typer av medel 1979 och 1980 
Pesticides by use and by type of chemicals 
Se Källhänvisningar m.m. 



Miljö m. m. Environment etc. 

Tab. 73. Under tillåten jakttid fällda älgar i genomsnitt per år under perioderna 1946/50—1966/70 
samt 1978—1981, länsvis 
Elks killed during legal shooting seasons (yearly average), by county 
I nedanstående siffror ingår ej trafikdödade älgar, som 1978 uppskattats till 3 466, 1979 till 4 319, 1980 till 4 682 och 1981 till 
5 074. — Se Källhänvisningar m. m. 

98 

Tab. 74. Veterinärväsendet den 31 december 1976—1981 
Veterinary activity 
Se Källhänvisningar m. m. 



Jordbruk m. m. Agriculture, etc. 

Tab. 74 (forts.). Veterinärväsendet den 31 december 1976—1981 

99 

Tab. 75. Företag 1974—1980 samt 1981 länsvis efter storleken av företagens åkerareal i hektar 
Holdings by size of holdings, by county 
Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. — Se 
Källhänvisningar m. m. 



Jordbruk Agriculture 

Tab. 76. Företag och motsvarande åkerareal efter brukningsform 1976—1980 samt 1981, länsvis 
Holdings and area of arable land by type of holding, by county 
Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. — Se 
Källhänvisningar m. m. 

100 

Tab. 77. Företag med och utan nötkreatur 1978—1981 
Holdings with and without cattle 
Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. 
Se Källhänvisningar m. m. 



Jordbruk Agriculture 

Tab. 78. Företag med svin efter besättningarnas storlek 1978—1981 
Holdings with pigs by size of stocks 

Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. 
Se Källhänvisningar m. m. 

101 

Tab. 80. Företag med höns (exkl. kycklingar) efter besättningarnas storlek 1978—1981 
Holdings with fowls by size of stocks 
Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 79. Företag med får (exkl. lamm) efter besättningarnas storlek 1978—1981 
Holdings with sheep by size of stocks 
Avser företag medmerän2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. 
Se Källhänvisningar m. m. 



Jordbruk Agriculture 

Tab. 81. Åkerarealen 1976—1980 samt år 1981 länsvis efter storleken av företagens åkerareal 
i hektar: absoluta tal 
Area of arable land by size of holdings 
Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. — Se Käll
hänvisningar m. m. 

102 

Tab. 82. Åkerareal efter olika ägarekategorier enligt allmän fastighetstaxering år 1975 i hektar 
Area of arable land, in hectares by type of ownership. General assessment of real estate 
Se Källhänvisningar m. m. 



Jordbruk Agriculture 

Tab. 82 (forts.). Åkerareal efter olika ägarekategorier enligt allmän fastighetstaxering år 1975 i hektar 

103 

Tab. 83. Areal av olika ägoslag 1976—1980 samt år 1981 länsvis i hektar 
Land utilization (hectares), by county 
Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. — Se Käll
hänvisningar m. m. 



Jordbruk Agriculture 

Tab. 84. Åkerjordens användning i hektar inom olika storleksgrupper av företag år 1981 
Use of arable land, in hectares, by size of holdings 
Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. — Se 
Källhänvisningar m. m. 

104 



Jordbruk Agriculture 

Tab. 85. Åkerjordens användning 1976—1981 i hektar 
Use of arable land 

Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. 
Se Källhänvisningar m. m. 

105 

Tab. 86. Brödsäd: tillgäng och förbrukning i ton 1959/60—1980/81 
Bread grain: supply and consumption 
Avser skördeår 1 / 9 — 3 1 /

8 . Data refer to the period September 1 to August 31. — Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 87. Skörd per hektar i kilogram 1975—1980 samt år 1981, länsvis 

Yield per hectare, in kilogrammes, by county 

Avser företag med mer an 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Jordbruk Agriculture 

Tab. 88. Skörd i ton 1975—1981 
Yield in metric tons 

Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 89. Mjölkboskapskontrollen 1975/76—1980/81 
Milk-butterfat recording 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 90. Maskiner i jordbruket 1967, 1970 och 1973 samt inom produktionsområden den 9 juni 1976 
Machinery in agriculture, by different production areas 
Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. — Se Källhän
visningar m. m. 



Jordbruk Agriculture 

Tab. 91. Husdjur 1976—1981 
Livestock 

Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures ref er to holdings of more than 2 hectares of arable land. 
Se Kallhänvisningar m. m. 

108 

Tab. 93. Renar vid fjäll-, skogs- och koncessionssamebyar 1920—1981 
Reindeer by county 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 92. Husdjur inom olika storleksgrupper av företag år 1981 
Livestock: number, by kind and by size of holdings 
Avser företag med mer än 2 hektar åker. Figures ref er to holdings of more than 2 hectares of arable land. 
Se Källhänvisningar m. m. 



Jordbruk Agriculture 

Tab. 94. Den animaliska produktionen 1973—1981 i 1 000 ton 
Livestock production 

I kaloriberäkningen har förutom i tabellen upptagna slutprodukter även medräknats mjölkpulver. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 95. Mejerihantering 1975—1981 
Dairying 
Mejerierna avser antalet verksamma under hela året eller del därav. Antal leverantörer avser medeltal under året. I värdet 
ingår inte subventioner och bidrag. Vid jämförelse med tidigare år bör hänsyn tagas till de höjda livsmedelssubventionerna 
under 1981, som för samtliga produkter uppgick till 2 378 milj. kr, varav 246 milj. kr hänförs till ost. — Se Källhänvisningar m. m. 



Jordbruk Agriculture 

Tab. 96. Skördeskadeskyddet: resultat av ersättningsberäkningarna 1975—1981 
Crop insurance: results of calculations of compensation 
Avser företag med minst 2 hektar åker. Fr. o. m. år 1976 företag med minst 2 hektar brukad åker. Figures refer to holdings 
of 2 hectares or more of arable land. As from 1976 holdings of 2 hectares or more of cultivated arable land. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 98. Lantbruksnämnderna: rationaliseringsverksamhet 1979/80—1980/81 
Activity of county agricultural boards: projects 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 97 Lantbruksnämnderna: låne- och bidragsverksamhet 1973—1977 samt för budgetåren 
1977/78—1980/81 
Activity of county agricultural boards: summary 
Se Källhänvisningar m. m. 



Jordbruk Agriculture 

Tab. 99. Jordbrukarnas taxerade inkomster och utgifter m. m. år 1980 i kr per företag 
Holders' incomes and expenditures, etc. Swedish crowns per holding 
Avser lantbruksföretag med mer än 2 hektar åker. Figures refer to holdings of more than 2 hectares of arable land. 
Se Källhänvisningar m. m. 

111 



Jordbruk Agriculture 

Tab. 100. Företag med odling av trädgårdsväxter samt växthus- och bänkgårdsyta och areal 
frilandsodling vid dessa företag 1974—1979 samt år 1980 efter storleksgrupp 
Number of enterprises with horticultural production, areas of greenhouses, frame and cultivation 
on open ground on these enterprises 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 101. Frilandsareal i hektar för olika trädgårdsväxter åren 1978 och 1979 samt år 1980, länsvis 
Cultivation in hectares on open ground for horticultural plants, by county 
Avser frilandsodlingar om minst 0,3 hektar. Figures refer to cultivation on open ground of at least 0,3 hectare. — Se 
Källhänvisningar m. m. 



Jordbruk Agriculture 

Tab. 102. Lantbrukets ekonomiska föreningsrörelse 1975—1981 
Farmers' co-operative associations 
Rörande kreditorganisation se tab. 229. Credit organization, see table 229. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Skogsbruk Forestry 

Tab. 103. Skogsnäringens utveckling under perioden 1950—1980. Värdeuppgifterna avser löpande 
priser 
Development of the forest industry sector in 1950—1980. Values are given at current prices 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Skogsbruk Forestry 

Tab. 104. Beräknad årlig avverkning under drivningsåren 1972/73—1981/82 

Estimated annual removals, by assortments, in the felling-seasons 
Avser miljoner kubikmeter fast mått utan bark. Med hänsyn till de osäkerhetsmoment som förelegat i det insamlade grund
materialet måste uppgifterna betraktas som ungefärliga. Millions of cubic metres, solid volume without bark. Ap
proximate figures. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 105. Värdet av skogsmark och växande skog vid de allmänna fastighetstaxeringarna 
åren 1975 och 1981 
Value of forest land and growing stock 
Se Källhänvisningar m. m. 



Skogsbruk Forestry 

Tab. 106. Skogsmarksareal efter län, landsdelar och ägargrupper enligt riksskogstaxeringen 
1976—1980 
Forest area by county and ownership category according to the National Forest Survey 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 107. Genomsnittlig årlig avverkning under femårsperioden 1975/76—1979/80 efter landsdelar 
och ägargrupper samt jämförelse med perioden 1970/71—1974/75. Samtliga ägoslag, milj. 
skogskubikmeter (m3sk) 
Mean annual fellings in million M3sk during felling seasons 1975/76—1979/80 within regions 
and ownership categories. Comparison with the period 1970/71—1974/75. All land categories 
Se Källhänvisningar m. m. 



Skogsbruk Forestry 

Tab. 108. Skogsmarksareal i hektar efter ägarekategori enligt allmän fastighetstaxering år 1975, 
länsvis 
Area of forest land, in hectares by type of ownership. General assessment of real estate 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 109. Årlig tillväxt på skogsmark med fördelning på trädslag enligt riksskogstaxeringen 
1973—1977, milj. skogskubikmeter 
Annual growth on forest area by species according to the National Forest Survey 1973—1977 

Den redovisade tillväxten inkluderar ej tillväxt på avverkat och självgallrat virke. Den bör därför ökas med ca 9 procent 
eller med ca 6 milj. m3 sk för hela landet. — Se Källhänvisningar m. m. 



Skogsbruk Forestry 

Tab. 110. Virkesförråd på skogsmark inom landsdelar efter diameterklasser och trädslag enligt 
riksskogstaxeringen 1976/80 med sammandrag för tre tidigare perioder och samtliga ägoslag 
Growing stock on forest land region-wise by size class and species according to the National 
Forest Survey 1976/80 with summary for three previous periods and for all land use categories 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 111. Skogsbruk: totalavverkningens beräknade storlek och penningvärde 1955—1980 
Forestry: estimated volume and value of annual fellings 
Se Källhänvisningar m. m. 



Skogsbruk m. m. Forestry, etc. 

Tab. 112. Skogsbruk: prisutveckling för barrsågtimmer och massaved 1977—1982 
Forestry: price development for coniferous timber and pulpwood 
Priserna är t. o. m. 1978 beräknade "fritt utskilt slutskilje" inom prisomréde I (norra och mellersta Norrland), "fritt fabrik" 
inom prisområde II (södra Norrland), samt "fritt bilväg" inom övriga prisområden. Fr. o. m. 1979 är alla priser beräknade "fritt 
bilväg". — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 113. Skogsbränder efter brandorsak m. m. 1971—1979 
Forest fires by cause of fire 
Fr. o. m. 1976 avser statistiken endast bränder för vilka statsbidrag för släckningskostnaderna sökts. T. o. m. 1979 utgick stats
bidrag för bränder på icke kommunägd mark med en släckningskostnad överstigande 3 000 kr. Brandstatistiken är för 
närvarande under utredning. — Se Källhänvisningar m. m. 



Skogsbruk Forestry 

Tab. 114. Rundvirke transporterat med flottning, havsflottning, järnväg och lastbil åren 1979 
och 1980 
Round timber transported by floatways, by sea, by railway and by lorry 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 115. Skogsvårdsåtgärder, skogsbilvägbyggnad samt skogsdikning år 1980 
Silvicultural measures, building of forest roads, draining ditches and forest landing strips 
Uppgifterna i denna tabell är hämtade från olika källor med något skiljaktiga definitioner av olika skogsvårdsåtgärder. 
Uppgifterna är därför inte fullt jämförbara mellan ägargrupperna. — Se Källhänvisningar m. m. 



Fiske Fisheries 

Tab. 116. Saltsjöfisket: avkastning 1977—1981, landad vikt 
The yield of sea-fisheries, landed weight 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Fiske Fisheries 

Tab. 117. Saltsjöfisket: fiskare, redskap och båtar 1967—1979 
Sea-fisheries: fishermen, fishing gear and fishing craft 
Uppgifter om fiskare, redskap och båtar insamlas fr. o. m. 1970 endast vart tredje år. Since 1970 information of fishermen, 
fishing gear and fishing craft are collected only every third year. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 118. Saltsjöfisket: ilandförd fisk på kuststräckor år 1981, landad vikt 
The yield of sea-fisheries by coastal districts, landed weight 
Preliminära uppgifter. Preliminary data. — Se Källhänvisningar m. m. 



Bergshantering Mining, quarrying 

Tab. 119. Produktion av vissa malmer, mineraler och bergarter 1972—1980,1 000 ton 
Production of ore, minerals and kind of rocks 
Se Källhänvisningar m. m. 

123 

Tab. 120. Produktion av järnmalm, tackjärn samt vissa andra metaller 1958—1980 
Production of iron ore, pig iron and certain other metals 
Se Källhänvisningar m. m. 



Industri Manufacturing 

Tab. 121. Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter enligt 
SITC-Revised 2 1977—1980 
Manufacturing (excl. electricity, gas and water services): production of some important items 
divided according to the SITC-Revised 2 
Uppgifterna i denna tabell avser totala produktionen, inte som i tab. 123 och 127 endast avsalutillverkningen. Rörande 
brytningen av malmer och vissa andra mineral se tab. 119—120. Noterna återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, see 
end of the table. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 121 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter 
enligt SITC-Revised 2 1977—1980 

(forts.) 125 



Industri Manufacturing 

Tab. 121 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter 
enligt SITC-Revised 2 1977—1980 
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Industri Manufacturing 

Tab. 121 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter 
enligt SITC-Revised 2 1977—1980 
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(forts.) 



Industri Manufacturing 

Tab. 121 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter 
enligt SITC-Revised 2 1977—1980 
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Industri Manufacturing 

Tab. 121 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter 
enligt SITC-Revised 2 1977—1980 
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(forts.) 



Industri Manufacturing 

Tab. 121 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter 
enligt SITC-Revised 2 1977—1980 
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Industri Manufacturing 

Tab. 121 (forts.). Industri: tillverkning av vissa varugrupper, varuundergrupper eller varuposter 
enligt SITC-Revised 2 1977—1980 
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Industri Manufacturing 

Tab. 122. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: arbetsställen och årssysselsatta 
enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) samt på storleksklasser år 1980 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, see the end of the table. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Manufacturing and mining and quarrying: establishments and persons engaged by branch of 
industry and according to size by number of persons yearly engaged 

133 

(forts.) 



Industri Manufacturing 

Tab. 122 (forts.). Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: arbetsställen och årssyssel-
satta enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) samt på storleksklasser år 1980 

134 



Industri Manufacturing 

(forts.) 
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Industri Manufacturing 

Tab. 122 (forts.). Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: arbetsställen och årssyssel-
satta enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) samt på storleksklasser år 1980 

136 



Industri Manufacturing 

137 



Industri Manufacturing 

Tab. 123. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: arbetsställen, arbetare m. m. enligt 
svensk näringsgrensindelning (SNI) år 1980 
Manufacturing and mining and quarrying: establishments, wage-earners, etc. by branches of 
industry 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 123 (forts.). Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: arbetsställen, arbetare m. m. 
enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) år 1980 

139 

(forts.) 



Industri Manufacturing 

Tab. 123 (forts.). Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: arbetsställen, arbetare m. m. 
enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) år 1980 
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Industri Manufacturing 

Tab. 124. Industri, exkl. el-, gas- och vattenverk: investeringar 1973—1980, milj. kr, löpande priser 
enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) 
Industrial investments (excl. electricity, gas and water services) 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 125. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: arbetskraft 1975—1980 enligt 
svensk näringsgrensindelning (SNI) 
Manufacturing and mining and quarrying: manpower 
Uppgifterna avser medeltalet under året sysselsatta personer. Of which employed with maintenance work. — Se Källhän
visningar m. m. 



Industri Manufacturing 

Tab. 126. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: arbetsställen 1974—1980 enligt 
svensk näringsgrensindelning (SNI) 
Manufacturing and mining and quarrying: number of establishments 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 127. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: produktionens saluvärde 1974— 
1980 enligt svensk näringsgrensindelning (SNI), milj. kr 
Manufacturing and mining and quarrying: market value 
Se huvudnot till tab. 121. — Se Källhänvisningar m. m. 



Industri Manufacturing 

Tab. 128. Produktionens volym inom gruvor, mineralbrott samt tillverkningsindustri enligt svensk 
näringsgrensindelning (SNI) 1973—1980. Indextal (1968 = 100) 
Volume index of industrial production 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Industri Manufacturing 

Tab. 129. Brännvinstillverkning 1960/61—1965/66 samt 1967—1981 
Production of distilled liquors 
T. o. m. 1966 tillverkningsår som slutar den 30 september. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 130. Tillverkning av skattepliktiga malt- och läskedrycker 1974—1981 
Production of malt liquors and soft drinks subject to taxation 
Se Källhänvisningar m. m. 



Industri Energi Manufacturing Energy 

Tab. 131. Industri: leverans- och orderläge 1979—1981 
Industry: delivery and orderbook situation 
For English translation, see table 128. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 132. Energibalans år 1981 
Overall energy balance 
Måttet är 1 000 terajoule (TJ). Uppgifterna är preliminära. — Se Källhänvisningar m. m. 



Energi Energy 

Tab. 133. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott enligt svensk näringsgrensindelning 
(SNI): förbrukning av bränsle och elektrisk energi efter bränsleslag 1975—1980 
Manufacturing and mining and quarrying: consumption of fuel and electric energy by kind of fuel 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 134. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott: förbrukning av bränsle och elektrisk 
energi 1976—1980 enligt svensk näringsgrensindelning (SNI) 
Manufacturing and mining and quarrying: consumption of fuel and electric energy by branch of 
industry 
Se Källhänvisningar m. m. 



Energi Energy 

Tab. 135. Tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott enligt svensk näringsgrensindelning 
(SNI): drivkraft för omedelbar drift i 1 000 kilowatt (kW) 1973—1979 
Manufacturing and mining and quarrying: motive power (1 000 kW) 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 136. Vattenkraft, disponibel och utbyggd, den 31 december 1979—1981 
Water power, potential and developed 
Se Källhänvisningar m. m. 



Energi Energy 

Tab. 137. Elektrisk energi: produktion och förbrukning 1975—1981 
Electric energy: generation and consumption 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Byggnadsindustri Construction 

Tab. 138. Byggnads- och byggkonsultverksamhet: produktionsvärde efter projekttyper 1973— 
1980, milj. kr 
Construction, consulting engineering and architectural service: production value by type of project 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 139. Byggnads- och byggkonsultverksamhet: produktionsvärde i milj. kr och antal anställda 
för olika producentkategorier 1974—1980 
Construction, consulting engineering and architectural service: production value and number of 
employees for different categories of builders 
I begreppet "anställda" ingår både arbetare och tjänstemän. — Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 



Byggnadsindustri Construction 

Tab. 139 (forts.). Byggnads- och byggkonsultverksamhet: produktionsvärde i milj. kr och antal 
anställda för olika producentkategorier 1974—1980 
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Tab. 140. Bostadsbyggandet: lägenheter i inflyttningsfärdiga hus efter storstadsområde/riket i 
övrigt och lägenhetstyp 1974—1981 
Housing construction: dwellings in completed buildings by metropolitan area/the other parts 
of the country 
Se Källhänvisningar m. m. 



Byggnadsindustri Construction 

Tab. 141. Bostadsbyggandet: lägenheter i inflyttningsfärdiga hus efter kommungrupp, förekomst 
av statligt lån, byggherre, upplåtelseform, hustyp och lägenhetstyp år 1981 
Housing construction: dwellings in completed buildings by group of municipalities, existence 
of government loan, type of investor, tenure, type of building and size of dwelling 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Byggnadsindustri Construction 

Tab. 142. Bostadsbyggandet: lägenheter i inflyttningsfärdiga hus efter förekomst av statligt lån, 
byggherre, upplåtelseform, hustyp och uppvärmningssätt 1979—1981 samt år 1981 även efter 
kommungrupp 
Housing construction: dwellings in completed buildings by existence of government loan, type 
of investor, tenure, type of building and type of heating 1979—1981 and in 1981 also by group 
of municipalities 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Byggnadsindustri Construction 

Tab. 143. Bostadsbyggandet: lägenheter i inflyttningsfärdiga hus efter ägare 1971—1981 
Housing construction: dwellings in completed buildings by type of ownership 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 144. Bostadsbyggandet: modernisering och rivning av lägenheter i flerbostadshus år 1981 
Housing construction: restoration and demolition of dwellings in multi-dwelling buildings 
Se Källhänvisningar m. m. 



Byggnadsindustri m. m. Construction, etc. 

Tab. 145. Bostadsbyggandet: lägenheter i moderniserade flerbostadshus avslutade år 1981, före 
och efter modernisering 
Housing construction: number of dwellings in restored multi-dwelling buildings completed 1981, 
before and after restoration 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 146. Försäljning av tobaksvaror 1974—1981 
Tobacco: retail trade 
Se Källhänvisningar m. m. 



Inrikeshandel Internal trade 

Tab. 147. Detaljhandeln: försäljning kvartalsvis 1981 och förändringar sedan 1980 
Retail trade: sales per quarter and changes 
For translation, see table 153. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 148. Detaljhandel: antal försäljningsställen, nedläggningar och nyetableringar inom daglig
varuhandeln samt dagligvaruhandelns försäljning procentuellt och i löpande priser 1968—1980, 
milj. kr 
Retail trade: number of establishments, closed down and new business starts, and sales in per
centage and at current prices 
Se Källhänvisningar m. m. 



Inrikeshandel Internal trade 

Tab. 149. Försäljning av alkoholdrycker: översikt 1974—1981 
Retail trade in spirits and wines 
Avser försäljning för konsumtion. The table refers to sales for consumption. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 150. Försäljning av alkoholhaltiga drycker per invånare 15 år och däröver 1970—1981 
Consumption per inhabitant of alcoholic beverages 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 151. Försäljning av alkoholdrycker: detaljhandelsställen och överlåtna serveringstillstånd 
1974—1981 
Organization of the retail trade in spirits and wines 
Avser spritdrycker, vin och starköl. — Se Källhänvisningar m. m. 



Inrikeshandel Internal trade 

Tab. 152. Detaljhandel: dagligvaruhandelns omsättning per butikstyp samt antal butiker den 
31 december 1980, milj. kr 
Retail trade: annual turnover and number of shops within the grocery trade 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 153. Detaljhandeln: försäljning år 1980 
Retail trade: number of sales establishments and sales 
Se Källhänvisningar m. m. 



Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 154. Värde av införda varor (cif): fördelning enligt SITC, Rev. 2 
1976—1981, milj. kr 
Value of imported commodities by SITC, Rev. 2 
Uppgifterna avser generalhandeln. The figures relate to the general trade. SITC = Standard International Trade Classification. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 154 (forts.). Värde av införda varor (cif): fördelning enligt SITC, Rev. 2 
1976—1981, milj. kr 
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(forts.) 



Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 154 (forts.). Värde av införda varor (cif): fördelning enligt SITC, Rev. 2 
1976—1981, milj. kr 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 155. Värde av utförda varor (fob): fördelning enligt SITC, Rev. 2 
1976—1981, milj. kr 
Value of exported commodities by SITC, Rev. 2 

Uppgifterna avser generalhandeln. For translation of the commodities see table 154. — Se Källhänvisningar m. m. 

161 
(forts.) 



Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 155 (forts.). Värde av utförda varor (fob): fördelning enligt SITC, Rev. 2 
1976—1981, milj. kr 

162 

Tab. 156. Införsel (cif) och utförsel (fob) 1966—1981 
Imports and exports 
Uppgifterna avser generalhandeln. — Värdeuppgifterna avser vid införsel cif-priset (cost, insurance, freight), vid utförsel 
fob-priset (free on board). The figures relate to the general trade. — Se Källhänvisningar m. m. 



Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 157. Införsel och utförsel: pris- och volymindex 1977—1980 (1959 = 100) 
Price and volume of imports and exports, index numbers 
Prisindextalen grundar sig på enhetspriser över samtliga handelsstatistiska nummer. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 158. Värde av införda varor (cif): fördelning på huvudavdelningar och avdelningar enligt 
SITC, Rev. 2 och på ursprungsland år 1981, milj. kr 
Uppgifterna avser generalhandeln. The figures relate to the general trade. For translation, see table 154 and 161. — 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Value of imported commodities by SITC, Rev. 2 sections and divisions and by country of origin 

165 

(forts.) 



Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 158 (forts.). Värde av införda varor (cif): fördelning på huvudavdelningar och avdelningar 
enligt SITC, Rev. 2 och på ursprungsland år 1981, milj. kr 

166 

Tab. 159. Värde av utförda varor (fob): fördelning på huvudavdelningar och avdelningar 
enligt SITC, Rev. 2 och på förbrukningsland år 1981, milj. kr 
Uppgifterna avser generalhandeln. The figures relate to the general trade. For translation, see tables 154 and 161. — 
Se Källhänvisningar m. m. 



Utrikeshandel Foreign trade 

Value of imported commodities by SITC, Rev. 2 sections and divisions and by country of origin 

(forts.) 
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Value of exported commodities by SITC, Rev. 2 sections and divisions and by country of consumption 



Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 159 (forts.). Värde av utförda varor (fob): fördelning på huvudavdelningar och avdelningar 
enligt SITC, Rev. 2 och på förbrukningsland år 1981, milj. kr 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Value of exported commodities by SITC, Rev. 2 sections and divisions and by country of consumption 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 160. Värde av införda (cif) och utförda (fob) varor: fördelning efter länder 1979—1981, 
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 1. Uppgifterna avser generalhandeln. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 160 (forts.). Värde av införda (cif) och utförda (fob) varor: fördelning efter länder 1979—1981, 
milj. kr 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 161. De viktigaste införda varorna (cif): kvantitet och värde 1976—1981 
Siffrorna i förspalten avser varukoder enl. SITC, Rev. 2, i vissa fall kompletterade med statistiska nummer enligt den 
svenska tulltaxan. Uppgifterna avser generalhandeln. The figures after the commodity headings refer to code numbers 
in the Standard International Trade Classification, Revision 2 (SITC, Rev. 2). — Se Källhänvisningar m. m. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Principal commodities imported: quantity and value 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 162. De viktigaste utförda varorna (fob): kvantitet och värde 1976—1981 
Se huvudnot till tab. 161. For head-note, see table 161, — Se Källhänvisningar m. m. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Principal commodities exported: quantity and value 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 163. Bruttoredovisning av betalningsbalansen åren 1980 och 1981, milj. kr 
Balance of payments in gross figures 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Utrikeshandel Foreign trade 

Tab. 164. Sveriges betalningsbalans 1975—1981, milj. kr 
Balance of payments 

Siffrorna för utrikeshandeln avser generalhandeln. I posterna under Löpande transaktioner, Kapitaltransaktioner och 
Restpost representerar en positiv siffra betalning till Sverige. I posterna under valutareserven betecknar en positiv siffra 
en ökning av nettofordringar på utlandet. 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 Foreign exchange reserves 
positive figures mean increases of the net claim on foreign countries. — Se Källhänvisningar m m . 

177 



Sjöfart Shipping 

Tab. 165. Svenska handelsflottan: fartyg efter storlek och ålder vid utgången av år 1981 
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. 
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Tab. 166. Svenska handelsflottan: upplagda fartyg månadsvis 1978—1981 
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. 



Sjöfart Shipping 

Tab. 167. Svenska handelsflottan: fartyg efter huvudsaklig fart vid slutet av åren 1966—1980 
Merchant fleet: vessels by main use 

Avser fartyg om 100 ton brutto och däröver. Covers vessels of 100 tons gross and over. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 168. I direkt fart inklarerade fartyg efter nationalitet 1978—1980 
Entered vessels in direct voyages: analysis of vessels by nationality 
Avser fartyg om 40 ton netto och däröver. Covers vessels of 40 tons net and over. — Se Källhänvisningar m. m. 



Sjöfart Shipping 

Tab. 169. Fartyg och färjor i direkt fart mellan Sverige och utlandet 1970—1981 
Shipping between Sweden and foreign countries: direct voyages with vessels and ferries 
Avser fartyg om 40 ton netto och däröver. Covers vessels of 40 tons net and over. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 170. Svenska rederinäringen: bruttointäkter 1973—1980, milj. kr 
Swedish shipping companies: gross freight earnings 
Se Källhänvisningar m. m. 



Sjöfart Shipping 

Tab. 171. Fartygstrafiken i rikets hamnar 1970—1980 
Swedish ports: vessels entered and cleared, etc. 

Uppgifterna baseras på de 25 trafikmässigt största hamnarna. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Sjöfart Kommunikationer Shipping Transport, communications 

Tab. 172. Lotsningar, säkerhetsanstalter för sjöfarten samt sjöräddning den 31 december 
1975—1981 
State pilotage, aids to navigation and life-saving 
Exkl. kommunala och enskilda anläggningar etc. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 173. Avgående brevförsändelser till utlandet 1974—1980 
Letters dispatched to foreign countries 
Se Källhänvisningar m. m. 



Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 174. Postförsändelser (portopliktiga) 1973—1980, i milj. 
Volume of mail (liable to postage) 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 175. Postverkets serviceställen, postlinjer m. m. 1973—1980 
Post offices, mail routes, etc. 
Se Källhänvisningar m. m. 



Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 176. Telefon, telegraf, telex och rundradio 1974/75—1980/81 
Telephone service, telegraph, telex and broadcasting service 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 177. Järnvägar: översikt 1976—1981 
Railways: operations 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 178. Järnvägar: bana och rullande materiel den 31 december 1972—1981 
Railways: length of lines and rolling stock 
Sifforna i tabellen avser samtliga järnvägar. De enskilda järnvägarnas längd var 1981 inalles 616 km, varav 176 km smalspåriga. 
Den elektrifierade längden var 507 km. — Se Källhänvisningar m. m. 



Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 179. Statsvägar och enskilda statsbidragsvägar 1977—1981 samt år 1982, länsvis 
State-administered roads and private roads with subsidies 
Uppgifterna avser den 1 januari resp. år. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 180. Statsvägar: statens kostnader för vägbyggande år 1981 i 1 000 kr 
State capital investments in state-administered roads 

Se Källhänvisningar m. m. 



Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 180 (forts.). Statsvägar: statens kostnader för vägbyggande år 1981 i 1 000 kr 

(forts.) 
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Tab. 181. Statsvägar: statens kostnader för drift 1978—1981 i 1 000-tal kr, länsvis 
State expenditure for maintenance of state-administered roads, by county 

Se Källhänvisningar m. m. 



Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 181 (forts.). Statsvägar: statens kostnader för drift 1978—1981 i 1 000-tal kr, länsvis 
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Tab. 182. Drift och ordinarie vägbyggande: statens kostnader 1974—1981 i 1 000 kr 
State expenditure for maintenance of roads and construction of roads and bridges 
Inkl. administration. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 183. Vägar och gator den 1 januari 1977—1982 
Roads and streets 
Se Källhänvisningar m. m. 



Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 184. Utlämnade och återkallade körkort: översikt 1960—1981 
Drivers' licences issued and cancelled: survey 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 185. Utlämnade och återkallade körkort efter kön år 1981, länsvis 
Drivers' licences issued and cancelled, by sex and by county 
Klass A = körkort för motorcykel. Klass B = körkort för personbil, lätt lastbil, lätt släpfordon. Klass C = körkort för tung 
lastbil. Klass 0 = körkort för buss. Klass E = körkort för fordon med ett eller flera släpfordon, oavsett vikt. For English 
translation, see table 186. — Se Källhänvisningar m. m. 



Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 186. Körkortsinnehavare den 31 december 1981 
People with drivers' licences 

Klass A = körkort för motorcykel. Driving licence for motorcycle. Klass B = körkort för personbil, lätt lastbil, lätt släpfordon. 
Driving licence for passenger car, light lorry, light trailer. Klass C = körkort för tung lastbil. Driving licence for heavy lorry. 
Klass D = körkort för buss. Driving licence for bus. Klass E = körkort för fordon med ett eller flera släpfordon, oavsett vikt. 
Driving licence for vehicles with one or more trailers. — Se Källhänvisningar m. m. 

190 

Tab. 187. Bilregistret: registrerade motorfordon i trafik efter årsmodell (motorcyklar efter år 
för första registrering) den 31 december 1980 och 1981 
Motor vehicles in use by model year and motorcycles by year of initial registration 

Se Källhänvisningar m. m. 



Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 188. Bilregistret: registrerade motorfordon i trafik vid utgången av åren 1945—1981 
Motor vehicles in use registered at end of period 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 189. Bilregistret: registrerade personbilar, lastbilar, bussar, traktorer och motorcyklar i 
trafik den 31 december 1981 efter fabrikat 
Motor vehicles in use by make 
Se Källhänvisningar m. m. 



Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 190. Statens järnvägars biltrafik 1975—1981 
State railways: road motor service 
Avser SJ:s biltrafik i egen regi. Road motor service in state administration. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 191. Lastbilstransporter 1975—1981 
Lorry transportation 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 192. Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter: kapacitet och storlek år 1981 
Accommodation establishment: capacity and size 



Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 192 (forts.). Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter: kapacitet och storlek år 1981 
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Tab. 194. Övernattande gäster på hotell, vandrarhem och i semesterbyar efter hemland 1979—1981 
Nights spent in all registered tourist accommodation by country of the visitors' nationality and by 
type of establishment 

Tab. 193. Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter 1979—1981 
Accommodation establishment 



Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 195. Vägtrafikolyckor: dödade eller skadade personer efter trafikantgrupp 1970—1981 
Road traffic accidents: persons killed or injured, by group of road-users 

Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning. The table only includes accidents which have brought 
about police investigation. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 196. Vägtrafikolyckor: dödade eller skadade personer efter skadans grad, trafikantgrupp 
och ålder år 1981 
Road traffic accidents: persons killed or injured by severity of the injury, by group of road-users 
and by age 
Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning. — Se Källhänvisningar m. m. 



Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 197. Vägtrafikolyckor: olyckor 1972—1981 
Road traffic accidents 
Tabellen omfattar endast olyckor som föranlett polisundersökning. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 198. Trafiken på statliga flygplatser med linjefart 1977—1981 
Flying activity at state-owned airports with scheduled services 

Tabellen avser flygtrafiken med motordrivna flygplan på statliga flygplatser med linjefart. Under åren 1977—1981 
trafikerades 19 sådana flygplatser. — Se Källhänvisningar m. m. 



Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 199. Svensk regelbunden luftfart (linjefart) 1971—1981 
Swedish scheduled air traffic 
Den internationella trafiken omfattar 3/7 av SAS internationella trafik. SAS hela luftfart redovisas i tab. 548. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 200. Svensk civil luftfart: ankommande och avresande passagerare i linjefart 1975—1981 
Swedish civil aviation: passengers in scheduled air traffic 
Se Källhänvisningar m. m. 



Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 200 (forts.). Svensk civil luftfart: ankommande och avresande passagerare i linjefart 
1975—1981 
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Tab. 201. Svensk civil luftfart: ankommande och avresande passagerare i ej regelbunden 
luftfart (charterflyg) på statliga flygplatser med linjefart 1974—1981 
Swedish civil aviation: passengers in non-scheduled operations at state-owned airports with 
scheduled services 

Se Källhänvisningar m. m. 



Kommunikationer Transport, communications 

Tab. 202. Svensk civil luftfart: avresande passagerare i utrikes chartertrafik 1974—1981 efter 
destinationsland 
Swedish civil aviation: passengers embarked in international non-scheduled traffic, by country of 
destination 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 203. Svensk civil luftfart: motordrivna luftfartyg efter viktklasser och ägarekategorier vid 
slutet av 1971—1981 
Swedish civil aviation: engine-driven aircraft by weight and ownership 
Se Källhänvisningar m. m. 



Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 204. Regional fördelning av resevalutautgifterna 1976—1981, milj. kr 
Regional allocation of travel expenditure 

Länderfördelningen baseras huvudsakligen på vilka valutor resenärerna använder och inte vart de reser. Resevalutautgifterna 
justerades upp i februari 1981 med ca en (1) miljard kronor per helår. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 205. Medelräntor hos bankinstituten 1965—1981 
Average rate of interest by the banks 
Med medelränta avses för inlåningen (exkl. bankcertifikatl gottgjorda räntor under året i procent av det aritmetiska medelvärdet 
av inlåningen i början och i slutet av året, varvid inlåningen i slutet av året dock reducerats med per ultimo det aktuella året 
gottgjorda räntor. För utlåningen avses ränteintäkterna i procent av det aritmetiska medelvärdet av utlåningen i början och 
slutet av året. Hos föreningsbankerna har dock t. o. m. 1969 räntekostnaderna resp. ränteintäkterna satts i relation till månads
genomsnittet av in- resp. utlåning. — Se Källhänvisningar m. m. 



Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 206. Riksbankens diskonto i procent 1907—1982 
Official discount rate in per cent 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 207. Kreditmarknaden: låntagare resp. långivare 1976—1981, milj. kr 
Credit market: borrowers resp. granting of loans 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 208. Riksbankens valutareserv vid slutet av åren 1975—1981, milj. kr 
The Riksbank: gold and foreign exchange reserves 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 209. Valutakurser i Stockholm: genomsnittliga säljkurser 1974—1981 
Exchange rates in Stockholm: average selling rates 
Där inte annat anges avses avista växelkurser (säljkurser) i Stockholm. Sista decimalsiffran i vissa fall avrundad. 
Sight rates, except as noted. — Se Källhänvisningar m. m. 



Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 210. Allmänna pensionsfonden. Fond I—III: delfondernas placeringsobjekt den 31 december 
1981 
The Swedish National Pension Insurance Fund. First, Second and Third Boards: assets by kind 
of object 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 211. Allmänna pensionsfonden. Fond I—III: placeringarna efter låntagargrupp vid slutet av 
åren 1960, 1965, 1970, 1975, 1977—1981 samt utbetalda pensionsmedel resp. år 
The Swedish National Pension Insurance Fund. First, Second and Third Boards: investments by 
group of borrower and supplementary pensions paid out 
Se Källhänvisningar m. m. 



Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 212. Allmänna pensionsfonden. Fond I—III: placeringar efter låntagargrupp den 31 december 
1979—1981 
The Swedish National Pension Insurance Fund. First, Second and Third Boards: investments by 
group of borrower 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 213. Allmänna pensionsfonden. Fond IV: balansräkning den 31 december 1975—1981, milj. kr 
The Swedish National Pension Insurance Fund. Fourth Board: assets and liabilities 
Se Källhänvisningar m. m. 



Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 214. Affärsbankerna: verksamhet, rörelseresultat m. m. 1976—1981 i 1 000 kr 
Commercial banks: activity and earnings before depreciations and transfers to valuation reserves, 
etc. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 215. Affärsbankernas ställning den 31 december 1979—1981, milj. kr 
Commercial banks: assets and liabilities 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 216. Affärsbankerna: resultaträkning m. m. 1972—1981, milj. kr 
Commercial banks: profit and loss account 
T. o. m. 1979 ingår Sveriges Kreditbank. Fr. o. m. 1974 ingår PK-banken. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 217. Postgirot 1975—1980 
Postal Giro Service 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 218. Bankgirot 1974—1981 
Bank Giro Service 
Se Källhänvisningar m. m. 



Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 219. Riksbankens ställning vid slutet av åren 1976—1981, milj. kr 
The Riksbank: assets and liabilities 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 220. Hypoteksinrättningarna den 31 december 1975—1981 
Mortgage institutions 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 221. Värdepappercentralens verksamhet 1975—1981 
The Securities Register Centre: activity 
Se Källhänvisningar m. m. 



Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 222. Sparbankarna: resultaträkning m. m. 1972—1981 
Savings banks: profit and loss account 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 223. Sparbankerna: ställning den 31 december 1975—1981, milj. kr 
Savings banks: assets and liabilities 
Se Källhänvisningar m. m. 



Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 224. Sparbankerna den 31 december 1980, länsvis 
Savings banks, by county 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 225. Utestående skuld av obligationer, förlagsbevis och andra överlåtbara lån 
den 31 december 1973—1981, milj. kr 
Bonds, debentures and other negotiable loans in circulation 
Se Källhänvisningar m. m. 



Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 226. Svenska aktier, obligationer och förlagsbevis 1974—1980, milj. kr 
Swedish shares, bonds and debentures 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 227. De större placerarnas totala innehav av obligationer, förlagsbevis och andra överlåtbara 
lån den 31 december 1973—1981, milj. kr 
Total holdings of bonds, debentures and other negotiable loans 
Premie- och sparobligationer ingår ej i placerarnas innehav. Excl. Premium Bond Loans and Saving Certificates. — Se 
Källhänvisningar m. m. 

213 

Tab. 228. Sveriges investeringsbank den 31 december 1975—1981, milj. kr 
Swedish Investment Bank 
Se Källhänvisningar m. m. 



Penning- och kreditväsen Money and credit market 

Tab. 229. Föreningsbankerna den 31 december 1973—1981 
Co-operative banks 
Beloppen anges i milj. kr. Money figures in millions of kronor. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 230. Föreningsbankerna: resultaträkning 1971—1981, milj. kr 
Co-operative banks: profit and loss account 
Se Källhänvisningar m. m. 



Penning- och kreditväsen etc. Money and credit market, etc. 

Tab. 231. Omsättningen på Stockholms fondbörs och aktieindex 1975—1981 samt juni 1982 
Turnover on the Stockholm Stock Exchange; Index of Stock exchange prices 
Antalet medlemmar av Stockholms fondbörs den 31 december 1981 var 19 och antalet bolag med inregistrerade aktier 
137 med ett sammanlagt nominellt belopp av 25,9 miljarder kr. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 232. Bränder efter brandorsak 1973—1979 
Fires by cause of fire 
Antal bränder som ersatts av svenska försäkringsbolag med riksomfattande verksamhet. — Se Källhänvisningar m. m. 



Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 233. Svenska försäkringsbolag: förvaltade tillgångar 1973—1981, milj. kr 
Assets of Swedish insurance companies 

Läns-, härads- och sockenbolagen är inte medtagna. Dessa svarar för mindre än 2 % av de förvaltade tillgångarna. 
Excluding single-county and local companies which account for less than 2 per cent of the assets. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 234. Liv- och sjukförsäkringsbolag: direkt verksamhet 1972—1980 
Life and health insurance companies. Direct busines 
Exkl. avgångsbidragsförsäkring. Excl. discharge insurance. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 235. Försäkringsbestånd i vissa försäkringsgrenar 1974—1980 
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 licensedin Sweden. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 236. Liv- och sjukförsäkringsbolag: direkt försäkringsbestånd 1974—1980 
Policies in force in Swedish life and health insurance companies. Direct busines 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 237. Skadeförsäkring: under året influtna premier och utbetalda skadeersättningar 
1974—1980,1 000 kr 
Fire and casualty insurance: premiums received and claims paid during the year 
Utbetalda skadeersättningar inkl. avsatta kapitalvärden för under året fastställda skadelivräntor. Tabellen omfattar samtliga 
svenska bolag och i Sverige koncessionerade utländska bolag och avser direkt affär i Sverige. Beträffande allmänna 
försäkringskassor se tab. 308 och 309. Direct business in Sweden of Swedish companies and of foreign companies licensed 
in Sweden. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 238. Skadeförsäkring: på året belöpande premier, skador m. m. 1977—1980 
Direct fire and casualty insurance: premiums earned, claims incurred during year, etc. 
Avser direkt försäkring i Sverige. Endast svenska bolag. Swedish companies only. — I formeln för överskottsberäkningarna 
har använts en räntefot av 5 %. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Försäkringsväsen Insurance 

Tab. 239. Allmän egendoms-, inkomst- och ansvarighetsförsäkring: under året influtna premier 
och utbetalda skadeersättningar efter objektförsäkringsgrupper 1977—1980 i 1 000 kr 
General property, pecuniary loss and liability insurance: premiums received and claims paid 
during the year, by kind of object 
Utbetalda skadeersättningar inkl. avsatta kapitalvärden för under éret fastställda skadelivräntor. Tabellen omfattar endast 
andra bolag an läns-, härads- och sockenbolag. Excl. local companies and single-county companies. — Se Källhänvisningar 
m. m. 
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Tab. 240. Trafikförsäkring för samtliga försäkringsbolag 1977—1979 
Motor third party insurance 
Se Källhänvisningar m. m. 



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

Tab. 241. Konsumentpriser för vissa varor och tjänster 1975—1981 i kr 
Retail prices of selected commodities and services 
Fr. o. m. 1977 nytt urval av noteringsställen för lokalt insamlade uppgifter. Vid indexberäkningarna har frånräknats 
effekten av urvalsbytet, vilket dock inte varit möjligt för de i tabellen redovisade medelpriserna. — Se Källhän
visningar m. m. 
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(forts.) 



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

Tab. 241 (forts.). Konsumentpriser för vissa varor och tjänster 1975—1981 i kr 
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Priser, levnadskostnader, konsumtion Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 242. Konsumentprisindex, årsmedeltal 1968—1980 (1949 = 100) och 1981 (1980 = 100) 
Consumer price index, annual averages 
Konsumentprisindex för aug. 1982 var 122,2 varav för livsmedel 131,0(1980 = 100). — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 243. Basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring 1965—1982 
Basic amount according to the National Insurance Act 
Ny metod att räkna basbeloppet. Räknat enl. regler som gällt t.o.m. 1980 skulle basbeloppet för mars-maj 1981 ha blivit 16 800, 
för juni—oktober 1981 17 300 kr, för november 1981—mars 1982 17 900 kr och för april—september 1982 18 600 kr. — Se Käll
hänvisningar m. m. 



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

Tab. 244. Nettoprisindex 1964—1980 (1959 = 100) och 1980—1982 (1980 = 100) 
Net price index 

Fr. o. m. januari 1981 redovisas nettoprisindex sé att indextalen visar priserna jämfört med 1980 års medeltal(basår1980= 100). 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 245. Producentprisindex för industrin 1976—1981 samt maj 1982 (1968 = 100) 
Producer price index for mining, quarrying and manufacturing 

Indextal för branschkarakteristiska varugrupper enl. svensk standard för näringsgrensindelning (SNI), baserad på ISIC1. Index 
numbers for characterizing industries according to Swedish Standard for Classification of Economic Activities based on 
ISIC. — Se Källhänvisningar m. m. 



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

Tab. 246. Prisindex för inhemsk tillgång 1974—1981 samt maj 1982 (1968 = 100) 
Price index for domestic supply 

Se huvudnot till tab. 245. For head-note see table 245. For translation, see table 245. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 247. Exportprisindex 1975—1981 samt maj 1982 (1968 = 100) 
Export price index 
Se huvudnot till tab. 245. For head-note see table 245. For translation, see table 245. — Se Källhänvisningar m. m. 



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

Tab. 248. Importprisindex 1975—1981 samt maj 1982 (1968 = 100) 
Import price index 
Se huvudnot till tab. 245. For head-note see table 245. For translation, see table 245. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 250. Genomsnittlig årshyra och hyra per m2 i olika lägenhetstyper 1975—1981 
Average annual rent and rent per square meter by type of dwelling 
Avser omöblerade lägenheter i flerbostadshus. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 249. Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner, årsmedeltal 
1914—1980 (juli 1914 = 100) 
Cost-of-living index excluding direct taxes and social benefits, annual averages 
Se Källhänvisningar m. m. 



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

Tab. 251. Genomsnittlig årshyra och hyra per m2 efter husens ålder 1979—1981 
Average annual rent and rent per square meter by age of the houses 
Avser omöblerade lägenheter i flerbostadshus. — Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 229 

Tab. 252. Konsumtion av livsmedel m. m. 1978—1981 
Food consumption 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. For footnotes, see end of the table. — Se Källhänvisningar m. m. 



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

Tab. 252 (forts.). Konsumtion av livsmedel m. m. 1978—1981 
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Priser, levnadskostnader, konsumtion Prices, cost-of-living, consumption 

Tab. 253. Kostens sammansättning och näringsvärde per person och dag 1960—1981 

Food composition and alimental value per person and day 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 254. Obebyggd tomtmark: antal köp och köpeskillingens medelvärde 1976—1980, 1 000 kr 
Unbuilt sites: number of transaction and the average of the purchase-price 
Se Källhänvisningar m. m. 



Priser Prices 

Tab. 255. En- och tvåfamiljsvillor, rad- och kedjehus: priser och köpeskillingskoefficienter åren 
1979 och 1980 efter län och taxeringsvärde 
One- and two-dwelling houses, terrace-houses: prices and purchase-price coefficients by county 
and by assessed value 
Avser endast sådana lagfarna köp av fastigheter som ansetts representera marknadsvärdet. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Priser Prices 

Tab. 256. Hyreshus: priser och köpeskillingskoefficienter 1978—1980 
Multi-dwelling buildings and commercial buildings: prices and purchase-price coefficients 
Avser endast sådana lagfarna köp av fastigheter som ansetts representera marknadsvärdet. — Se Källhänvisningar m. m. 

forts. 
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Tab. 257. Jordbruksfastigheter: priser och köpeskillingskoefficienter åren 1979 och 1980 
Farms: prices and purchase-price coefficients 
Avser endast sådana lagfarna köp (ej släktköp) resp. förvärv genom fastighetsreglering som ansetts representera mark
nadsvärdet. — Se Källhänvisningar m. m. 



Priser Prices 

Tab. 257 (forts.). Förvärv av jordbruksfastigheter: priser och köpeskillingskoefficienter åren 1979 
och 1980 
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Priser Prices 

Tab. 258. Fritidshus: priser och köpeskillingskoefficienter åren 1979 och 1980 efter län och 
taxeringsvärde 
Houses for seasonal and secondary use: prices and purchase-price coefficients by county and 
by assessed value 

Avser endast sådana lagfarna köp av fastigheter som ansetts representera marknadsvärdet. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Bostäder Housing 

Tab. 259. Fritidshus för bostadsändamål 1977—1981 
Houses for seasonal and secondary use: for housing purposes 
Uppgifterna grundas på respektive års taxering. The figures based on year of assessment. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 260. Bostadsbyggandet: statliga lån och bidrag till bostadsförsörjningen budgetåren 
1974/75—1980/81 
Housing construction: government assistance to housing. 
Avser nybyggnad och ombyggnad. Se Källhänvisningar m. m. 



Bostäder Housing 

Tab. 261. Lägenheter efter ägarekategori och utrustning den 1 november 1975 
Dwellings by type of ownership and type of convenience 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 262. Lägenheter efter hustyp den 1 november 1975 
Dwellings by type of building 
Se Källhänvisningar m. m. 



Bostäder Housing 

Tab. 263. Lägenheter efter storlek och byggnadsår den 1 november 1975 
Dwellings by size and by year of construction 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Bostäder Housing 

Tab. 264. Bostadshushåll efter lägenhetsstorlek, antal boende och efter lägenhetens kvalitets
grupp den 1 november 1975 
Dwelling households by size of dwelling, number of occupants, etc. and by quality group of 
dwelling 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Bostäder Housing 

Tab. 265. Bostadshushåll efter lägenhetens storlek och hustyp den 1 november 1975 
Dwelling households by size of dwelling and type of building 
Se Källhänvisningar m, m. 
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Tab. 266. Bostadshushåll efter antal boende och antal barn under 18 år samt hustyp och lägenhetsstorlek den 1 november 1975 
Dwelling households by number of residents, by number of children under 18 years of age and according to type of building and size of dwelling 
Se Källhänvisningar m. m. 

B
ostäder H

ousing 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 267. Arbetstagare inom statligt lönereglerad verksamhet den 1 mars 1981 
Employees in government and state-subsidized activities 
Se Källhänvisningar m. m. 

242 



Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 267 (forts.). Arbetstagare inom statligt lönereglerad verksamhet den 1 mars 1981 

243 

Tab. 268. Offentligt anställd personal den 1 mars åren 1960, 1970, 1975 samt 1978—1980 
Government employees and employees in local authorities 
Se Källhänvisningar m. m. 



Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 269. Arbetstagare inom statligt lönereglerad verksamhet efter olika huvudtitlar m. m. 
den 1 mars 1978—1981 
Salaried employees and other employees in state-subsidized activities by certain ministries, etc. 
Se Källhänvisningar m. m. 

244 



Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 270. Arbetstagare inom statligt lönereglerad verksamhet efter huvudtitel, löneplan och 
kön den 1 mars 1981 
Salaried employees and other employees in state-subsidized activities by ministry, by salary 
scheme, and by sex, etc. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 271. Landstingsanställd personal efter verksamhetsområde, tjänstgöringens omfattning 
och kön den 1 mars 1981 
Employees in county councils, by sphere of activity, by extent of employment, and by sex 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 272. Primärkommunal personal efter tjänsteställe, tjänstgöringens omfattning och kön den 
1 mars 1981 
Employees in primary local authorities, by branch of administration, by extent of employment, and 
by sex 
Se Källhänvisningar m. m. 

247 



Arbetmarknad Labour market 

Tab. 273. Vissa fackliga organisationer: anslutna medlemmar den 31 december 1981 
Swedish Federations of Trade Unions: membership 
Använda förkortningar: Förbund(et) — fbd.; Förening(en) — fng. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 274. Svenska Arbetsgivareföreningen: anslutna förbund den 1 maj 1982 
The Swedish Employers' Confederation 

Använda förkortningar: Förbund(et) — fbd.; Förening(en) — fng. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 275. Svenska Arbetsgivareföreningen: anslutna företag den 1 maj 1982 (delägare i SAF) 
efter antal arbetstagare år 1981 
Members of the Swedish Employers' Confederation by number of employees 

Se Källhänvisningar m. m. 



Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 276. Arbetsförmedling: lediganmälda platser 1976—1981 
Employment offices: vacancies 
For translation of major groups, see table 32. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 277. Arbetsförmedling: arbetslösa kassamedlemmar samt kvarstående lediga platser 
1974—1981 i 1 000-tal 
Employment offices: unemployed total and vacancies 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 278. Arbetsförmedling: anmälda arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa 1977—1980 samt 
inom olika kassor år 1981 
Employment offices: insured unemployed applying for work 

Arbetslöshetsstatistiken är grundad på uppgifter om vid arbetsförmedlingen anmälda arbetssökande som är arbetslösa 
tisdagen i den vecka den sista infaller. — Se Källhänvisningar m. m. 



Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 279. Arbetsmarknadsverket: arbetsmarknadspolitiska åtgärder 1977—1981 
National Labour Market Board: work contribution 
Årsmedeltal. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 280. Arbetsmarknadsverket: utgifter efter anslag budgetåren 1975/76—1980/81 i 1 000-tal kr 
National Labour Market Board: expenses distributed to contribution 
Se Källhänvisningar m. m. 



Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 281. Arbetskraftstal efter ålder 1977—1980 samt efter kön, civilstånd och ålder år 1981 
Population in labour force by sex, age and marital status 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 282. Totalt antal arbetstimmar per vecka år 1981, milj. timmar 
Hours worked per week 
Se Källhänvisningar m. m. 



Arbetsmarknad Labour market 

Tab. 283. Sysselsatta i åldern 16—74 år 1974—1981, 1 000-tal 
Employed 16—74 years of age 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 285. Arbetsinställelser: lovliga och olovliga, inom olika näringsgrenar 1975—1981 
Stoppages of work, lawful and unlawful by branches of industry 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 284. Arbetslösheten enligt arbetskraftsundersökningarna 1972—1981 samt 1:a kv. 1982 
Unemployment (Labour force sample surveys) 
Se Källhänvisningar m. m. 



Löner Wages, salaries 

Tab. 286. Löneutvecklingen för vuxna arbetare inom gruvor och mineralbrott samt tillverknings
industri enligt svensk näringsgrensindelning 1977—1981 samt index 2:a kvartalet 1981 
Wage development of adult workers in mining, quarrying and manufacturing by branch of industry 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. Forfootnotes, see end of the table. — Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 286 (forts.). Löneutvecklingen för vuxna arbetare inom gruvor och mineralbrott samt till
verkningsindustri enligt svensk näringsgrensindelning 1977—1981 samt index 2:a kvartalet 1981 

256 



Löner Wages, salaries 

Tab. 286 (forts.). Löneutvecklingen för vuxna arbetare inom gruvor och mineralbrott samt till
verkningsindustri enligt svensk näringsgrensindelning 1977—1981 samt index 2:a kvartalet 1981 
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Tab. 287. Löner (genomsnittliga timförtjänster) för arbetare inom industrin 1973—1981 
Average hourly earnings of workers in manufacturing 
Se Källhänvisningar m. m. 



Löner Wages, salaries 

Tab. 288. Löner för vuxna heltidsanställda tjänstemän inom gruvor, mineralbrott och tillverk
ningsindustri samt inom byggnadsverksamhet enligt svensk näringsgrensindelning (SNI), 
augusti 1981 
Salaries of adult full-time employees in mining, quarrying and manufacturing and in construction 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Löner Wages, salaries 

Tab. 289. Löner för vuxna heltidsanställda tjänstemän inom industrin: index 1974—1981 
Salaries of full-time technical staff, production management staff and foremen and clerical staff in 
manufacturing: index 
Branschindelning enligt Svensk standard för näringsgrensindelning (SNI). Branch classification according to Swedish 
standard for Industrial Classification of Economic Activities (SNI). — Se Källhänvisningar m. m. 



Löner Wages, salaries 

Tab. 290. Löner för vuxna arbetare inom byggnadsverksamhet enligt svensk näringsgrens
indelning 1977—1981 samt index för 1981 
Wage development of adult workers in construction by branch of industry 
Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 259 

Tab. 291. Arbetskostnadsindex för industriarbetare, totala arbetskostnader (inkl. arbetskrafts
skatter) 1980—1982 (1973 = 100) 
Labour Cost Index for wage-earners in mining, quarrying and manufacturing, total labour costs incl. 
taxes on labour force 
Se Källhänvisningar m. m. 



Löner Wages, salaries 

Tab. 291 (forts.). Arbetskostnadsindex för industriarbetare, totala arbetskostnader (inkl. arbets
kraftsskatter) 1980—1982 (1973 = 100) 
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Tab. 292. Löner för vuxna anställda inom varuhandel den 1 augusti 1980: kontorspersonal 
Wholesale and retail trade: average monthly earnings of adult employees: clerical personnel 
Se Källhänvisningar m. m. 



Löner Wages, salaries 

Tab. 293. Löner för vuxna anställda inom varuhandel åren 1980 och 1981: butiks- och lager
personal 
Wholesale and retail trade: salesmen, shop assistants, storemen and drivers: average hourly 
earnings of adult employees 

Exkl. yrkesgrupper med mindre än 200 uppräknade anställda. — Se Källhänvisningar m, m. 
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Tab. 294. Bankpersonal: vuxna heltidsanställda samt månadslöner åren 1980 och 1981 
Employees in banks: number of employees and monthly salaries 
Se Källhänvisningar m. m. 



Lönar Wages, salaries 

Tab. 295. Löner för vuxna, heltidsanställda tjänstemän vid försäkringsbolag, januari 1980 och 1981 

Salaries of employees in insurance companies 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 296. Genomsnittliga timförtjänster i kr för manliga lantarbetare 1972—1981 
Average hourly earnings of male farm workers, kr 
Avser förtjänsterna under 2:a kvartalet för arbetare som är fyllda 18 år. Average hourly earnings of adult workers 
during the 2nd quarter. — Se Källhänvisningar m. m. 



Löner Wages, salaries 

Tab. 297. Genomsnittliga timförtjänster i kr för arbetstagare i skogsarbete 1976—1981 
Average hourly earnings for forestry workers, kr 
Inkl. skift-/ob-tillägg, övertidstillägg och helgdagslön. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 298. Löner för vuxen tillsvidareanställd ekonomi- och hotellpersonal samt serverings
personal 1978—1981 
Permanently employed kitchen and scullery personnel, hotel staff, waiters and waitresses: average 
hourly earnings for adult employees 
Exkl. yrkesgrupper med mindre än 50 uppräknade anställda. Excl. groups with less than 50 employees. — Se Källhän
visningar m. m. 



Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 299. Erkända arbetslöshetskassor: medlemsantal, förmåner och avgifter 1974—1981 
Recognized unemployment insurance funds: membership, benefits and contributions 
Se Källhänvisningar m. m. 

264 

Tab. 300. Erkända arbetslöshetskassor: verksamhet 1974—1981 
Recognized unemployment insurance funds: activity 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 301. Yrkes- och arbetsskador: försäkringens omfattning 1972—1981 
Occupational injuries insurance 
Obligatorisk försäkring enligt lagen om yrkesskadeförsäkring. Fr.o.m. den 1 juli 1977 försäkring enligt lagen om arbets
skadeförsäkring. Exkl. statligt anställda. Excl. government employees. — Se Källhänvisningar m. m. 



Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 302. Försäkrade med delpension åren 1977—1980 efter ålder, kön, arbetsinkomst och 
sjukpenningens storlek år 1981 
Insured persons with partial pensions distributed by age, sex, income from gainful activity and by 
amount of sickness cash benefit 

Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 
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Tab. 303. Folkpension: i januari 1981 utgående pensioner 
Basic pensions: number of pensions in January 1981 
I beståndet har även inräknats pensioner som beviljats efter januari 1981 men retroaktivt utgått för denna månad. — 
Kbt = Kommunalt bostadstillägg. Municipal housing supplements. — Se Källhänvisningar m. m. 



Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 303 (forts.). Folkpension: i januari 1981 utgående pensioner 
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Tab. 304. Folkpensioner och tilläggspensioner efter förmånsslag i januari 1976—1981 
Basic pensions and supplementary pensions by type of benefit 

Se Källhänvisningar m. m. 



Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 305. Folkpensioner och tilläggspensioner: kostnader, avgifter och fonder 1975—1981, 
milj. kr 
Basic pensions and supplementary pensions: costs, fees, funds 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 306. Tilläggspensioneringen: i januari 1981 utgående pensioner 
Supplementary pensions: number of pensions in January 1981 
I beståndet har även inräknats pensioner som beviljats efter januari 1981 men retroaktivt utgått för denna månad. — Se 
Källhänvisningar m. m. 



Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 307. Folkpensionärer efter ålder och kön med förtidspension och sjukbidrag i januari åren 
1964, 1970, 1975, 1977—1981 
Pensioners with disability pension and temporary disability pension by age and sex 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 308. Allmän sjukförsäkring: försäkrade 1978—1980 
Sickness insurance: number of insured persons 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 309. Allmän sjukförsäkring: ekonomiska uppgifter 1976—1980, milj. kr 
Sickness insurance: finance 
Se Källhänvisningar m. m. 



Socialförsäkring Social insurance 

Tab. 310. Allmän sjukförsäkring: antal sjukpenningfall m. m. 1975—1980, 1 000-tal 
Sickness insurance: cases of sickness cash benefit, etc. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 311. Allmän sjukförsäkring: sjukpenningfall, sjukpenningdagar och sjukhusvårdsdagar efter 
ålder år 1980 
Sickness insurance: cases and days of cash sickness benefit and days of hospital treatment by age 
Se Källhänvisningar m. m. 



Socialvård Social welfare 

Tab. 312. Barnavård: förskolor och fritidshem 1975—1980 
Child welfare: children's day-homes and recreation centres 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 313. Barnavård: förskolor och fritidshem efter typ av institution den 31 december 1980, länsvis 
Child welfare: children's day-homes by type of institutions and by county 
Se Källhänvisningar m. m. 



Socialvård Social welfare 

Tab. 314. Barnavård: adoptivbarn enligt av under- eller överrätter meddelade tillstånd till 
adoption 1973—1980 
Child welfare: adopted children by adoption orders made by Courts of First and Second instance 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 315. Barnavård: fosterbarn under barnavårdsnämnds tillsyn 1973—1980 
Child welfare: foster-children under the supervision of a Child Welfare Committee 
Se Källhänvisningar m. m. 



Socialvård Social welfare 

Tab. 316. Barnavård: barn som varit föremål för åtgärder enligt barnavårdslagen 1974—1980 
Child welfare: children subject to measures according to the Child Welfare Act 

Ett barn kan vara föremål för olika åtgärder under ett år. Barnet redovisas då på samtliga dessa åtgärder i tabellen. 
Däremot räknas det endast en gång i raden "Samtliga barn", som av den anledningen är mindre än summan av de 
övriga raderna. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 318. Barnavård: kolonier 1973—1980 
Child welfare: summer camps for children 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 317. Barnavård: barnavårdsmannauppdrag och barnavårdsmän den 31 december 1974—1980 
Child welfare: child welfare assignments and Child Welfare Officers 
Enligt § 3 a barnavårdslagen. — Se Källhänvisningar m. m. 



Socialvård Social welfare 

Tab. 319. Barnavård: barnhem den 31 december 1977—1980 
Child welfare: children's homes 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 320. Färdtjänst år 1980 
Transport service 

Den 1 okt. 1980 bedrevs färdtjänst i landets samtliga 279 kommuner. — Se Källhänvisningar m. m. 



Socialvård Social welfare 

Tab. 321. Ungdomsvårdsskolor: elever den 31 december 1975—1980 
Youth welfare schools: pupils 
Se Källhänvisningar m. m. 

275 



Socialvård Social welfare 

Tab. 322. Ungdomsvårdsskolor: skolor, platser m. m. 1971—1980 
Youth welfare schools: schools, beds, etc. 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 323. Social hemhjälpsverksamhet 1974—1980 
Domestic help service 
Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 324. Kommunala familjedaghem den 31 december 1980, länsvis 
Municipal family day-homes, by county 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 325. Socialhjälp: hjälpfall och personer som erhållit hjälp 1973—1980 
Social assistance: cases of relief and persons in receipt of assistance 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 326. Socialhjälp: olika hjälpformer år 1980 efter riksområde 
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. — Se Källhänvisningar m. m. 



Socialvård Social welfare 

Tab. 327. Personer som varit föremål för nykterhetsvårdsåtgärd 1974—1980 
Persons subject to more measures according to the Temperance Act 
Avser personer som varit föremål för åtgärd enl. 15,18,36,54,55 eller 58 51 nykterhetsvårdslagen (fall av mera ingripande art). 
Om en person under året varit föremål för flera åtgärder enl. NvL har han/hon förts på den mest ingripande åtgärden under året. 
Åtgärderna graderas därvid; 1) tvångsintagning, 2) frivillig intagning, 3) övervakning i samband med anstånd och 4) över
vakning enl. 15 S. Includes persons subject to measures according to the Temperance Act, Sec. 15, 18, 36, 54, 55 or 58. — Se 
Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 328. Allmänna vårdanstalter för alkoholmissbrukare 1974—1980 
Public institutions for alcoholics 
Se Källhänvisningar m. m. 



Socialvård Social welfare 

Tab. 329. Nykterhetsnämnderna: verksamhet 1973—1980 
Activity of the Temperance Boards 
Avser personer som varit föremål för åtgärd enligt nykterhetsvårdslagen. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 330. Ålderdomshem den 31 december 1973—1980 
Homes for the aged 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 331. Socialutgifter år 1980, milj. kr 
Expenditure on social welfare 
Se Källhänvisningar m. m. 



Socialvård Social welfare 

Tab. 331 (forts.). Socialutgifter år 1980 i milj. kr 
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Socialvård Social welfare 

Tab. 332. Socialutgifter: översikt 1975—1980, milj. kr 
Expenditure on social welfare: summary 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Hälso- och sjukvård Public health, hospitals 

Tab. 333. Apotek: antal, försäljning och personal 1950—1980 
Pharmacies: number, sale and personnel 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 334. Personer med vissa funktionsnedsättningar efter kön och ålder år 1975 
Persons with reductions in functional capabilities by sex and age 
Se Källhänvisningar m. m. 



Hälso- och sjukvård Public health, hospitals 

Tab. 335. Vissa infektionssjukdomar 1972—1981 
Certain infectious diseases 
Avser antalet resp. år rapporterade kliniska fall. Number of clinical cases reported, — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 336. Folktandvård 1969—1980 
Public dental care 
Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 337. Sluten psykiatrisk lasarettsvård (exkl. barn- och ungdomspsykiatri) 1977—1979 
Psychiatric hospital care (excl. child and youth psychiatry) 

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

Tab. 338. Verkställda aborter 1975—1979 samt efter graviditetsvecka och ålder år 1980 
Number of induced abortions by length of gestation in single weeks and age 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 339. Förebyggande mödra- och barnhälsovård 1971—1979 
Maternity and child welfare 
Se Källhänvisningar m. m. 



Hälso- och sjukvård Public health, hospitals 

Tab. 340. Sjukvårdsanstalterna 1975—1980 
Hospitals 

Medelvårdtid, dvs. antalet vårddagar dividerat med antalet intagningar under året, var år 1980 för lasaretten 14,4 dagar. — 
Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.). 
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Tab. 341. Sjukhusens verksamhet år 1980 
Hospital service 
Statistiken omfattar inte enskilda vårdhem. — Se Källhänvisningar m. m. 



Hälso- och sjukvård Public health, hospitals 

Tab. 341 (forts.). Sjukhusens verksamhet år 1980 

288 

Tab. 342. Vårdplatser (fastställt antal vid årets slut) för lasaretts- och förlossningsvård (inkl. 
lasarettspsykiatri) 1972—1980 
Number of beds in general hospitals (and similar establishments) 

Med lasarettsvård menas vård på lasarett för huvudsakligen somatisk vård, sjukstuga, m. m. men även på vissa enskilda 
vårdhem. — Se Källhänvisningar m. m. 



Hälso- och sjukvård m. m. Public health, hospitals, etc. 

Tab. 343. Medicinalpersonal (yrkesverksam) den 31 december 1975—1980 
Medical personnel (active) 
Se Källhänvisningar m. m. 

289 

Tab. 344. Eldbegängelser 1968—1981 
Cremations 
Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 345. Döda efter dödsorsak och ålder 1976—1980: män 

Deaths by cause and age: men 

Dödsorsakerna redovisas enl. den av Världshälsoorganisationen år 1965 reviderade klassifikationen. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 345 (forts.). Döda efter dödsorsak och ålder 1976—1980: män 
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Tab. 346. Döda efter dödsorsak och ålder 1976—1980: kvinnor 

Deaths by cause and age: women 

Dödsorsakerna redovisas enl. den av Världshälsoorganisationen år 1965 reviderade klassifikationen. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 346 (forts.). Döda efter dödsorsak och ålder 1976—1980: kvinnor 
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Dödsorsaker Causes of death 

Tab. 347. Självmord 1965—1980 
Suicides 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Dödsorsaker Causes of death 

Tab. 348. Döda på grund av olyckshändelse 1975—1980 
Deaths by accident 
Se Källhänvisningar m. m. 

295 



Rättsväsen Justice 

Tab. 349. Lagfarter, tomträtter och inteckningar för fordran 1975—1980 
Legal ratifications of title to real estate, site leaseholdership rights and mortgages 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 350. Vid de allmänna underrätterna, fastighetsdomstolarna och vattendomstolarna slutligt 
handlagda mål 1975—1981 
Courts of First Instance: cases 
Lagsökningsmål redovisas i tab. 352. For debt-recovery cases, see table 352. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 351. Vid tingsrätterna slutligt handlagda ärenden m. m. 1975—1980 
Courts of First instance: entries, etc. 
Fr. o. m. år 1975 ingår ej vilande lagfarter. — Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 352. Slutligt handlagda mål om lagsökning, betalningsföreläggande och utsökning 
1975—1981 
Cases of debt-recovery, injunctions to pay, etc. 
Se Källhänvisningar m. m. 



Rättsväsen Justice 

Tab. 353. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan konkurs 1975—1981 
Bankruptcy proceedings 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 355. Högsta domstolens verksamhet 1974—1981 
The Supreme Court: cases field, etc. 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 354. Hovrätternas verksamhet 1975—1981 
Courts of Appeal: cases filed, etc. 
Se Källhänvisningar m. m, 



Rättsväsen Justice 

Tab. 356. Nådeansökningar 1971—1980 
Petitions for pardon 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 357. Kammarrätternas verksamhet 1975—1981 
The Fiscal Courts of Appeal 
Se Källhänvisningar m. m. 



Rättsväsen Justice 

Tab. 358. Regeringsrättens verksamhet 1975—1981 
The Supreme Administrative Court 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 359. Riksdagens ombudsmäns verksamhet åren 1974 och 1975, första halvåret 1976 samt 
budgetåren 1976/77—1980/81 
The Parliamentary Ombudsmen 

Se Källhänvisningar m. m. 



Rättsväsen Justice 

Tab. 360. Hyresnämnder och arrendenämnder: inkomna, avslutade och till följande år balanserade 
ärenden efter ärendets art 1973—1981 
Rent Tribunals and Tenancy Tribunals: cases entered, finally dealt with and pending at the end 
of the year 
Fr. o. m. år 1976 sker ej längre redovisning efter de olika lagarna på grund av omläggning av bostadsdomstolens data
system. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 361. Bostadsdomstolen: avgjorda mål, fördelade efter förhandling, rättens sammansättning 
vid avgörandet och avgörandets art m. m. 1978—1981 
The Apartment Appeal Court: cases finally dealt with by session, composition of the court and 
by nature of resolution 
Domstolen är domför med fyra ledamöter (liten sammansättning) om inte någon av dem begär att målet skall prövas av 
sju ledamöter (stor sammansättning). — Se Källhänvisningar m. m. 



Rättsväsen Justice 

Tab. 362. Näringsfrihetsombudsmannens verksamhet 1973—1981 
The Antitrust Ombudsman 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 363. Arbetsdomstolens verksamhet 1973—1981 
The Labour Court: activity 
Se Källhänvisningar m. m. 



Rättsväsen Justice 

Tab. 364. Konsumentverkets/konsumentombudsmannens verksamhet 1977—1981 
Activity of the National Board for Consumer Policies/the Consumer Ombudsman 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 365. Omhändertaganden för fylleri åren 1975 och 1976 samt av berusade personer 1977—1981 
Arrests for drunkenness 
Se Källhänvisningar m. m. 



Rättsväsen Justice 

Tab. 366. Brott som kommit till polisens kännedom 1976—1981 
Offences known to the police 
Uppgifterna om brott omfattar såväl fullbordade brott som försök och förberedelse till brott. Attempted crimes and 
preparations for crime are included in the report in the same way as completed crimes. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 367. Personer som fått åtalsunderlåtelse, godkänt föreläggande av ordningsbot eller 
strafföreläggande eller som dömts, efter huvudbrott 1978—1981 
Persons against whom prosecution was waived, as well as persons who have consented 
to a summary fine by police or prosecutor or who have been sentenced, by principal offence 

Den som lagförts för brott flera gånger under éret är räknad som en person varje gång. En person som i en dom eller ett beslut 
lagförts för flera brott har endast räknats vid det svåraste brottet. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 368. Personer som fått åtalsunderlåtelse efter lagrum enligt vilket åklagarens beslut 
meddelats och personer som godkänt föreläggande av ordningsbot eller strafföreläggande eller 
som dömts efter huvudpåföljd, totalt och på 100 000 av den straffmyndiga medelfolkmängden 
åren 1979—1981 
Persons against whom prosecution was waived, by law section applied as well as persons who 
have consented to a summary fine by police or prosecutor or who have been sentenced, by 
principal sanction, totally and per 100 000 of the mean population above 15 years of age 

Den som lagförts för brott flera gånger under året är räknad som en person varje gång. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Rättsväsen Justice 

Tab. 369. Personer som fått åtalsunderlåtelse, godkänt föreläggande av ordningsbot eller 
strafföreläggande eller som dömts, efter huvudpåföljd och ålder år 1981 totalt och på 100 000 av 
den straffmyndiga medelfolkmängden 
Persons against whom prosecution was waived, and persons who have consented to a 
summary fine by police or prosecutor or who have been sentenced by principal sanction and age, 
totally and per 100 000 of the mean population above 15 years of age 

Den som lagförts för brott flera gånger under året är räknad som en person varje gång. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 370. Rättshjälpsnämnder: verksamhet 1975—1981 
Public Legal Services Boards: cases 



Kriminalvård Crime and prisons 

Tab. 371. Kriminalvårdsanstalterna: nyintagna efter strafftid 1974—1981 
Prisons: persons admitted by length of sentence 
Exkl. personer som dömts till ungdomsfängelse och till skyddstillsyn med anstaltsbehandling. — Se Källhänvisningar m. m. 

308 

Tab. 372. Kriminalvårdsanstalterna och de allmänna häktena: klienteltillströmning 1974—1981 
Prisons and remand prisons: receptions 
Se Källhänvisningar m. m. 



Kriminalvård Crime and prisons 

Tab. 373. Kriminalvården: frivårdsklientelet 1978—1982 
The correctional system: non-institutional clientele 
Se Källhänvisningar m. m. 

309 

Tab. 374. Kriminalvården: genomsnittligt antal klienter inom anstaltsvård och frivård 1975—1981 
The correctional system: average institutional and non-institutional clientele 
Se Källhänvisningar m. m. 



Kriminalvård Crime and prisons 

Tab. 375. Kriminalvårdsanstalterna: nyintagna efter ålder och efter ådömd påföljd 1973—1981 
Prisons: persons admitted by age and sentence 

Påföljderna ungdomsfängelse och skyddstillsyn med anstaltsbehandling avskaffades den 1 januari 1980. Påföljden internering 
avskaffades den 1 juli 1981. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Undervisning Education 

Tab. 376. Elever vid folkhögskolor 1977—1981 
Pupils at folk high schools 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 377. Klasser och elever i grundskolan och motsvarande 1975/76—1981/82 
Comprehensive school: classes and pupils by kind of class 
Se Källhänvisningar m. m. 



Undervisning Education 

Tab. 378. Elever i grundskolan och motsvarande skolformer läsåret 1981/82 
Comprehensive school: pupils by kind of class and by grade 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 379. Elever i vissa skolformer höstterminen 1981, länsvis 
Pupils by county 
Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 380. Elever i allmänbildande skolor och i vissa former av yrkesundervisning höstterminen 1978 efter ålder och kön 
Pupils in first, second and third level education by age and sex 
Tabellen bygger på undersökningar av elevernas födelseår vilka genomförs vart tredje år. — Se Källhänvisningar m. m. 

U
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Undervisning Education 

Tab. 381. Elever i gymnasieskolan efter studieväg, kurslängd och årskurs den 15 september 
1980 och 1981 
Pupils in the integrated upper secondary school by branch of study and by grade 
Inkl. elever i motsvarande utbildningar i statliga och enskilda skolor. — Se Källhänvisningar m. m. 

314 



Undervisning Education 

Tab. 382. Elever i särskolan som deltagit i undervisning höstterminerna 1971—1980 
Pupils taking part in the education at special schools for mentally retarded 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 383. Kommunal vuxenutbildning: elever höstterminerna 1973—1979 
Students at municipal adult education 
T. o. m. 1978 avser uppgifterna antalet elever vecka 42. Fr. o. m. 1979 avses antalet elever vid höstterminens slut. — Se 
Källhänvisningar m. m. 



Undervisning Education 

Tab. 384. Kommunal vuxenutbildning: nyinskrivna elever efter föregående utbildning och 
studieväg vårterminen 1980 
Beginners at municipal adult education by previous schooling and course of study 
Se Källhänvisningar m. m. 

316 



Undervisning Education 

Tab. 385. Högskolan: nybörjare efter utbildningslinje läsåren 1977/78—1980/81 
Higher education: first year students by line of study 
Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 
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Undervisning Education 

Tab. 385 (forts.). Högskolan: nybörjare efter utbildningslinje läsåren 1977/78—1980/81 

318 



Undervisning Education 

Tab. 385 (forts.). Högskolan: nybörjare efter utbildningslinje läsåren 1977/78—1980/81 

319 



Undervisning Education 

Tab. 386. Högskolan: registrerade studerande efter utbildningslinje och kön, höstterminerna 
1977—1981 
Higher education: registered students by line of study and sex 

320 



Undervisning Education 

Tab. 386 (forts.). Högskolan: registrerade studerande efter utbildningslinje och kön höstterminerna 
1977—1981 

321 (forts.) 



Undervisning Education 

Tab. 386 (forts.). Högskolan: registrerade studerande efter utbildningslinje och kön höstterminerna 
1977—1981 

322 



Undervisning Education 

Tab. 387. Högskolan: examinerade efter utbildningslinje och kön, läsåren 1977/78—1980/81 
Higher education: degrees awarded by line of study and sex 

(forts.) 
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Undervisning Education 

Tab. 387 (forts.). Högskolan: examinerade efter utbildningslinje och kön, läsåren 1977/78—1980/81 
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Undervisning Education 

Tab. 387 (forts.). Högskolan: examinerade efter utbildningslinje och kön, läsåren 1977/78—1980/81 

Iförts.) 325 



Undervisning Education 

Tab. 387 (forts.). Högskolan: examinerade efter utbildningslinje och kön, läsåren 1977/78—1980/81 
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Tab. 388. Högskolan: nybörjare i forskarutbildning läsåren 1973/74—1980/81 
Higher education: first year students in post-graduate education 
Se Källhänvisningar m. m. 



Undervisning Education 

Tab. 389. Högskolan: närvarande studerande (exkl. icke-aktiva) i forskarutbildning höst
terminerna 1973—1981 
Higher education: registered students (excluding non-active) in post-graduate education 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 390. Högskolan: avlagda forskarexamina läsåren 1970/71—1978/79 
Higher education: post-graduate degrees 
Se Källhänvisningar m. m. 



Undervisning Education 

Tab. 390. (forts.). Högskolan: avlagda forskarexamina läsåren 1970/71—1978/79 

328 

Tab. 391. Lärare: tjänstgörande och tjänstlediga efter kön, tjänstebenämning och skolform 
1978—1981 
Teachers: serving and on leave by sex, position and by type of school 
Exkl. lärare vid lärarhögskola. — Se Källhänvisningar m. m. 



Undervisning Education 

Tab. 392. Gesällprov godkända av distriktsgranskningsnämnder och centrala gransknings
nämnder efter yrke 1965 samt 1970—1979 
Apprentice's diploma by occupation 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Undervisning Education 

Tab. 393. Antal utdelade mästarbrev efter yrke 1965 samt 1970—1979 
Master's of guild diploma by occupat ion. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 394. Bokproduktion: översikt 1974—1981 
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. - Se Källhänvisningar m. m. 

331 

Tab. 395. Bokproduktion: fördelning efter språk 1973—1981 
Book production by number of titles: classification by language 
Avser endast böcker och broschyrer. Data refer to books and pamphlets. — Se Källhänvisningar m. m. 



Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 396. Bokproduktion: fördelning efter ämnesområde 1977—1981 
Book production by number of titles: classification by subject 
Exkl. lösa kartor och talskivor. Data exclude loose-leaf maps and spoken records. — Se Källhänvisningar m. m. 

332 



Bildningsverksamhet m.m. Cultural life 

Tab. 397. Forskningsbibliotek: utlåning, personal och kostnader verksamhetsåret 1979/80 eller 1980 
Research libraries: media circulation, staff, and costs 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Bildningsverksamhet m.m. Cultural life 

Tab. 398. Forskningsbibliotek: bestånd och tillväxt verksamhetsåret 1979/80 eller 1980 
Research libraries: stock and accession 
For English translation, see table 397. — Se Källhänvisningar m.m. 

334 



Tab. 399. Folkbibliotek: mediebestånd, utlåning och kostnader 1972—1981 
Public libraries 
I samband med omläggningen av statistiken fr. o. m. 1976 har nya definitioner tillämpats i vad avser bestånd, utlåning och 
med tidigare år. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 400. Teaterverksamhet budgetåret 1980/81 
Theatre activities 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 401. Riksradio och television: verksamhet budgetåren 1978/79—1980/81 
Sound and television broadcasting: activity 

Se Källhänvisningar m. m. 



Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 402. Riksradio och television: allmänna mottagaravgifter vid slutet av 1974—1981 
Broadcasting (sound and television): general licences at end of year 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 403. Riksarkivet, krigsarkivet och landsarkiven: arkivbestånd och personal åren 1960, 1970, 
1975 samt 1978—1981 
Archives: running metres and employees 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 404. Yrkesmässig orkesterverksamhet budgetåret 1980/81 
Orchestra's activities 
Se Källhänvisningar m. m. 



Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 405. Besök vid statliga och statsunderstödda museer 1960, 1965, 1970 samt 1973—1980 
i 1 000-tal 
Visitors at government and government-subsidized museums, thousands 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 406. Biografbesök och filmer 1972—1981 
Cinema visitors and films 
Se Källhänvisningar m. m. 



Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 407. Biografer och biografägare den 1 januari 1974—1982 
Cinemas and cinema owners 
Exkl. militära biografer. Military cinemas excluded. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 408. Populärpress 1974—1981 
Weeklies and magazines 
Uppgifterna gäller förhållandena första halvåret resp. år. — Se Källhänvisningar m. m. 



Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 409. Dagstidningar 1974—1981 
Daily newspapers by political party affiliation 
Uppgifterna gäller förhållandena första halvåret resp. år. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 410. Studieverksamhet i svenska för invandrare budgetåren 1968/69—1980/81 
Educational work in Swedish for immigrants 
För studieförbundens fullständiga namn se huvudnoten i tab. 411. — Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 411. Studiecirklar 1980/81 
Study circles 
Avser totala antalet cirklar tillhörande statsunderstödda studieförbund. ABF = Arbetarnas bildningsförbund, BSF = Blåbandsrörelsens studieförbund, FS = Frikyrkliga studieför
bundet, FU = Folkuniversitetet, NBV = Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (sammanslagning av IOGT, NTO och BSF), SFR = Studiefrämjandet, Mbsk = Studieförbundet 
Medborgarskolan, SV = Studieförbundet Vuxenskolan, SKS = Sveriges kyrkliga studieförbund, TBV = Tjänstemännens bildningsverksamhet. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 412. Vissa folkrörelser åren 1979—1981 
Popular movements and the Free Churches 

För fackliga organisationer se tab. 273 och för studiecirklar tab. 411. Tabellen omfattar endast sådana rörelser för vilka 
någorlunda tillförlitliga uppgifter kunnat erhållas. — Om inte annat anges avser uppgifterna den 1 januari. — Årtalet inom 
parentes anger det år riksorganisationen bildats. The year in brackets is the year the National Organization is founded. — 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Bildningsverksamhet m. m. Cultural life 

Tab. 413. Idrottsförbunden: antal föreningar och utövade idrotter 1976—1981 
Membership development in the athletic federations: associations and sports 
Föreningarnas antal i de olika distrikten framgår av nedanstående sammanställning som upptar antalet röstberättigade 
Riksidrottsförbundsföreningar per den 1 januari. — Se not 2, tab. 414. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 414. Idrott: föreningar efter specialförbund den 1 januari 1975—1981 
Athletic associations 
En och samma idrottsförening kan tillhöra mer än ett specialförbund. — Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 415. Inkomsttagare efter olika slag av inkomster och avdrag samt efter kön år 1980 
Income-earners by different kinds of income and deducation and by sex 
Beräkningarna grundar sig på mantalsskrivningsförhållanden den 1 nov. 1979. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 416. Inkomsttagare efter sammanräknad inkomst, kön och ålder år 1980 
Income-earners by total income, sex and age 
Medel- och medianinkomst beräknas exkl. 0-inkomsttagare. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Inkomst, förmögenhet Personal income 

Tab. 417. Förvärvsarbetande 16 år och däröver efter arbetsinkomst, näringsgren och yrkesställning 
år 1980 
Economically active population 16 years of age and older by income, industry and by occupational 
status 

Arbetsinkomst utgör inkomst av tjänst, jordbruksfastighet och rörelse samt sjöinkomst plus deklarerade resekostnadsavdrag 
minus pension, livränta, ersättning vid arbetslöshet och övriga sociala förmåner. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 418. Familjer efter sammanräknad inkomst år 1980, familjetyp, kön och antal hemmavarande barn under 18 år 
Families by total income, type of family, sex and number of children living at home below the age of 18 

I tabellen ingår familjer i åldern 20 år och uppåt (för gifta avgörs åldern av mannens ålder). Med sammanräknad inkomst avses summan av inkomster från tjänst, kapital, annan 
fastighet än jordbruksfastighet, tillfällig förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet och rörelse samt sjöinkomst. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 419. Familjer efter disponibel inkomst år 1979, familjetyp, kön och antal hemmavarande barn under 18 år 
Families by disposable income, type of family, sex and number of children living at home below the age of 18 
I tabellen ingår familjer i åldern 20 år och uppåt (för gifta avgörs åldern av mannens ålder). Med sammanräknad inkomst avses summan av inkomster från tjänst, kapital, annan 
fastighet än jordbruksfastighet, tillfällig förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet och rörelse samt sjöinkomst. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Inkomst, förmögenhet Personal income 

Tab. 420. Befolkning 20 år och däröver efter sammanräknad inkomst år 1980, länsvis 
Population above the age of 20 by total income and county 
Med sammanräknad inkomst avses summan av inkomster från tjänst, kapital, annan fastighet än jordbruksfastighet, till
fällig förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet och rörelse samt sjöinkomst. Som förvärvsarbetande räknas personer som haft 
en arbetsinkomst av minst det genomsnittliga basbeloppet för år 1980 (15 100 kr). — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 421. Samtaxerade efter varderas sammanräknade inkomst år 1980 
Married income earners by total income of each person 
I tabellen ingår samtliga par som i beskattningshänseende räknas som gifta. — Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 



Inkomst, förmögenhet Personal income 

Tab. 421 (forts.). Samtaxerade efter varderas sammanräknade inkomst år 1980 

350 

Tab. 422. Gifta inkomsttagare efter mannens och kvinnans sammanlagda sammanräknade inkomst 
år 1977 
Married income earners by the aggregate total income of the husband and wife 
I tabeljen ingår samtliga par som i beskattningshänseende räknas som gifta. — Se Källhänvisningar m. m. 



Inkomst, förmögenhet Personal income 

Tab. 423. Hushåll i åldersgruppen 20—64 år efter disponibel inkomst och hushållstyp år 1980 
Households in the 20—64 age group by disposable income and type of household 
I disponibel inkomst ingår eget hem beräknat som ränta på eget kapital. In disposable income is income from one- and 
two-family dwelling calculated as interest of own capital. Urval 9 747 hushåll. Sample 9 747 households. Parentes kring en 
uppgift innebär att den bygger på färre än 10 observationer. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Inkomst, förmögenhet Personal income 

Tab. 424. Inkomststruktur för samtliga hushåll efter disponibel inkomst år 1980 
Structure of income of all households by disposable income 
Urval 9 747 hushåll. Sample 9 747 households. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Inkomst, förmögenhet Personal income 

Tab. 425. Inkomststruktur för småbarnshushåll efter disponibel inkomst år 1980 
Structure of income of households with pre-school children by disposable income 
Urval 9 747 hushåll. Sample 9 747 households. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Inkomst, förmögenhet Personal income 

Tab. 426. Anställda i åldersgruppen 20—64 år efter arbetsinkomst, sysselsättningsnivå och kön år 1980 
Employees in the 20—64 age group by income of work, level of employment and sex 
Endast anställda som saknar företagarinkomst ingår. Only employees without entrepreneurial income are included. Sjukpenning 
ingår. Incl. sickness allowance. Urval 9 747 personer. Sample 9 747persons. Parentes kring en uppgift innebär att den bygger 
på färre än 10 observationer. —Se Källhänvisningar m. m. 
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Inkomst, förmögenhet Personal income 

Tab. 427. Förmögenheter efter ägarnas taxering, kön, ålder m. m. år 1980 
Number of wealth by assessment, sex, age, etc. of the owners 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Inkomst, förmögenhet m. m. Personal income, etc. 

Tab. 428. Förmögenheter efter ägarnas sammanräknade inkomst och förmögenhet år 1980 
Number of wealth by total income and by wealth of the owners 
För samtaxerade redovisas den sammanlagda sammanräknade inkomsten och den sammanlagda förmögenheten. — Se 
Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 429. Disponibel nationalinkomst och dess sammansättning i löpande priser 1976—1981, 
milj. kr 
Composition of national disposable income. Current prices 
Se Källhänvisningar m. m. 



Nationalräkenskaper National accounts 

Tab. 430. Bruttonationalprodukten till marknadspris efter näringsgren 1975—1980 i löpande 
priser, milj. kr 
Gross domestic product at market prices by kind of economic activity. Current prices 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Nationalräkenskaper National accounts 

Tab. 431. Försörjningsbalans 1975—1981, milj. kr 
Balance of resources 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Nationalräkenskaper National accounts 

Tab. 432. Privat konsumtion 1976—1981 i löpande priser, milj. kr 
Private final consumption expenditure. Current prices 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 433. Offentlig konsumtion efter ändamål i löpande priser 1974—1979, milj. kr 
Government final consumption by purpose. Current prices 
Se Källhänvisningar m. m. 



Nationalräkenskaper National accounts 

Tab. 434. Bruttoinvesteringarefter kapitaltyp och näringsgren i löpande priser 1975—1980, milj. kr 
Gross fixed capital formation by type of asset and kind of activity. Current prices 
Se Källhänvisningar m. m. 

360 



Tab. 435. Företag efter näringshuvudgrupp och storleksklass den 30 juni 1981 
Enterprises by major group of economic activity and size 
Antalet företag avser halvårsskiftet 1981. Som företag räknas här de foretag som redovisat anställda på arbetsgivaruppgift till Riksförsäkringsverket och/eller har mervärdeskattepliktig 
omsättning. Antalet anställda avser kalenderåret 1980 och baseras på arbetsgivaruppgiftens timuppgift omräknad till helårsverken. — Se Källhänvisningar m. m. 

F
ö

retag
 E

nterprises 

361 



Tab. 436. Företag: vissa centrala variabler för bolagssektorn totalt och efter näringar 1979 
Enterprises: some central data for total corporate sector and ISIC major divisions 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Företag Enterprises 

Tab. 437. Större industriföretag: vissa resultaträkningsuppgifter m. m. 1960—1979 
Some income statement data, etc. 1960-1979 concerning larger manufacturing enterprises and 
mining and quarrying. 
Avser tillverkningsindustri samt gruvor och mineralbrott. För åren 1960—1964 avses företag med minst 25 industriarbetare, 
därefter företag med minst 50 anställda. — Kraftverk ingår inte, ej heller KF med dotterföretag. Företag med omlagt 
räkenskapsår inkluderas fr. o. m. 1977. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Företag Enterprises 

Tab. 438. Teknisk och naturvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) inom 
industrin 1963—1979 samt prognos för 1981, milj. kr, löpande priser 
Research and development in technology and natural sciences in industry and forecasts, in 
mill. kr. Current prices 

Värdena för 1963—1967 torde vara något underskattade: 1963 och 1965 ca 3,0 %, 1967 ca 1,5 %. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 440. Aktiefonder: utdelningsintäkter och aktietransaktioner 1973—1980, milj. kr 
Investment funds: dividends and share transactions 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 439. Investmentföretag: utdelningsintäkter och aktietransaktioner 1973—1980, milj. kr 
Investment companies: dividends and share transactions 
Se Källhänvisningar m. m. 



Företag Enterprises 

Tab. 441. Aktiebolag 1974—1981 
Joint stock companies 

Exkl. affärsbanker, sparbanker och försäkringsbolag. Commercial banks, savings banks and insurance companies are not 
included. —Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 442. Finansieringsföretag: utestående krediter den 31 december 1971—1980, milj. kr 
Development of the financing companies advances 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 443. Finansieringsföretag: upplåning den 31 december 1971—1980, milj. kr 
Development of the financing companies liabilities 
Se Källhänvisningar m. m. 



Företag Enterprises 

Tab. 444. Finansieringsföretag: resultaträkning m. m. 1976—1980, milj. kr 
Financial companies: profit and loss account 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 446. Varumärken 1972—1981 
Trade marks 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 445. Mönster 1973—1981 
Designs 
Enligt 1970 års mönsterskyddslag. — Se Källhänvisningar m. m. 



Statens affärsverksamhet m.m. State business activity, etc. 
Tab. 447. Patent 1973—1981 
Patents 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 448. Statens vattenfallsverk: intäkter och kostnader 1975/76—1980/81, 1 000 kr 
State Power Administration: revenue and expenditure 

Se Källhänvisningar m. m. 



Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 449. Statens vattenfallsverk: tillgångar och skulder den 30 juni 1976—1981, 1 000 kr 
State Power Administration: assets and liabilities 
Se Källhänvisningar m. m. 

368 

Tab. 450. Statens järnvägar: intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat 1975/76—1980/81, 
milj. kr 
State Railways: revenue, expenditure and financial results 
Se Källhänvisningar m. m. 



Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 450 (forts.). Statens järnvägar: intäkter, kostnader och ekonomiskt resultat 1975/76—1980/81, 
milj. kr 

369 

Tab. 451. Statens järnvägar: tillgångar och skulder den 30 juni 1976—1981, milj. kr 
State Railways: assets and liabilities 
Se Källhänvisningar m. m. 



Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 452. Postverket: intäkter och kostnader 1976/77—1980/81, 1 000 kr 
Post Office: revenue and expenditure 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 453. Postverket: tillgångar och skulder den 30 juni 1975—1981, milj. kr 
Post Office: assets and liabilities 

Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 454. Televerket: tillgångar och skulder den 30 juni 1976—1981, milj. kr 
Board of Telecommunications: assets and liabilities 



Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 455. Televerket: intäkter och kostnader 1975/76—1980/81, 1 000 kr 
Board of Telecommunications: revenue and expenditure 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 456. Luftfartsverket: intäkter och kostnader 1976/77—1980/81, 1 000 kr 
Board of Civil Aviation: revenue and expenditure 
Se Källhänvisningar m. m. 



Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 457. Luftfartsverket: tillgångar och skulder den 30 juni 1976—1981, 1 000 kr 
Board of Civil Aviation: assets and liabilities 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 458. Domänverket: balansräkning den 31 december 1976—1981, milj. kr 
Swedish Forest Service: assets and liabilities 
Se Källhänvisningar m. m. 



Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 458 (forts.). Domänverket: balansräkning den 31 december 1976—1981, milj. kr 

(forts.) 
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Tab. 460. Förenade fabriksverken: resultaträkning 1975/76—1981, 1 000 kr 
National Industries Corporation: revenue and expenditure 
Se Källhänvisningar m. m. 

Tab. 459. Domänverket: resultaträkning 1976—1981, milj. kr 
Swedish Forest Service: revenue and expenditure 
Se Källhänvisningar m. m. 



Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 460 (forts.). Förenade fabriksverken: resultaträkning 1975/76—1981, 1 000 kr 

374 

Tab. 461. Förenade fabriksverken: tillgångar och skulder den 30 juni 1976—1981, 1 000 kr 
National Industries Corporation: assets and liabilities 
Se Källhänvisningar m. m. 



Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 462. Statligt hel- och delägda aktiebolag år 1980 
State joint stock companies 
I tabellen presenteras ett urval av de av staten till minst 50 % ägda aktiebolagen. Urvalet hänför sig till regeringens redogörelse 
för de statliga företagen, som ger en samlad redogörelse av här redovisade aktiebolag och den statliga företagssektorn i övrigt. 
Bolagens organisatoriska placering framgår av följande förkortningar: B = budgetdep., D = Domänverket, E = ekonomidep., 
FF = Förenade fabriksverken, H = handelsdep., I = industridep., J = jordbruksdep., K = kommunikationsdep., P = Postverket, 
RB = Sveriges Riksbank, S = socialdep., SJ = Statens järnvägar, T = Televerket, V = Vattenfallsverket. Uppgifterna avser år 
1980 eller närmast motsvarande verksamhetsår. — Se Källhänvisningar m. m. 

375 

(forts.) 



Statens affärsverksamhet State business activity 

Tab. 462 (forts.). Statl igt hel- och delägda aktiebolag år 1980 

376 



Finanser Public finance 

Tab. 463. Statens inkomster och utgifter: översikt 1969/70—1982/83, milj. kr 
Surplus or deficit of the Swedish State budget 
Se Källhänvisningar m. m. 

377 

Tab. 464. Realekonomisk fördelning av driftbudgetens utgifter 1975/76—1979/80 
State expenditure (current budget) by economic categories 
Se Källhänvisningar m. m. 



Finanser Public finance 

Tab. 465. Realekonomisk fördelning av statsbudgetens utgifter 1980/81. 
State expenditure (total budget) by economic categories 
Se Källhänvisningar m. m. 

378 

Tab. 466. Realekonomisk fördelning av driftbudgetens inkomster 1976/77—1979/80 
State revenue (current budget) by economic categories 
I samband med modernisering av det statliga budgetsystemet fr. o. m. budgetåret 1980/81 har statsbudgetens inkomstsida 
omgrupperats. By the introduction of a reformed budget system as from the fiscal year 1980/81 the total budget revenue 
has been rearranged. — Se Källhänvisningar m. m. 



Finanser Public finance 

Tab. 467. Realekonomisk fördelning av statsbudgetens inkomster budgetåret 1980/81 
State revenue (total budget) by economic categories 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 468. Driftbudgetens utgifter efter ändamål 1973/74—1979/80, milj. kr 
State expenditure (current budget) by purpose 
Se Källhänvisningar m. m. 



Finanser Public finance 

Tab. 469. Statsbudgetens utgifter efter ändamål budgetåret 1980/81 
State expenditure (total budget) distributed by purpose 

Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 470. Statens kapitalinvesteringar 1971/72—1979/80, milj. kr 
State capital investments 

Se Källhänvisningar m. m. 



Finanser Public finance 

Tab. 470 (forts.). Statens kapitalinvesteringar 1971/72—1979/80, milj. kr 

381 

Tab. 471. Svenska statens premieobligationslån den 30 september 1982 
Premium bond loans of the Swedish State 

Se Källhänvisningar m. m. 



Finanser Public finance 

Tab. 472. Statens inkomster (statsbudgeten) 1980/81—1982/83 i 1 000 kr 
State revenue 
Se Källhänvisningar m. m. 

382 



Finanser Public finance 

Tab. 472 (forts.). Statens inkomster (statsbudgeten) 1980/81—1982/83 i 1 000 kr 

383 



Finanser Public finance 

Tab. 473. Statens utgifter (statsbudgeten) 1980/81—1982/83 i 1 000 kr 
State expenditure 
Se Källhänvisningar m. m. 

384 



Finanser Public finance 

Tab. 473 (forts.). Statens utgifter (statsbudgeten) 1980/81—1982/83 i 1 000 kr 
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(forts.) 



Finanser Public finance 

Tab. 473 (forts.). Statens utgifter (statsbudgeten) 1980/81—1982/83 i 1 000 kr 
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Finanser Public finance 

Tab. 473 (forts.). Statens utgifter (statsbudgeten) 1980/81—1982/83 i 1 000 kr 

387 



Finanser Public finance 

Fördelning av statsbudgetens inkomster 
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Finanser Public finance 

Tab. 474. Statsskuldens placering den 31 december 1979—1981, milj. kr 
National debt, by ownership 
Se Källhänvisningar m. m. 

389 

Tab. 475. Statsskulden vid slutet av budgetåren 1966/67—1981/82, milj. kr 
The National Debt at the end of the Financial Years 
Se Källhänvisningar m. m. 



Finanser Public finance 

Tab. 476. Tulluppbörd efter huvudavdelningar samt efter vissa avdelningar och varugrupper 
enl. SITC-nomenklaturen 1976—1980 i 1 000 kr 
Import duty by sections and by selected divisions and groups of SITC-nomenclature 
Se Källhänvisningar m. m. 

390 



Finanser Public finance 

Tab. 477. Statligt svenskt bistånd till u-länderna: översikt 1976—1981 samt 1982/83, milj. kr 
Swedish official development assistance to developing countries 
Anslagen till det svenska biståndet lämnas per budgetår. Nedgång i biståndsutbetalningarna per kalenderår under vissa år 
trots kontinuerligt stigande anslag beror på ojämn fördelning över budgetåret av bidragens utbetalning. — Se Källhänvisningar 
m. m. 

(forts.) 3 9 1 



Finanser Public finance 

Tab. 477 (forts.). Statligt svenskt bistånd till u-länderna: översikt 1976—1981 samt 1982/83, milj. kr 

392 

Tab. 478. Statligt svenskt bistånd till u-länderna: stipendiater, kursdeltagare och bistånds
personal 1964/65—1981/82 
Swedish official assistance to developing countries: fellowship and scholarship recipients, and 
personnel 
Se Källhänvisningar m. m. 



Finanser Public finance 

Tab. 479. Taxering till statlig inkomstskatt m. m. 1966—1981, milj. kr 
Assessment for National income tax, etc. 
Se Källhänvisningar m. m. 

393 

Tab. 480. Taxeringsvärden enligt fastighetstaxeringarna 1966—1981, milj. kr 
Real estate assessments 
Se Källhänvisningar m. m. 



Finanser Public finance 

Tab. 481. Taxering till statlig och kommunal inkomstskatt 1963—1981, milj. kr 
Assessment for National and local income tax 
Se Källhänvisningar m. m. 

394 



Tab. 482. Taxering till statlig inkomstskatt och statlig förmögenhetsskatt taxeringsåret 1981 länsvis, milj. kr 
Assessment for National income tax and for National property tax, by county 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 483. Taxering till kommunal inkomstskatt samt taxeringsvärden på skattepliktig fastighet år 1981, milj. kr 
Assessment for local tax and value of real estate, by county 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Finanser Public finance 

Tab. 484. Utdebitering av allmän kommunalskatt och landstingsskatt m. m. år 1982, länsvis 
Debited local tax and county council tax, by county 

Uppgifterna om antal skattekronor enl. taxeringsnämndernas beslut avser föregående års taxering. Den länsvisa fördel
ningen avser skatteunderlag m. m. för kommunerna. — Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 3 9 7 

Tab. 485. Utdebitering av kommunalskatt m. m. inom de största kommunerna år 1982 
Taxable income and debited local tax in the biggest municipalities 
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. — Se Källhänvisningar m. m. 



Finanser Public finance 

Tab. 485 (forts.). Utdebitering av kommunalskatt m. m. inom de största kommunerna år 1982 

398 



Finanser Public finance 

Tab. 485 (forts.). Utdebitering av kommunalskatt m. m. inom de största kommunerna år 1982 

399 



Finanser Public finance 

Tab. 486. Kommunernas inkomster efter förvaltningsgren år 1980, milj. kr 
Revenue of the municipalities for certain administrative purposes 
Se Källhänvisningar m. m. 

400 



Finanser Public finance 

Tab. 487. Kommunernas utgifter efter förvaltningsgren år 1980, milj. kr 
Expenditure of the municipalities for certain administrative purposes 
For translation, see table 486. — Se Källhänvisningar m. m. 

401 



Finanser Public finance 

Tab. 488. De större kommunernas inkomster år 1980, milj. kr 
Revenue of the biggest municipalities 
Se Källhänvisningar m. m. 

402 



Finanser Public finance 

Tab. 489. De större kommunernas tillgångar, skulder, eget kapital, lånerörelse och fonder den 
31 december 1980, milj. kr 
Assets, liabilities, own capital resources, loans and funds of the biggest municipalities 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Finanser Public finance 

Tab. 490. De större kommunernas utgifter år 1980, milj. kr 
Expenditure of the biggest municipalities 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. For foot-notes, see end of the table. — Se Källhänvisningar m. m. 

404 



Finanser Public finance 

Tab. 490 (forts.). De större kommunernas utgifter år 1980, milj. kr 

405 



Finanser Public finance 

Tab. 491. Landstingens finanser 1972—1980, milj. kr 
Finances of county councils 
Se Källhänvisningar m. m. 

406 



Finanser Public finance 

Tab. 492. Landstingens finanser år 1980, milj. kr 
Finances of county councils 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 493. De kyrkliga kommunernas finanser 1972—1980, milj. kr 
Finances of ecclesiastical districts 
Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 494. Influtna skatter 1974—1980 All taxes (paid) 
Se Källhänvisningar m. m. 

408 
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Finanser Allmänna val Public finance Elections 

Tab. 495. Hundar och hundskatt 1971—1980, länsvis 
Dogs and dog licences, by county 
Se Källhänvisningar m. m. 

409 

Tab. 496. Partival och valdeltagande i riksdagsvalen åren 1976 och 1979 
Party vote and electional participation in the elections to the Riksdag 
Partiernas väljare samt ej röstande och ej röstberättigade 1976 har fördelats efter röstningsrätt vid riksdagsvalet 1979. 
Party voters and non-voters in 1976 and those not estimated to vote distributed by electoral participation and party vote in 
the 1979 Riksdag election. För partiernas beteckning se huvudnot till tab. 498. For head-note, see table 498. 
Se Källhänvisningar m. m. 



Allmänna val Elections 

Tab. 497. Partival och valdeltagande vid riksdagsvalet 1979 inom vissa befolkningsgrupper, 
olika utbildningskategorier samt kommuntyper 
Party vote and participation in the 1979 Riksdag election in certain population groups in 
educational categories and within certain municipality types 
För partiernas beteckning se huvudnot till tab. 498. For head-note, see table 498. — Se Källhänvisningar m. m. 

410 



Tab. 498. Riksdagsval åren 1968, 1970, 1973, 1976 och 1979 valkretsvis: giltiga valsedlar efter partier 
Elections to the Riksdag: distribution of valid ballots by party 
Partierna betecknas: Moderata samlingspartiet (Conservative party) = M, Centerpartiet (Centre party) = C, FolkpartietfiAbera/ party) - FP, Kristen Demokratisk Samling (Christian 
democrats) = KDS, Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (Social democrats) = S, Vänsterpartiet Kommunisterna (Left party communist) = VPK. Partiernas namn anges i den form de 
hade vid allmänna valen 1979. — För år 1968 avses andrakammarvalet. Election to the Second Chamber in 1968. Röster för samverkanpartierna Samling 68 och Mittenpartierna har 
fördelats på de samverkande partierna efter listtyp. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 499. Riksdagsval åren 1968, 1970, 1973, 1976 och 1979 valkretsvis: röstberättigade, röstande och mandat efter partier 
Elections to the Riksdag. Entitled to vote, voters and distribution of seats by party. 
Se huvudnot ti l! tab. 498. See head-note to table 498. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Allmänna val Elections 

Tab. 500. Landstingsval m. m. åren 1973, 1976 och 1979: giltiga valsedlar efter partier 
Elections to county councils, etc. Distribution of valid ballots by party 
Landstingsval och kommunfullmäktigeval i kommuner som inte ingår i landsting. — Se huvudnot till tab. 498. For head-note, 
see table 498. — Se Källhänvisningar m. m. 

413 



Allmänna val Elections 

Tab. 501. Landstingsval m. m. åren 1962, 1966, 1970, 1973, 1976 och 1979: röstberättigade, 
röstande och mandat efter partier 
Elections to county councils, etc. Entitled to vote, voters and distribution of seats by party 
Landstingsval och kommunfullmäktigeval i kommuner som inte ingår i landsting. — Se huvudnot till tab. 498. For head-note, 
see table 498. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Allmänna val Elections 

Tab. 502. Fullmäktigeval åren 1966, 1970, 1973, 1976 och 1979 
Elections to councils 
Se Källhänvisningar m. m. 

415 



Allmänna val Elections 

Tab. 503. Väljare som röstat på postanstalt vid 1976 och 1979 års ordinarie val till riksdag, 
landsting och kommunfullmäktige samt till kyrkofullmäktige 
Postal votes 

Se Källhänvisningar m. m. 

416 

Tab. 504. Folkomröstning om kärnkraften år 1980: röstberättigade, röstande samt giltiga val
sedlar, länsvis 
The referendum on nuclear power 1980: entitled to vote, voters and distribution of valid ballots, 
by county 
Se Källhänvisningar m. m. 



Allmänna val Elections 

Tab. 504 (forts.). Folkomröstning om kärnkraften år 1980: röstberättigade, röstande samt giltiga 
valsedlar, länsvis 

417 

Tab. 505. Folkomröstningar åren 1922, 1955, 1957 och 1980 
Referenda 
Noter se sid. 418. For foot-notes see the page 418. — Se Källhänvisningar m. m. 



Allmänna val Elections 

Noter till tab. 505 

418 



Allmänna val Elections 

Tab. 506. Riksdagens sammansättning 1929—1974 samt 1975/76—1982/83 
The composition of the Riksdag 
Se Källhänvisningar m. m. 

419 



Allmänna val Elections 

Tab. 507. Riksdagens arbete 1972—1982 (juni) 
The activity of the Riksdag 
Se Källhänvisningar m. m. 

420 



INTERNATIONELLA ÖVERSIKTER 





Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 508. Folkmängd, folktäthet, areal m. m. i världsdelar och områden 
Ar 1980 uppskattas folkmängden av FN till 4 437 milj. — Se Källhänvisningar m. m. 

423 



Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 509. Beräknad befolkning i världsdelar och områden åren 1970—2000 
Tabellen har beräknats efter "medel"alternativet. — Betr. omfattning av de skilda områdena se not 1 till tab. 508. 
— Se Kallhänvisningar m. m. 

424 

Tab. 510. Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 



Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 510 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 

(forts.) 
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Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 510 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 

426 



Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 510 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 

(forts.) 
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Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 510 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 

428 



Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 510 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 

(forts.) 
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Internationellt Areal, folkmängd m. m. 

Tab. 510 (forts.). Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder 

430 



Internationellt Folkmängd 

Tab. 511. Folkmängd i större städer 

I tabellen har medtagits för de nordiska länderna städer med minst 100 000 invånare, för Europa i övrigt städer med minst 
150 000 invånare utan förorter eller 350 000 invånare med förorter, samt för övriga delar av världen (inkl. för Sovjetunionen) 
städer med minst 400 000 invånare utan förorter eller 500 000 invånare med förorter. Huvudstäder, som angetts med stora 
bokstäver, har dock medtagits även om deras invånarantal understiger dessa gränsvärden. Om det är ovisst huruvida 
uppgifterna avser städer med eller utan förorter används endast en kolumn. Inom klämmer efter resp. land anges den officiella 
nationalitetsbeteckningen på motorfordon. Noterna återfinns i slutet av tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 431 



Internationellt Folkmängd 

Tab. 511 (forts.). Folkmängd i större städer 

432 



Internationellt Folkmängd 

Tab. 511 (forts.). Folkmängd i större städer 

(forts.) 433 



Internationellt Folkmängd 

Tab. 511 (forts.). Folkmängd i större städer 
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Internationellt Folkmängd 

Tab. 511 (forts.). Folkmängd i större städer 

(forts.) 435 



Internationellt Folkmängd 

Tab. 511 (forts.). Folkmängd i större städer 

436 



Internationellt Folkmängd 
Tab. 511 (forts.). Folkmängd i större städer 

(forts.) 437 



Internationellt Folkmängd 

Tab. 511 (forts.). Folkmängd i större städer 
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Internationellt Folkmängd 

Tab. 511 (forts.). Folkmängd i större städer 

(forts.) 439 



Internationellt Folkmängd 

Tab. 511 (forts.). Folkmängd i större städer 
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Internationellt Folkmängd 

Tab. 511 (forts.). Folkmängd i större städer 

(forts.) 

441 

De folkrikaste städerna är enl. senaste uppgifter följande: 



Internationellt Folkmängd 

Tab. 511 (forts.). De folkrikaste städerna är enl. senaste uppgifter följande: 

442 

Tab. 512. Analfabeter i procent av totalbefolkningen, 15 år och däröver 
Analfabetism definieras som avsaknad av läs- och skrivkunnighet. — Se Källhänvisningar m. m. 



Internationellt Folkmängd 

Tab. 513. Befolkningen efter kön och ålder 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 
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Internationellt Folkmängd 

Tab. 513 (forts.). Befolkningen efter kön och ålder 

444 

Tab. 514. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren, 1 000-tal 
Se Källhänvisningar m. m. 



Internationellt Folkmängd 

Tab. 514 (forts.). Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren, 1 000-tal 

445 



Internationellt Befolkningsförändringar 

Tab. 515. Dödligheten i olika åldersklasser 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Befolkningsförändringar 

447 

(forts.) 



Internationellt Befolkningsförändringar 

Tab. 515 (forts.). Dödligheten i olika åldersklasser 

448 



Internationellt Befolkningsförändringar 

449 



Internationellt Dödsorsaker 

Tab. 516. Döda efter dödsorsak enligt 1965 års internationella klassifikation (B-listan) 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Dödsorsaker 

på 100 000 invånare 

(forts.) 4 5 1 



Internationellt Dödsorsaker 

Tab. 516 (forts.). Döda efter dödsorsak enligt 1965 års internationella klassifikation (B-listan) 

452 



Internationellt Dödsorsaker 

på 100 000 invånare 

453 



Internationellt Befolkningsförändringar 

Tab. 517. Levande födda barn efter moderns ålder samt bruttoreproduktionstal 
Se Källhänvisningar m. m. 

454 



Internationellt Befolkningsförändringar 

Tab. 518. Återstående medellivslängd vid vissa åldrar 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 

455 

(forts.) 



Internationellt Befolkningsförändringar 

Tab. 518 (forts.). Återstående medellivslängd vid vissa åldrar 

456 



Internationellt Befolkningsförändringar 

Tab. 519. Folkmängdens förändringar i vissa länder 
Noterna återfinns i slutet av tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 
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(forts.) 



Internationellt Befolkningsförändringar 

Tab. 519 (forts.). Folkmängdens förändringar i vissa länder 

458 



Internationellt Jordbruk 

Tab. 520. Husdjur, 1 000-tal 
Uppgifterna avser år 1980. — Se Källhänvisningar m. m. 

459 



Internationellt Jordbruk 

Tab. 521. Arealens fördelning efter ägoslag år 1979 samt åkerjordens användning åren 1979 
Artalen avser för länder på norra halvklotet kalenderår men för länder på södra halvklotet skördeår som börjar angivet 

460 



Internationellt Jordbruk 

och 1980 

år. — Se Källhänvisningar m. m. 

461 



Internationellt Jordbruk 

Tab. 522. Skörd, 1 000 ton 

Artalen avser för länder på norra halvklotet kalenderår men för länder på södra halvklotet skördeår, som börjar angivet år. — 

462 



Internationellt Jordbruk 

Se Källhänvisningar m. m. 

463 



Internationellt Jordbruk 

Tab. 523. Traktorer i världsdelar och vissa länder, 1 000-tal 
Se Källhänvisningar m. m. 

464 

Tab. 524. Konsumtion av handelsgödsel i olika länder år 1979/80, ton 
Se Källhänvisningar m. m. 



Internationellt Fiske 

Tab. 525. Fiske, 1 000 ton 
Uppgifterna för olika länder är inte alltid jämförbara sinsemellan på grund av olika redovisningssätt i olika länders statistik, 
bl. a. beträffande fångst som ilandförts i utländsk hamn. För åtskilliga länder torde den totala fångsten vara större än 
den här redovisade, eftersom bl. a. sötvattensfisk inte alltid redovisas. Fångsten är så vitt möjligt beräknad inkl. huvud 
och inälvor. — Noterna återfinns i slutet av tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 

(forts.) 
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Internationellt Fiske Industri 

Tab. 525 (forts.). Fiske, 1 000 ton 

466 

Tab. 526. Produktion av vissa viktiga varor 
Allmänna anmärkningar och noter återfinns på sid. 477. — Se Källhänvisningar m. m. 



Internationellt Industri 

Tab. 526 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Internationellt Industri 

Tab. 526 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Internationellt Industri 

Tab. 526 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Internationellt Industri 

Tab. 526 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 

470 



Internationellt Industri 

Tab. 526 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Internationellt Industri 

Tab. 526 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Internationellt Industri 

Tab. 526 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Internationellt Industri 

Tab. 526 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Internationellt Industri 

Tab. 526 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 
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Internationellt Industri 

Tab. 526 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 

476 



Internationellt Industri 

Tab. 526 (forts.). Produktion av vissa viktiga varor 

477 

Allmänna anmärkningar 

Uppgifterna om världsproduktionen är uppskattade. — För uppgifter om produktion av vegetabiliska jordbruksprodukter, se tab. 522. 

Noter 



Internationellt Industri 

Tab. 527. Industriproduktion: indextal (1975 = 100) 
Där inte annat anges, avses gruvbrytning, industri samt gas- och elproduktion men inte byggnadsverksamhet. — Se Källhän
visningar m. m. 
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Internationellt Energi 

Tab. 528. Produktion av elektrisk energi, milj. kWh 
Se Källhänvisningar m. m. 

479 



Internationellt Energi 

Tab. 529. Produktion av elektrisk energi: kärnkraft och jordvärme, milj. kWh 
Se Källhänvisningar m. m. 
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Tab. 530. Kärnkraftsreaktorer i vissa länder den 1 juni 1980. 
Se Källhänvisningar m. m. 



Internationellt Energi Bostadsbyggande 

Tab. 530. (forts.). Kärnkraftsreaktorer i vissa länder den 1 juni 1980 

481 

Tab. 531. Bostadsbyggande 
Där inte annat anges, avser uppgifterna antalet färdigställda lägenheter i småhus, flerbostadshus och lokalhus. Tabellen avser 
att belysa utvecklingen av bostadsproduktionen i varje land for sig. På grund av det skiftande redovisningssättet kan däremot 
de absoluta talen för de olika länderna inte jämföras sinsemellan. — Se Källhänvisningar m. m. 



Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 532. In- och utförsel: pris- och volymindex (1975 = 100) 
Uppgifterna avser specialhandel då inte annat anges. — Se Källhänvisningar m. m. 

482 



Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 533. Värdet av utrikeshandeln 
Myntmetall och mynt ingår inte. Uppgifterna avser generalhandel då inte annat anges. — Se Källhänvisningar m. m. 

483 



Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 534. Värdet av olika länders import med fördelning på länder, milj. USA-dollar 
Uppgifterna avser cif-värden, där inte annat anges; s = specialhandel, g = generalhandel. — Se Källhänvisningar m. m. 

484 



Internationellt Utrikeshandel 

485 



Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 535. Olika länders betalningbalans med utlandet år 1979, milj. SDR 
Tal med minustecken anger utgifter Inettoutgifter), SDR = Särskilda dragningsrätter i internationella valutafonden. — 
Se Källhänvisningar m. m. 

486 



Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 536. Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
Kodsiffrorna inom parentes bredvid varorna avser beteckningarna i den reviderade SITC (Standard International Trade 
Classification Revised 1) och de inom klämmer avser SITC Revised 2. Allmanna anmärkningar och noter återfinns på sid. 
495. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 536 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 

488 



Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 536 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 536 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 536 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 536 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 536 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 
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Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 536 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 

494 



Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 536 (forts.). Införsel och utförsel av vissa viktiga varor 

495 

Allmänna anmärkningar 
Varugrupperingen följer i huvudsak Standard International Trade Classification Revised 1 eller 2 (SITC-Revised 1 eller 2), Statistical papers. 
Ser. M, nr 34, Rev., utg. av FNs statistiska byrå. Motsvarande kodbeteckningar har utsatts i parentes (SITC-Rev. 1) resp. inom klämmer |SITC-Rev. 21 
bredvid varorna. Grupperingen kan inte helt beräknas motsvara SITC-Revised 1 eller 2, eftersom uppgifterna, även då de hämtats ur internationella 
källor, grundar sig på de olika ländernas handelsstatistik, där varugrupperingen i vissa fall i hög grad avviker från SITC-Revised. 

Noter 



Internationellt Utrikeshandel 

Tab. 537. EGs handel 1977—1981 efter ländergrupper, milj. USA-dollar 
Fr. o. m. 1980 ingår Grekland i EG. — Se Källhänvisningar m. m. 

496 



Tab. 538. Handelsflottans tonnage den 1 juli 1981 efter fartygens storlek och ålder, 1 000 ton brutto 
Avser ång- och motorfartyg över 100 ton brutto. — Se Källhänvisningar m. m. 
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Internationellt Sjöfart 

Tab. 539. Världens handelsflotta 
Uppgifterna avser fartyg på över 100 ton brutto. — Se Källhänvisningar m. m. 

498 



Internationellt Sjöfart 

Tab. 540. Sjöfarten på utlandet 

Se Källhänvisningar m. m. 

499 



Internationellt Kommunikationer 

Tab. 541. Motorfordon 

Uppgifterna avser för de flesta länder mitten eller slutet av angivet år. — Se Källhänvisningar m. m. 

500 



Internationellt Kommunikationer 

Tab. 542. Postväsendet 
Med brev avses förutom brev, vykort, trycksaker och små paket. — Se Källhänvisningar m. m. 

501 



Internationellt Kommunikationer 

Tab. 543. Telegraf 
Se Källhänvisningar m. m. 

502 



Internationellt Kommunikationer 

Tab. 544. Telefon 
Totala antalet telefonapparater i hela världen år 1977 har av American Telephone and Telegraph Co beräknats till ca 423 milj. 
— Se Källhänvisningar m. m. 

503 



Internationellt Kommunikationer 

Tab. 545. Järnvägar 
På grund av skiftande redovisningssätt är uppgifterna för de olika länderna inte helt jämförbara. Olikheterna gäller t. ex. 
transport av post och polletterat bagage som vissa länder hänför till godsbefordran samt tjänstetrafik och militära trans
porter som ibland inräknas i persontrafiken. — Se Källhänvisningar m. m. 

504 



Internationellt Kommunikationer 

Tab. 546. Flygbolagens lufttrafik 

Avser såväl inrikes som internationell reguljär trafik. — Se Källhänvisningar m. m. 

505 



Internationellt Kommunikationer 

Tab. 547. Flygtrafik på vissa storstäder, regelbunden och charter 1979 och 1980 
Transit: passagerare, frakt och post som fortsätter med annat flyg, är räknat både som inkommande och avgående. 
Passagerare, frakt och post som vidarebefordras med samma flygplan är ej medräknade. — Se Källhänvisningar m. m. 

506 



Internationellt Kommunikationer 

Tab. 548. Trafiken hos Scandinavian Airlines System (SAS) 1978—1981 
Se Källhänvisningar m. m. 

507 



Internationellt Turism 

Tab. 549. Turister och inkomster av turismen 
Uppgifter om antal turister avser utländska besökare vars avsikt är att bedriva rekreation, studier, affärer m. m. Invandrare, 
invånare i gränszoner, militära styrkor, diplomater och personer på genomresa medräknas inte. — Se Källhänvisningar m. m. 

508 



Internationellt Penning- och kreditväsen 

Tab. 550. Värdet av industriaktier: indextal (1975 = 100) 
Då inte annat anges avses samtliga aktier. — Se Källhänvisningar m. m. 

509 

Tab. 551. Effektiv ränta på statsobligationer 
För flertalet länder avses en enda emission, vars nominella ränta angivits efter resp. land. — Se Källhänvisningar m. m. 



Internationellt Penning- och kreditväsen 

Tab. 552. Guldbehållning och utländska tillgodohavanden den 31 december 1981, milj. USA-dollar 
Avser centralbankens och statens resp. internationella institutioners bruttotillgodohavanden. — Se Källhänvisningar m. m. 

510 

Tab. 553. Investeringskvoter 
Med investeringskvot förstås i denna tabell realkapitalbildningen (brutto) i procent av bruttonationalprodukten till marknads
pris. Definitionerna följer FNs nuvarande system om inte annat anges. A system of national accounts and supporting tables 
(SNA). — Se Källhänvisningar m. m. 



Tab. 554. Valutakurser 
Värdet av en USA-dollar uttryckt i valutaenheten i olika länder. Uppgifterna avser noteringen vid slutet av angiven period. — Se Källhänvisningar m. m. 

511 
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Internationellt Penning- och kreditväsen 

Tab. 555. Officiellt diskonto (centralbankerna) 
Ändringar t. o. m. 25 sept. 1982 är beaktade i tabellen. — Se Källhänvisningar m. m. 

512 



Internationellt Penning- och kreditväsen 

Tab. 556. Betalningsmedelsvolym i milj. av myntenheten vid slutet av åren 1979—1981 
Se Källhänvisningar m. m. 

513 



Internationellt Priser 

Tab. 557. Partiprisindex (1970 = 100) 

Totalindex utom för vissa länder, se noter. Vägt med värdet av det totala försäljningsvärdet eller inom landet konsumerade 
varor då inte annat anges. — Se Källhänvisningar m. m. 

514 



Internationellt Priser 

Tab. 558. Konsumentprisindex (1970 = 100) 
Se Källhänvisningar m. m. 

515 



Internationellt Konsumtion 

Tab. 559. Förbrukning av tidningspapper m. m. 

Avser för flertalet länder summan av import och eventuell produktion minskad med export enligt uppgifter från UNESCO. — 
Se Källhänvisningar m. m. 

516 



Internationellt Konsumtion 

Tab. 560. Konsumtion av vissa njutningsmedel i medeltal 1976—1980 
Där inte annat anges är konsumtionen = införsel - utförsel + produktion. Lagerförändringar har inte beaktats. — Se Käll
hänvisningar m. m. 

517 

(forts.) 



Internationellt Konsumtion Kultur 

Tab. 560 (forts.). Konsumtion av vissa njutningsmedel i medeltal 1976—1980 

518 

Tab. 561. Dagstidningar 
Se Källhänvisningar m. m. 



Internationellt Kultur 

Tab. 562. Radio- och televisionslicenser 

Vissa länder har kombinerade radio- och televisionslicenser. — Se Källhänvisningar m. m. 

519 



Internationellt Kultur Utvecklingsbistånd 

Tab. 563. Biografer 
Biografer: där inte annat anges avses permanenta biografer som visar 16, 35 och 70 mm film mot betalning. 
Besök: alla betalande besökare på permanenta biografer med såväl 16,35 som 70 mm film. 
Se Källhänvisningar m. m. 

520 

Tab. 564. Totalt statligt resursflöde till u-länderna från vissa länder 1975—1980, nettoutbe
talningar 
Uppgifterna omfattar "Official Development Assistance". — Se Källhänvisningar m. m. 



Internationellt Finanser 

Tab. 565. Disponibel nationalinkomst och bruttonationalprodukt år 1978 
Uppgifterna i tabellen följer FNs definition och kan därför avvika från de nationella redovisningarna. 
Se Källhänvisningar m. m. 

521 



Internationellt Finanser 

Tab. 566. Bruttonationalprodukt i OECD-länderna, miljarder USA-dollar 
Se Källhänvisningar m. m. 

522 



Internationellt Finanser 

Tab. 567. Statsskulden 
Talen är inte fullt jämförbara. Detta gäller dels gränsen mellan långfristig och kortfristig skuld, dels gränsen mellan inhemsk 
och utländsk skuld, dels omräkningen av utländsk skuld till landets mynt. — Se Källhänvisningar m. m. 

523 



Internationellt Militärt 

Tab. 568. Militärutgifter inom vissa länder och grupper av länder 
Se Källhänvisningar m. m. 

524 



Mått och vikt Measures and weight 

Längd Length 

Stycketal Number of pieces 
1 dussin = 1 tolft = 12 st. 1 gross = 12 dussin = 144 st. 1 stort gross = 12 gross. 1 ris papper = 20 böcker å 25 ark = 500 ark. 

Måttenheter för skepp Measures of ships 
Registertonnage: 1 reg. ton = 100 eng. cubic feet = 2,83 m3. Bruttotonnage är innehållet av hela fartyget med överbyggnader 
och däckshus. Nettotonnaget anger lastrummets storlek. 

Dödvikttonnage är den vikt av tunga varor som skeppet kan lasta, alltså lastens vikt (dodviktl i motsats till fartygets vikt. 
Den samlade vikten av skepp med last kallas deplacement. 

Hastigheten anges i knop = antal nautiska mil (= 1,852 km) i timmen. 
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1 cm = 0,3937 inch 
1 m={3,2808 feet 

1,0936 yard 
1 km = 0,62137 mile 
1 km = 0,540 nautisk mil 
1 nautisk mil = 1/4 sjömil = 10 kabellängder = 1,852 km 

1 cm2 = 0,155 square inch 
1m2 = {10,7639 square feet 

1,1960 square yard 
1 hektar = 10,000 m2 = 10dekar(= 10 mål) = 

= 100 ar = 2,471 acre 
1 km2 = 1 000 000 m2 = 0,3861 square mile 

1 cm3 = 0,0610 cubic inch 
0,8799 quart 

1 liter = 1 dm3 = { 1,0567 quart (US) 
1,76 pint 
21,997 gallon 

1 hl = 100 l= {26,417 gallon (US) 
2,7496 bushel 
2,8378 bushel (US) 

1m3= {35,315 cubic feet 
1,3080 cubic yard 

1 standard (Petrograd) 
= 165 cubic feet = 4,672 m3 

1 famn ved = 2x2x0,6 m = 2,4 m3 löst mått = 
= ca 1,65 m3 fast mått 

1 storfamn ved = 2x2x3 m = 12,0 m3 löst mått = 
= ca 6,5 å 7,0 m3 fast mått 

1 fat (barrel) valolja = 170 kg (ca 1/6 long ton) 
1 fat (barrel) rå petroleum = 0,159 m3 

{2,2046 pound 
1kg 35,274 ounce 

100 kg = 1,9684 cwt 
{1,1023 short ton 

1 ton = 1 000 kg = 
0,9842 long ton 

1 kW = 1,36 hk = 1,341 hp(UK) 
1 kWh = 860 kcal 
1 GW (gigawatt) = 1 000 MW (megawatt) 

= 1 000 000 kW 

100° C (Celsius) = 212° F (Fahrenheit) = 
= vattnets kokpunkt 

0° C = 32° F = vattnets fryspunkt 
Omräkning från °F till °C:°C = (°F-32)x5/9 

1 inch = 2,540 cm 
1 foot = 12 inch = 30,48 cm 
1 yard = 3 feet = 0,9144 m 
1 mile = 1 760 yard = 1,6093 km 

Areal Area 

1 square inch = 6,4516 cm2 

1 square foot = 0,0929 m2 

1 square yard = 0,8361 m2 

1 square kilometer = 0,3861 square mile = 100 hektar 
1 acre = 4 840 square yard = 0,4047 hektar 
1 square mile = 640 acre = 2,590 km2 

Volym Volume 

1 cubic inch = 16,3871 cm3 

1 quart = 1,1365 I 
1 quart (US) = 0,9464 I 
1 pint = 0,568 I 
1 gallon = 4 quart = 4,546 I 
1 gallon (US) = 4 quart (US) = 3,785 I 
1 bushel = 8 gallon = 36,37 1 
1 bushel (US) = 35,241 
1 cubic foot = 0,0283 m3 

1 cubic yard = 0,7646 m3 

1 m3 = 0,2140 standard 

1 m3 = 0,4167 famn löst mått 

1 m3 = 0,0833 storfamn löst mått 
1 long ton valolja = ca 6 fat (barrels) 
1 m3 rå petroleum = 6,29 fat (barrels) 

Vikt, massa Weight 

1 pound = 0,4536 kg 
1 ounce = 0,02835 kg 
1 cwt = 112 lb = 50,80 kg 
1 short ton = 2 000 lb = 907,2 kg 
1 long ton = 2 240 lb = 1 016 kg 

Elektricitet Electricity 

1 hk = 0,736 kW = 0,746 hp (UK) 
1 000 kcal = 1,16 kWh 

Temperatur Temperature 
100° F = 37,78° C 

0 °F= -18° C 
°F = 9/5°C+32 



Sl-systemet1 
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1 Det internationella mattenhetssystemet SI (Systéme International d'Umtes) infors for närvarande successivt i Sverige, bl. a. i skolor, bransch
organisationer och enskilda foretag, statliga och kommunala organ. Enligt en rekommendation från Statens provningsanstalt och Sveriges 
standardiseringskommission föreslås en övergång till SI senast i januari 1978. 



Klassifikationsstandarder 
Classification standards 
Statistiska centralbyrån (SCB) har som central förvalt
ningsmyndighet för den statliga statistikproduktionen 
bl. a. att svara för samordning av denna samt att verka 
för samordning mellan statlig och annan statistikpro
duktion. Viktiga instrument för sådan samordning är 
standarder för definitioner och klassificeringar, av
sedda att användas i statistikproduktionen. Samord
ningen avser att åstadkomma jämförbarhet i tiden, 
mellan olika statistikgrenar samt en rationell insam
ling, bearbetning, redovisning och användning av sta
tistisk information. 

Klassifikationsstandarder för tillämpning i svensk 
statistik fastställs i regel av SCBs styrelse, efter en 
omfattande remissbehandling av ett utarbetat förslag. 
På många berörda områden finns av FN eller andra 
internationella organ utarbetade statistiska klassifika
tionsstandarder till vilka motsvarande svenska i all
mänhet så långt möjligt anknytes - direkt eller genom 
översättbarhet. 

I statistikgrenar och andra källor för sammanställ
ning av uppgifter pågår en utveckling och anpassning 
till statistiska klassifikationsstandarder. För att under
lätta snabb och säker orientering i flödet av statistiska 
uppgifter av skilda slag, är det av vikt att kodnummer 
och benämningar enligt tillämpade standarder fram
träder på ett tydligt sätt i tabeller och textavsnitt. Ge
nom hänvisning till tillämpade kodnummer kan använ
dare av statistik få möjlighet att närmare sätta sig in i 
de olika klassificeringarnas uppbyggnad. En allmän 
översiktlig redogörelse för fastställda och planerade 
standarder i svensk statistikproduktion ges i Medde
landen i samordningsfrågor (MIS) nr 1973:6. Serien 
utges av SCB. En konsekvent användning av stan
darder underlättar även åtkomsten av mera detaljera
de uppgifter i källmaterialet, där så önskas. 

Källmaterialet befinner sig f. n. i olika stadier vad 
gäller tillämpningen. Problem uppkommer med konti
nuiteten mellan äldre och nyare serier. Standarder sak
nas dessutom f. n. inom flera områden. 

I föreliggande upplaga har kodhänvisningar till föl
jande standarder använts: 
a. SNI: Svensk standard för näringsgrensindelning 
b. SITC, Revision 2 (Rev. 2): Standard International 

Trade Classification, Revision 2 
c. CCCN: Customs Co-operation Council Nomencla

ture, samt från denna utbyggnad varuförteckning, 
knuten till svensk tulltaxa 

d. NYK: Nordisk yrkesklassificering 
Nedan ges en kort redogörelse för respektive stan

dard. 

a. Svensk näringsgrensindelning. SNI (även som va-
rugruppering) 

SNI-standarden fastställdes av SCBs styrelse under 
våren 1969. Den är baserad på den senaste reviderade 
internationella näringsgrensstandarden, ISIC av 1968, 
utgiven av FN, SNI har sex hierarkiskt uppbyggda in
delningsnivåer, varav de fyra första nivåerna med ett 
fåtal undantag är identiska med den internationella 
standardens klassificeringsschema. Den längstgående 
fyrsiffriga nivån i ISIC med ett 160-tal näringsgrenar 
har i SNI utbyggts med ytterligare två nivåer med mer 
detaljerade uppdelningar med inalles omkring 370 de
taljgrupper. 

Med undantag för områdena byggnadsverksamhet, 
partihandel och detaljhandel kan, inom de första fyr
siffriga kodnumren, motsvarande ISIC-nummer utlä
sas direkt ur ett SNI-nummer. För byggnadsverksam
het, partihandel och detaljhandel gäller motsvarighe
ten endast inom de första tvåsiffriga kodnumren, då 
FN-standarden i dessa fall inte har någon ytterligare 
uppdelning på mer detaljerade indelningsnivåer. 

Standarden är främst avsedd för klassificering av 
produktionsenheter såsom arbetsställen, vilka är lokalt 
och funktionellt avgränsade enheter, samt företag, or
ganisationer, myndigheter o.dyl. Vid jämförelse mel
lan olika redovisningar bör observeras att en statistik
gren i sin tillämpning av standarden kan välja såväl 
indelningsnivån i standarden som typ av produktions
enhet. 

SNI-kod används förutom för näringsgrensredovis
ningar av produktionsenheter i ökad utsträckning även 
för varuredovisningar. I det senare fallet representerar 
SNI-koden den till näringsgrenen karakteristiska varu
gruppen, dvs. den varugrupp som omfattar de varor 
som ingår i näringsgrenens definition. 

I producentprisindex, prisindex för inhemsk tillgång, 
exportprisindex och importprisindex redovisas i vissa 
fall indextal för varugrupper som utgör delar av SNI-
grupper. Gruppen 3710 b utgör sålunda del av SNI-
gruppen 3710, 3710 b1 utgör del av 3710 b osv. 

SNI-standarden med kodnummer och benämningar 
samt kort innehållsbeskrivning av i SNI ingående de
taljgrupper (grupper på sexsiffernivån) har publicerats 
i SCBs serie Meddelanden i samordningsfrågor (MIS) 
nr 1969:8 och (i en andra utgåva) i nr 1977: 9. En s. k. 
SNI-katalog för det varuproducerande området (nä
ringarna 1-4) i SNI med detaljerade definitioner, alfa
betiska förteckningar och nycklar mellan näringsgrens
kod och varukoder, de senare uttryckta enligt SITC- och 
BTN-nomenklaturerna har publicerats i MIS 1975: 4. 

b. FNs varugruppering för utrikeshandelsstatistik, 
SITC 

I sin ursprungliga form antogs SITC av FNs statistiska 
kommission år 1950, medan den till utgången av 1975 
gällande SITC, Revised, antogs år 1960. Ett förslag till 
en andra reviderad utgåva av SITC godkändes av kom
missionen år 1974 och användes fr. o. m. 1976. Namnet 
på varunomenklaturen är numera SITC, Revision 2 for-
kortat SITC, Rev. 2. 

SITC, Rev. 2 är liksom sin föregångare SITC, Revised 
en varuklassificering avsedd för ekonomisk-statistiska 
rapporter, i första hand utrikeshandelsstatistiken. Stan
darden har byggts upp hierarkiskt i fem indelningsni
våer med numrering enligt decimalsystemet. Den mest 
detaljerade indelningsnivån i SITC, Rev. 2 omfattar ca 
1 900 varuposter vilket innebär en ökning av antalet 
varuposter med ca 50% i förhållande till SITC, Revised. 
Genom samarbete mellan FN och Brysselrådet har eta
blerats en entydig övergång på detaljerad varupost-
nivå från SITC till CCCN eller vice versa. 

SITC, Rev. 2 publicerades av FN år 1975 i dokument
serien "Statistical Papers, Series M: 34/Rev. 2" och den 
har införts i SCBs utrikeshandelsstatistik och industri
statistik från år 1976. Kodschemat och benämningar på 
svenska redovisas även i SCBs publikationer för dessa 
statistikgrenar. 
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c. Tullsamarbetsrådets varunomenklatur, CCCN, och 
svenska utbyggnaden av denna (tulltaxan) 

En ny tulltaxa med en varuindelning ansluten till CCCN 
(tidigare kallad BTN, Brussels Tariffs Nomenclature) 
trädde enligt riksdagens beslut i kraft den första januari 
1959. Från och med denna tidpunkt tillämpas även en 
på CCCN byggd varuförteckning i utrikeshandelsstati
stiken och även i annan statistik. Tulltaxan och den 
statistiska varuförteckningen har integrerats inom en 
sjuställig kod, där de fyra första siffrorna motsvarar 
CCCN-koden. CCCN är en internationell varunomenkla
tur främst avsedd för tulladministrativa ändamål. Den 
fastställdes i en konvention år 1950, och har sedan 
biträtts av ett ökande antal länder däribland Sverige 
och övriga nordiska länder. CCCN har sedan 1950 jus
terats på ett flertal punkter. 

Utöver de fyrsiffriga varuposterna - till ett antal av 
ca 1 100 - som ingår i den formella tulladministrativa 
konventionen har ett antal poster delats i underposi
tioner för att möjliggöra en entydig konvertering till 
FNs SITC, Revised och Revision 2 (se ovan). 

Även den svenska statistiska varuförteckningen -
vilken omfattar ca 5000 varuposter - har justerats vid 
flera tillfällen i samband med ett omfattande samarbe
te på nordisk basis. Detta är knutet till en gemensam 
nordisk utbyggnad av CCCN inom 5:te och 6:te kodsif-
fernivån. 

En närmare beskrivning av i Sverige tillämpade va-
runomenklaturer byggda på CCCN och SITC finns i ett 

tidigare Meddelande i samordningsfrågor: Varuno-
menklaturer och varuförteckningar i svensk statistik, 
MIS 1969: 4. Se vidare en artikel i Statistisk tidskrift 
1976:1, sid. 35. 

CCCN i svensk utbyggnad har publicerats i tullver
kets författningshandböcker 1:1 Tulltaxa med statis
tisk varuförteckning (TFH 1:1), Stockholm, 1975. I den 
årliga publikationen Utrikeshandel, del 1 (SOS) ingår 
varuförteckningen oavkortad, liksom i Industri (SOS) 
till väsentliga delar. Andringar i varuförteckningen re
dovisas i Statistiska meddelanden, serie H, Utrikeshan
del, månadsstatistik och kvartalsstatistik. 

d. Nordiska yrkesklassificeringen, NYK 

NYK är den gemensamma nordiska standarden för yr
kesklassificering och bygger på den internationella 
ISCO. Standarden har utarbetats av arbetsmarknads
styrelsen i Sverige i samråd med arbetsmarknadsmyn
digheterna i övriga nordiska länder (utom Island) i syf
te att underlätta dels arbetsförmedlingsarbetet inom 
den gemensamma nordiska arbetsmarknaden, dels 
åstadkomma en jämförbar yrkes- och arbetsförmed
lingsstatistik inom de nordiska länderna. Arbete med 
en ny svensk standard för klassificering av yrken (sys
selsättning) pågår. 

Senaste svenska utgåvan av NYK utgavs 1978 av 
arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). 

528 



Källhänvisningar och anmärkningar 
Sources and notes 

Använda förkortningar Abbreviations 
FAO = Food and Agriculture Organization 

of the United Nations; FNs Livsmedels-
och jordbruksorganisation 

ILO = International Labour Office 
MIS = Meddelanden i samordningsfrågor 
OECD = Organization for Economic Co-opera

tion and Development 
SIDA = Styrelsen för internationell utveckling 
SIPRI = Stockholm International 

Peace Research Institute 
SITC = Standard International Trade Classifi

cation 
SM = Statistiska meddelanden 
SOS = Sveriges officiella statistik 
SOU = Statens offentliga utredningar 

Använda förkortningar Abbreviations 
ULF = Utredningen om levnadsförhål

landen 
UN = United Nations, Förenta Nationerna 
UNESCO = United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization 

I den följande sammanställningen anges varifrån ta
bellerna i Statistisk årsbok hämtats, vare sig de primärt 
publiceras i annan publikation eller utarbetas speciellt 
för årsboken. Åtskilliga tabeller ur de angivna källorna 
har omredigerats av årsboksredaktionen utan att detta 
särskilt nämns i källhänvisningarna. In many cases the 
data derived from the sources indicated below have 
been revised and recast. 

Tab. 1. Uppgifter från statens lantmäteriverk och 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI). 

Tab. 2—3. Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
instituts årsbok; uppgifter från nämnda institut och 
statens lantmäteriverk. 

Tab. 4. Rikets indelningar; Meddelanden i samord
ningsfrågor MiS 1977: 11. MiS 1980:1. 

Tab. 5. Miljöstatistisk årsbok; Sveriges lantbruksuni
versitet. Skogshögskolan. Skogsvetenskapliga fakulte
ten i Umeå. - Skogsmark: Mark, som är lämplig för 
skogsproduktion och ej väsentligen utnyttjas för annat 
ändamål. Inägor: Åker, tomtmark, äng - kultiverad 
eller naturlig - samt annan mark som ej utnyttjas för 
jordbruksändamål och ej särskilt kan specificeras, t. ex. 
tätorter lexkl. Stor-Stockholm), industriområden och 
flygfält. Myr: Torvbildande, till våta platser bundna 
växtsamhällen, som i naturligt tillstånd är trädlösa eller 
endast glest trädbevuxna. Ur skoglig produktionssyn
punkt tillhör myrsamhällenas växtplatser i odikat skick 
impedimenten (övrig mark). Berg: I regel kala marker, 
som saknar lösa jordlager av för skogens trivsel till
räckligt djup. Mellan bergspartier belägna, för skogs
produktion lämpliga områden, redovisas som skogs
mark. Ölands älvar redovisas som berg. Fjäll: Områ
den ovanför barrskogsgränsen - mestadels kala. Öv
rig mark: Fjällbarrskog, vägar, järnvägar, diverse mark, 
nationalparker, reservat, skjutfält, Stor-Stockholm 
m. m. 

Tab. 6-60 ger upplysningar om befolkningens till
stånd och om befolkningens förändringar. Med befolk
ningens tillstånd menas dess storlek och dess fördel
ning i skilda hänseenden (bosättningsort, kön, ålder, 
civilstånd osv.) vid en viss tidpunkt. Befolkningsför
ändringarna, som hänför sig till vad som sker under en 
viss tidrymd, utgörs främst av födelser, dödsfall, gifter
mål, skilsmässor och omflyttning. 

Mer detaljerade uppgifter om befolkningens tillstånd 
insamlas endast i samband med folkräkningarna, vil
kas material möjliggör en fördelning av befolkningen 
efter ekonomisk aktivitet (sysselsättning, yrkesställ
ning, yrke, näringsgren m.m.), efter bildningsgrad 
m. m. Uppgifter om tätorter erhålls likaså endast i sam
band med folkräkningarna. 

Folkräkningar i nutida bemärkelse har ägt rum vid 
varje årtiondeskifte fr. o. m. år 1860 (dessutom '^35/36, 
1945 och 1965). T. o.m. 1950 harfolkräkningarna avsett 

folkmängden vid årsskiftet. Vid 1960,1965 och 1970 års 
folkräkningar skedde folkräkningen i samband med 
mantalsskrivningen samma år, vilket medfört att folk
räkningsuppgifterna inte avser årsskiftet utan den 1 
nov. folkräkningsåret. Uppgifterna om ekonomisk akti
vitet avser vid dessa folkräkningar förhållandena under 
en viss vecka i oktober. Uppgifter om befolkningens 
förändringar erhålls successivt från pastorsämbetena 
via länsstyrelserna. Uppgifterna används förutom till 
statistiken över befolkningsförändringar även för upp
datering av SCBs register över totalbefolkningen 
(RTB), som utgör underlag för folkmängdsstatistiken. 
Pastorsämbetena upprättade t.o.m. 1972 den s.k. 
summariska folkmängdsredogörelsen för varje för
samling från vilken bl. a. de officiella folkmängds-
siffrorna för län och kommuner erhölls. Uppgifterna 
från de summariska folkmängdsredogörelserna och 
RTB överensstämde inte alltid. De uppgifter om folk
mängd och befolkningsförändringar för 1970-talet, 
som lämnas här, grundas helt på RTB och förändrings
uppgifterna till RTB. 

Med utgångspunkt i folkräkningarnas uppgifter om 
fördelningen på kön, ålder och civilstånd samt med 
hjälp av den löpande statistikens uppgifter om befolk
ningsförändringarna, hart. o. m. 1967 uträknats genom 
s. k. framskrivning av årliga uppgifter om befolknings
fördelningen efter kön, ålder och civilstånd. Fr.o.m. 
1968 har folkmängdsuppgifterna efter kön, ålder och 
civilstånd erhållits från RTB. 

Tab. 6 -7 . Folk- och bostadsräkningen 1975-1980. 
Material ur råtabeller. - Tab. 6 dessutom Statistiskt 
meddelande, J 1982:10. - Definition av tätort (tätbe
byggt område) är följande: "Som tätbebyggt område 
räknas alla hussamlingar med minst 200 inv., såvida 
avståndet mellan husen normalt inte överstiger 200 
meter. I vissa fall har avstånd som något över- eller 
understiger 200 meter använts, då man annars skulle 
ha erhållit en orealistisk gränslinje. Som hus har även 
räknats obebodda hus liksom byggnader, som endast 
använts som arbetslokaler. 

Åven om avståndet mellan husen överstiger 200 me
ter, skall det inte betraktas som avbrott i bebyggelsen, 
när det mellan husen belägna området utnyttjas till 
allmännyttiga ändamål såsom vägar, parkerings
platser, parker, idrottsplatser och kyrkogårdar; det
samma gäller sådana obebyggda områden som lager
platser, järnvägslinjer och kajer." 
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fab. 8. Historisk statistik för Sverige. Del I: Befolk
ning; Folkmängd. Del 3. 

Tab. 9. Folkmängd 1981. Del 1. 
Tab. 10. Folkmängd 1981. Del 2. 
Tab. 11. Folkräkningen 1910-1950; Folkmängden 

inom administrativa områden 1960; Folkmängd. Del 1 
för åren 1970, 1980 och 1981. 

Tab. 12. Folkräkningen 1950; Befolkningsrörelsen 
1960; Folkmängd. Del 3 för åren 1970, 1975, 1980 och 
1981; Folk- och bostadsräkningen 1975. Del 3 : 1 ; upp
gifter från statens lantmäteriverk. 

Indelningen i landstingsområden överensstämmer 
med länsindelningen utom i följande hänseenden: 
Kommunerna Göteborg, Malmö och Gotland ingår inte 
i något landstingsområde. Följande folkmängder och 
landarealer avviker från länens: 

Landstingsområde Folkmängd Landareal 
31 dec. 1981 km2 

Malmöhusläns 511446 4775,2 
Göteborgs o. Bohus läns 281951 4666,5 

Tab. 13. Folkmängd 1981. Del 1; Folk- och bostads
räkningen 1975. Del 3 : 1 . 

Tab. 14. Folkmängd 1981. Del 3. Kommunerna är 
sammanförda i 70 statistiska redovisningsenheter, s. k. 
A-regioner. 

Tab. 15-17. Befolkningsförändringar 1975-1981. 
Del 3. 

Tab. 18-20. Statistiska meddelanden, serie Be. Folk
mängd 1981. Del 3. 

Tab. 21—22. Folk- och bostadsräkningen 1975. Del 
3: 3. - Åldersredovisningen grundar sig på födelseår 
och motsvarar således i princip närmast åldern den 31 
dec. 1975. Detta redovisningssätt 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. 1975. 

Tab. 23. Information i prognosfrågor IPF 1980:6. -
Utgångspunkt för beräkningarna är folkmängden per 
31 dec. 1979. Denna har framskrivits med i princip 
följande antaganden: Fruktsamhet = 1,80 barn per 
kvinna i genomsnitt. Dödlighet = återstående medel
livslängd = 72,4 år för män samt 78,9 år för kvinnor. 
Utrikes omflyttning = nettoimmigration (fr. o.m. 1980 
t .o.m. 1985 = 10000 personer/år. Efter 1985 = 5000 
personer/år). 

Tab. 24—25. Uppgifter från svenska kyrkans central
råd. 

Tab. 26-36. Folk- och bostadsräkningen 1970. Del 7 
och Del 13; Folk- och bostadsräkningen 1975. Del 3:3 
och 6: 2. Tab. 26 och tab. 28-36. - Som förvärvsarbe
tande räknas personer som under veckan 20-26 okt. 
1975 utfört inkomstgivande arbete under minst en tim
me. Hit förs även medhjälpande, dvs. avlönade eller 
oavlönade familjemedlemmar som biträtt annan famil
jemedlem i dennes förvärvsverksamhet och även till
hör samma hushåll som denne. För medhjälpande 
inom jordbruk, skogsbruk m.m. gäller dock en nedre 
gräns på 16 tim. Till förvärvsarbetande räknas vidare 
personer, som hade förvärvsarbete men på grund av 
tillfälligt avbrott - semester, sjukdom, repetitionsöv
ning, tillfällig arbetslöshet o.d. - icke arbetade under 
räkningsveckan. Avbrottet har betraktats som tillfälligt 
om det varat högst 4 månader. I tab. 26 och 28-32 
redovisas främst personer med en arbetstid på 20 tim. 
eller mer. Detta begrepp ger god jämförbarhet med 
den definition som användes vid 1960 och 1965 års 
folkräkningar. - I tabellerna görs inga jämförelser mel
lan 1970 och 1975 för gruppen förvärvsarbetande 1-19 
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tim. Detta beror på att denna grupp kraftigt underskat
tades 1970. - Det finns ofta brister i jämförbarheten 
mellan resultat från olika folkräkningar. Detta gäller 
speciellt sysselsättningsdata dvs. yrke, näringsgren 
m.m. Jämförbarheten mellan folkräkningarna 1960, 
1965 och 1970 avseende sysselsättningsdata finns 
kommenterad i Folk- och bostadsräkningen 1970, Del. 
13. Motsvarande för 1970 och 1975 redovisas i Folk-
och bostadsräkningen 1975. Del 6:2. - Tab. 36. Som 
pendlare räknas i 1975 års folk- och bostadsräkning 
alla förvärvsarbetande personer som vid räknings
tillfället hade sin arbetsplats förlagd till annan kom
mun än bostadsorten. Bland pendlarna ingår därför 
inte endast personer som dagligen färdas mellan bo
stad och arbetsplats, utan även veckopendlare och 
andra personer med arbete på längre avstånd från 
bostadsorten. Personer med växlande (mellan olika 
kommuner) och ej lokaliserbar arbetsplats eller med 
arbetsplats i utlandet ingår ej bland pendlarna. - Tab. 
27. Åldersredovisningen grundar sig på födelseår och 
motsvarar således i princip närmast åldern den 31 dec. 
1975. Detta redovisningssätt 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. 1975. 

Tab. 37. Folkmängd 1981. Del 3. - Som barn räknas 
hemmavarande familjemedlemmar under 18 år (egna 
barn, fosterbarn, barnbarn, yngre syskon) med några 
undantag. En ensamstående mor under 18 år, även om 
hon bor hos sina föräldrar, bildar tillsammans med sitt 
eller sina barn alltid en separat familjeenhet. I de fall 
ingen person i en familj fyllt 18 år och ingen är gift 
samboende, räknas den äldste som ensamstående och 
de övriga räknas som barn. Hemmavarande familje
medlemmar över 17 år räknas som ensamstående. 
Samboende, men inte gifta, redovisas som ensam
stående. 

Tab. 38—40. Folk- och bostadsräkningen 1975. (Ma
terial ur råtabellerna H1, H2, H5 och S4). - Som sam
boende röknas i 1975 års folk- och bostadsräkning gifta 
samboende eller personer som på FoB-blanketten upp
getts vara sammanboende med bostadsinnehavaren 
oavsett de är gifta eller ej. Samboende par måste dess
utom vara mantalsskrivna på samma fastighet och bo i 
samma lägenhet. 

Tab. 41. Befolkningsförändringar. Del 1. 
Tab. 42-43. Historisk statistik för Sverige. Del 1: 

Befolkning; Befolkningsförändringar. Del 3. 
Tab. 44. Befolkningsförändringar 1981. Del 1. 
Tab. 45-55. Befolkningsrörelsen; Folkmängdens 

förändringar; Befolkningsförändringar. Del 3; Domsto
larna 1975; Folk- och bostadsräkningen 1975. Del 3:2. 
- Tab. 45. Fr.o.m. 1968 avses äktenskap där båda 
makarna vid vigseln var kyrkobokförda i Sverige. -
Tab. 48. Genom ändringar i giftermålsbalken (GB), 
som trädde i kraft den 1 januari 1974 har bl. a. reglerna 
om äktenskapets upplösning ändrats. Make/maka har 
rätt att erhålla äktenskapsskillnad utan att ange någon 
anledning. Instituten hemskillnad och återgång av äk
tenskap har avskaffats. Enligt övergångsbestämmel
serna till lagändringarna tillämpades de äldre lagreg
lerna t .o.m. den 30 juni 1975. - Tab. 50. Med 
reproduktionstal för en given tidsperiod avser man att 
belysa, i vilken omfattning en generation av befolk
ningen under rådande fruktsamhets- och dödlighets
förhållanden skulle kunna reproducera sig själv. 

Vid beräkning av bruttoreproduktionen följer man en 
tänkt årskull av 1 000 kvinnor genom fruktsamhetsåld
rarna och beräknar med användning av rådande frukt
samhetstal i olika åldersgrupper det sammanlagda an-



tal levande födda flickor, som skulle belöpa på denna 
årskull under hela fruktsamhetsperioden. Detta antal är 
det s. k. bruttoreproduktionstalet (jfr tab. 517, där detta 
tal redovisas för en del länder). 

Vid beräkning av bruttoreproduktionen tar man ing
en hänsyn till dödligheten i modergenerationen. Om 
man däremot med ledning av de kända dödsriskerna 
beräknar det antal kvinnor i nyssnämnda årskull, som 
uppnår 15 år, 20 år etc. och hur många år de genom
lever i olika åldersavsnitt, kan man på samma sätt som 
förut på den reducerade modergenerationen beräkna 
det s. k. nettoreproduktionstalet, varmed förstås anta
let levande födda döttrar, som med de faktiska frukt
samhets- och dödlighetsförhållandena i genomsnitt 
skulle komma på varje levande född kvinna. Om detta 
tal är större än 1, innebär detta på lång sikt en folkök
ning, om det är mindre än 1, en folkminskning. - Tab. 
54. - Återstående medellivslängd är antalet år som i 
genomsnitt återstår att leva för en x-åring. Den beräk
nas genom att den tid som återstår att tillsammans 
leva för alla x-åringar divideras med antalet i åldern x 
år. Man har härvid antagit att dödsfallen är jämnt för
delade över åldersåret, utom för 0-åringar för vilka 
noggrannare beräkningar utförts. - Sannolika åter
stående livslängd är antalet år efter vilkas förlopp anta
let x-åringar minskat till hälften. Uträkningen sker ge
nom att medianen för de kvarlevande i olika åldrar 
beräknas. 

Tab. 56-58. Befolkningsförändringar. Del 3. - Tab. 
57. Utan att det kommer till synes i kyrkobokföringen 
torde dessutom flertalet av de från och till obefintligre
gistret överförda personerna i verkligheten vara in
vandrare resp. utvandrare. 

Tab. 59. Befolkningsförändringar 1981. Del 2. 
Tab. 60. Folkmängdens förändringar; Befolknings

förändringar. Del 3. 
Tab. 61. Uppgifter från patentverket. 
Tab. 62. Manus i lantmäteriverket. 
Tab. 63-65. Naturvårdsverkets årsbok. - Tab. 64. 

Ytterligare tre nationalparker har beslutats av riksda
gen men är ännu inte avsatta. Av dessa kommer Stora 
Mosse att avsättas under 1982 medan Tiveden och 
Skuleskogen dröjer ytterligare något år. 

Tab. 66. Uppgifter från generaltullstyrelsen, kustbe
vakningssektionen. 

Tab. 67. Manus i statistiska centralbyrån. 
Tab. 68-73. Naturvårdsverkets årsbok. - Tab. 72. 

Tabellen redovisar fem användningsområden, av vilka 
jordbruk och skogsbruk är lätt definierbara. Med frukt-
och trädgård avses i första hand större kommersiella 
odlingar. I gruppen industri ingår främst träskyddsme
del och slembekämpningsmedel. Till gruppen hus
hållskonsumtion räknas produkter som använts för pri
vatkonsumtion t. ex. saneringsvätskor, träskydds-
färger, medel mot ohyra och skadedjur, myggrepel-
lenter samt medel för trädgårdsskötsel. 

Tab. 74. Statens livsmedelsverk. 
Tab. 75-81. Lantbruksräkningen 1976; Jordbruks-

statistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie J. -
Åkermark: Mark som används eller lämpligen kan an
vändas till växtodling eller bete och som är lämplig att 
plöjas. Betesmark: Mark som används eller lämpligen 
kan användas till bete och som inte är lämplig att 
plöjas. Skogsmark: Mark som är lämplig för virkespro
duktion och som inte i väsentlig utsträckning används 
för annat ändamål samt mark där det bör finnas skog 
till skydd mot sand- eller jordflykt eller mot att fjäll
gränsen flyttas ned. Mark som ligger helt eller i huvud
sak outnyttjad skall dock inte anses som skogsmark, 
om den på grund av särskilda förhållanden inte bör tas 

i anspråk för virkesproduktion. Mark skall anses lämp
lig för virkesproduktion om den enligt vedertagna be
dömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst 
en kubikmeter virke om året per hektar. Annan mark: 
Mark som inte lämpligen kan användas till växtodling, 
bete eller virkesproduktion. 

Tab. 82. Allmän fastighetstaxering 1975. Del 2. 
Tab. 83-85. Lantbruksräkningen 1976; Jordbruks-

statistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie J. -
Åkermark: Mark som används eller lämpligen kan an
vändas till växtodling eller bete och som är lämplig att 
plöjas. Betesmark: Mark som används eller lämpligen 
kan användas till bete och som inte är lämplig att 
plöjas. Skogsmark: Mark som är lämplig för virkespro
duktion och som inte i väsentlig utsträckning används 
för annat ändamål samt mark där det bör finnas skog 
till skydd mot sand- eller jordflykt eller mot att fjäll
gränsen flyttas ned. Mark som ligger helt eller i huvud
sak outnyttjad skall dock inte anses som skogsmark, 
om den på grund av särskilda förhållanden inte bör tas 
i anspråk för virkesproduktion. Mark skall anses lämp
lig för virkesproduktion om den enligt vedertagna be
dömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst 
en kubikmeter virke om året per hektar. Annan mark: 
Mark som inte lämpligen kan användas till växtodling, 
bete eller virkesproduktion. 

Tab. 86. Uppgifter från Statens jordbruksnämnd. 
Tab. 87-93. Lantbruksräkningen 1976; Jordbruks-

statistisk årsbok'; Statistiska meddelanden, serie J. -
Åkermark: Mark som används eller lämpligen kan an
vändas till växtodling eller bete och som är lämplig att 
plöjas. Betesmark: Mark som används eller lämpligen 
kan användas till bete och som inte är lämplig att 
plöjas. Skogsmark: Mark som är lämplig för virkespro
duktion och som inte i väsentlig utsträckning används 
för annat ändamål samt mark där det bör finnas skog 
till skydd mot sand- eller jordflykt eller mot att fjäll-
gränsen flyttas ned. Mark som ligger helt eller i huvud
sak outnyttjad skall dock inte anses som skogsmark, 
om den på grund av särskilda förhållanden inte bör tas 
i anspråk för virkesproduktion. Mark skall anses lämp
lig för virkesproduktion om den enligt vedertagna be
dömningsgrunder kan producera i genomsnitt minst 
en kubikmeter virke om året per hektar. Annan mark: 
Mark som inte lämpligen kan användas till växtodling, 
bete eller virkesproduktion. 

Tab. 94. Uppgifter från Statens jordbruksnämnd; 
Jordbruksekonomiska meddelanden. 

Tab. 95. Uppgifter från Svenska mejeriernas riksför
ening. 

Tab. 96. Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska med
delanden, serie J. 

Tab. 97-98. Uppgifter från lantbruksstyrelsen. 
Tab. 99. Statistiska meddelanden, serie J. - Tabellen 

baseras på SCBs deklarationsundersökning för jord
brukare, inkomståret 1980. 

Tab. 100-101. Jordbruksstatistisk årsbok. 
Tab. 102. Uppgifter från Sveriges lantbruksforbund. 
Tab. 103-115. Uppgifter från skogsstyrelsen. - Tab. 

106, 107 och 115. Skogsmarken kan med hänsyn till 
äganderätten indelas i två huvudgrupper: allmänna 
skogar och enskilda skogar. Allmänna skogar är krono
skogar, ecklesiastika skogar och övriga allmänna sko
gar. Enskilda skogar består av aktiebolagsskogar och 
övriga enskilda skogar, de senare benämns vanligen 
privatskogar. Skogsvårdsorganisationen (skogsstyrel
sen och skogsvårdsstyrelsernal är sedan 1980, då den 
nya skogsvårdslagen trädde i kraft, tillsynsmyndighet 
över all skog oavsett ägare. 

Tab. 116-118. Fiske t .o.m. 1969; därefter Fiskesta-
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tistisk årsbok; Statistiska meddelanden, serie J. 
Tab. 119-120. Bergshantering. 
Tab. 121-128. Industri; Statistiska meddelanden, se

rie I. - Tabellerna grundar sig på uppgifter om indu
strier eller arbetsställen där antalet sysselsatta (ägare 
samt förvaltnings- och arbetarpersonal) i årsgenom
snitt utgjort minst 5 personer. - Resultaten publiceras 
i överensstämmelse med SNI (Standard för svensk nä
ringsgrensindelning). Se Meddelanden i samordnings
frågor, MiS 1977:9. Se även sid. 527. 

Tab. 129-130. Accispliktiga näringar; Indirekt be
skattning m.m.; Rusdrycksförsäljningen m.m.; Alko
holstatistik. 

Tab. 131. Statistiska meddelanden, serie I. 
Tab. 132-135. Industri; Statistiska meddelanden, se

rie Iv; Fr. o.m. 1980 serie E. 
Tab. 136. Uppgifter från Svenska kraftverksförening

en. 
Tab. 137. Industri; Statistiska meddelanden, serie Iv; 

Fr.o.m. 1980 serie E. 
Tab. 138—145. Statistiska meddelanden, serie Bo -

Tab. 140-142 och tab. 144-145. Regional redovisning 
enligt indelningen den 1 jan. 1981. 

Stor-Stockholm omfattar kommunerna: Botkyrka, 
Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, 
Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sund
byberg, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, 
Vallentuna, Vaxholm och Värmdö. 

Stor-Göteborg omfattar kommunerna: Ale, Göte
borg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, 
Partilie, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 

Stor-Malmö omfattar kommunerna: Burlöv, Käv-
linge, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, 
Trelleborg och Vellinge. - Tab. 141-143 och tab. 145. 
Med byggherre avses myndighet, företag, organisa
tion eller enskild person på vars initiativ ett byggnads
arbete utförs. Arbetet kan bedrivas i egen regi eller 
utlämnas på entreprenad. Som allmännyttigt bostads
företag räknas bolag, förening eller stiftelse, som en
ligt bostadsfinansieringsförordningen erkänns som all
männyttigt bostadsföretag. Med kooperativt bostads
företag avses bostadsrättsförening och annan 
bostadsförening, som bildats i syfte att upplåta bostä
der till sina medlemmar. Småhus avsedda att försäljas 
till dem som skall bo i husen har t. o. m. 1979 räknats 
som uppförda av privata byggherrar även om bygg
nadsarbetet utförts på initiativ av kommun, kooperativt 
eller allmännyttigt bostadsföretag. Fr.o.m. 1980 redo
visas även dessa hus enligt huvudregeln (dvs. efter 
initiativtagare). - Tab. 143. Begreppet ägarkategori 
motsvarar den variabel som t.o.m. 1979 benämndes 
byggherrekategori. 

Tab. 146. Uppgifter från riksskatteverket; Indirekt be
skattning m. m. 

Tab. 147. Statistiska meddelanden, serie H. 
Tab. 148. Uppgifter från AB Handelns utrednings

institut (HUI). 
Tab. 149-151. Socialstyrelsen; Alkoholstatistik; Ac

cispliktiga näringar; Indirekt beskattning m.m.; Rus
drycksförsäljningen m.m.; Alkoholstatistik. - Man an
vänder i allmänhet uttrycket volymliter som motsats 
till uttrycket normalliter. En normalliter sprit = en liter 
sprit, som vid +15°C innehåller 50 volymprocent alko
hol. Två normalliter innehåller alltså tillsammans en 
liter ren alkohol, 100%. En volymliter spritdryck för 
konsumtion innehåller i genomsnitt ca 40 procent (vo
lymprocent) alkohol. 

Tab. 152. Uppgifter från AB Handelns utredningsin
stitut (HUI). 

Tab. 153. Statistiska meddelanden, serie H. 

Tab. 154-162. Utrikeshandel; Utrikeshandel, må
nadsstatistik i serien Statistiska meddelanden, serie H. 
Importstatistiken för en viss period omfattade t .o.m. 
1976 import för vilken tullbehandlingen avslutats un
der denna period. Efter omläggning den 1 januari 1974 
av tullproceduren vid import redovisas större delen av 
importen med en eftersläpning som är ca två veckor 
längre än tidigare. Detta har medfört att de redovisade 
importvärdena under de första månaderna 1974 blivit 
lägre än om oförändrade redovisningsprinciper hade 
tillämpats. För totalimporten har SCB beräknat må
nadsvärden där man sökt eliminera effekten av tids
förskjutningarna. Beräkningarna ger ingen uppdelning 
på varor eller länder. De omräknade värdena för hela 
1974, 1975 och 1976 avrundade till närmaste 50-tal 
milj. kr., anges på raden under värdena enligt den 
löpande statistiken. - Tab. 154 och 155. Varorna redo
visas enligt den inom FN utarbetade internationella 
varunomenklaturen Standard International Trade Clas
sification (SITC). Numret före resp. varugruppstext 
anger varugruppens omfattning enligt den reviderade 
SITC-nomenklatur (SITC, Rev. 2) som tillämpas i utri
keshandelsstatistiken fr .o.m. 1976. Tidigare har varu
grupperna presenterats enligt den äldre SITC-nomen-
klaturen (SITC Revised). Varugrupperna har därför nu i 
de flesta fall omgrupperats så att de har samma om
fattning 1971-1975 som i den fr .o.m. 1976 gällande 
SITC, Rev. 2. Detta innebär att uppgifterna i resp. tids
serie i de flesta fall är helt jämförbara. För de serier 
som ej är helt jämförbara uppstår brottet mellan 1974 
och 1975 och markeras med ett streck mellan uppgif
terna för dessa år. 1975 års uppgifter är i dessa serier 
omräknade till SITC, Rev. 2 varför brottet blir mellan 
1974 och 1975. 

Utrikeshandelsstatistiken avser fr. o. m. januari 1977 
uppgifter för varor som har förts över landets gräns 
under den månad som statistiken avser. Tidigare 
byggde statistiken på uppgifter från handlingar som 
hade färdigställts av tullverket under resp. månad, vil
ket medförde att månadsstatistiken delvis innehöll 
uppgifter för varor som hade förts in till och ut från 
Sverige under flera tidigare månader. Den ändrade 
tidslokaliseringen i statistiken fr. o. m. 1977 innebär att 
jämförelser med uppgifter från tidigare år måste göras 
med försiktighet. Detta gäller särskilt importen, där 
förändringen i tidslokaliseringen är störst. Ett värde för 
den totala införseln 1976 har beräknats enligt den nya 
tidslokaliseringen. Detta uppgår till 85 300 ± 1000 milj. 
kr. - Tab. 157 även Statistiska meddelanden, serie H. 

Tab. 163-164. Sveriges riksbank, årsbok. 
Tab. 165-171. Sjöfart; Statistiska meddelanden, se

rie H t. o. m. 1968, därefter serie T. - Ett fartygs dräk
tighet uttrycks i registerton, vilket är ett rymdmått mot
svarande 2,83 m3. Bruttodräktigheten (bruttotonna
get) anger volymen av fartyget under däck samt av 
slutna överbyggnader. Nettodräktigheten (nettoton
naget) erhålls genom att från bruttotonnaget subtra
hera det utrymme, som upptas av maskin- och bräns
lerum, bostadshytter och andra personalutrymmen 
m. m. Detta motsvarar således i stort sett det utrymme 
som disponeras för gods- och passagerartransport. 
Med ett fartygs dödvikt menas lastförmågan i viktton 
(bunkers inberäknat). 

Tab. 172. Uppgifter från sjöfartsverket. 
Tab. 173-175. Postverket; uppgifter från Poststyrel

sen. - Tab. 174. FK-anvisning är en särskild betal
ningshandling för utbetalning av sjukpenning. 

Tab. 176. Televerket. 
Tab. 177—178. Statens järnvägar; uppgifter från SJs 

centralförvaltning. 
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Tab. 179-183. Uppgifter från Statens vägverk. -
Väg- och gatuhållningen i landet är fördelad på staten, 
"statsvägar", kommuner och enskilda. Till kommuner
na utgår statsbidrag för byggande och drift av vissa för 
trafiken viktiga vägar och gator, "statskommunvägar". 
Statsbidrag utgår även i viss omfattning till byggande 
och drift av enskilda vägar, "enskilda statsbidragsvä
gar". Förändringar i vägnätet uppkommer genom ny
anläggning och ombyggnad samt genom överföring 
till annan väghållare. 

Tab. 184-186. Uppgifter från Statens trafiksäker
hetsverk (registeravdelningen). - Uppgifterna avser 
körkort för bilar, motorcyklar och traktorer. - Tab. 185. 
Om en person erhållit mer än ett körkort under året 
(t. ex. efter korts återkallelse eller efter höjning av kör
kortsklass) är detta inte beaktat i statistiken. Återkal
lade körkort utgörs av körkort som slutligt återkallats 
genom beslut under året. Även återkallelse av delbe
hörighet ingår. Om återkallelsen senare följts av beslut 
om upphävande av återkallelsen är detta inte beaktat i 
statistiken. 

Tab. 187-189. Statistiska meddelanden, serie B 
t .o.m. 1965, serie H 1966-1968, därefter serie T. -
Tab. 188. År 1972 redovisas två gånger, dels från cen
trala bilregistret, som redovisat registrerade motorfor
don i trafik t .o.m. detta år, dels från Bilregisternämn
den (numera Statens trafiksäkerhetsverks registerav
delning), som fr. o.m. 1972 tagit över statistiken och 
redovisar materialet efter delvis ändrade principer. 

Tab. 190. Statens järnvägar; uppgifter från SJs cen
tralförvaltning. 

Tab. 191. Statistiska meddelanden, serie T (Varu
transporter med lastbil). Redovisade siffror om last
bilstransporterna baseras sedan 1972 på löpande upp
gifter som inhämtas från ägarna till slumpmässiga ur
val av lastbilar från centrala bilregistret. Statistiken 
täcker alla lastbilstransporter inom Sverige som utförts 
av inom landet registrerade lastbilar med en maximi-
lastvikt om minst 2 ton, inkl. eventuellt tillkopplade 
släpvagnar. 

Tab. 192-194. Statistiska meddelanden, serie H. 
Tab. 195-197. Vägtrafikolyckor; Statistiska medde

landen, serie R. - Tab. 197. Gjorda undersökningar har 
visat att bristande upplysning om sent inträffade döds
fall kan leda till att dödsolyckor blir redovisade såsom 
olyckor med annan personskada än med dödlig ut
gång. Det tillskott av dödsolyckor som genom de sär
skilda undersökningarna tillförts statistiken torde med
föra att de definitiva siffrorna för såväl dödsolyckor 
som dödade personer inte är fullt jämförbara med 
motsvarande siffror för senaste år. - Tab. 195 och 196. 
Med dödade avses personer som avlidit inom 30 dagar 
efter olyckan. Siffrorna är bl. a. av denna anledning 
lägre än enl. dödsorsaksstatistiken (tab. 345, 346 och 
348), där ingen sådan tidsbegränsning gjorts. 

Tab. 198-203. Uppgifter från luftfartsverket. 
Tab. 204—209. Sveriges riksbank, årsbok. Jämte sär

skilt material. - Tab. 207. "Kreditmarknaden" omfattar 
här statens, kommunernas, bostadssektorns och nä
ringslivets totala upplåning i banker och försäkringsin
rättningar samt deras kapitalanskaffning utanför ban
kerna och försäkringsinrättningarna genom emission 
av aktier, förlagsbevis och obligationer (för staten även 
andra finansobjekt än obligationer). Upplåningen är 
räknad netto, dvs. upplånade belopp har minskats med 
återbetalade. Riksbankens skattkammarväxelinnehav 
har minskats med statens tillgodohavanden i riksban
ken för att statens upplåning skall överensstämma 
med budgetutfallet. Fr. o. m. 1973 har en snävare defi
nition använts för de olika bankernas bostadskrediter. 

Brister i källmaterialet har i vissa fall nödvändiggjort 
skattning. 

Tab. 210-212. Allmänna pensionsfonden, årsredo-
görelser. 

Delfond 1 har erhållit medel utgörande avgifter som 
erlagts av stat, kommuner och därmed jämförliga sam-
fälligheter samt av bolag, föreningar och stiftelser i 
vilka stat, kommun eller därmed jämförlig samfällighet 
äger ett bestämmande inflytande. 

Delfond II har erhållit medel utgörande avgifter som 
erlagts av enskilda arbetsgivare, som i genomsnitt för 
det år vara avgifterna belöper, sysselsatt minst 20 ar
betstagare. 

Delfond III har erhållit medel utgörande avgifter som 
erlagts av enskilda arbetsgivare som i genomsnitt för 
det år vara avgifterna belöper, sysselsatt mindre än 20 
arbetstagare och avgifter som erläggs jämlikt 34 § la
gen om försäkring för allmän tilläggspension. 

Tab. 213. Allmänna pensionsfonden, fjärde fondsty
relsen, årsredogörelse. Av totalt tillfört kapital t .o.m. 
1977 om 1 000 milj. kr har 949 milj. kr disponerats för 
köp av aktier, konvertibla obligationer och skuldebrev. 

De av fondstyrelsen förvaltade medlen har placerats 
på sätt som framgår av balansräkningen och särskild 
specifikation över styrelsens aktieinnehav vid årsskif
tet. Enligt fondens reglemente är aktierna bokförda till 
anskaffningsvärdet. 

Tab. 214. Bankaktiebolagen, Bankerna, Fondkom-
missionärerna, Fondbörsen och Värdepappercentralen 
(VPC); Löner. 

Tab. 215. Sveriges riksbank, årsbok. 
Tab. 216. Bankinspektionen; Bankerna (balansstati

stik för bankaktiebolagen); Statistiska meddelanden, 
serie K. 

Tab. 217. Postverket; uppgifter från Poststyrelsen. 
Tab. 218. Uppgifter från bankgirocentralen. 
Tab. 219. Sveriges riksbank, årsbok. 
Tab. 220. Uppgifter från Sveriges allmänna hypo-

teksbank. Konungariket Sveriges stadshypotekskassa 
och Svenska skeppshypotekskassan. 

Tab. 221. Uppgifter från värdepappercentralen 
(VPC). 

Tab. 222-225. Allmän sparbanksstatistik; Sparban
kerna; manus i statistiska centralbyrån. 

Tab. 226. Ekonomiska meddelanden och Svensk ob
ligationsbok, båda utgivna av Svenska bankförening
en. 

Tab. 227. Sparbankerna; manus i statistiska central
byrån. 

Tab. 228. Sveriges Investeringsbank, årsbok. 
Tab. 229—230. Sveriges Föreningsbankers Förbunds 

årsredovisning; uppgifter från Sveriges Föreningsban
kers Förbund. (F. d. Sveriges jordbrukskasseförbund.) 

Tab. 231. Affärsvärlden, ekonomisk veckorevy; upp
gifter från Stockholms fondbörs. 

Tab. 232. Uppgifter från Försäkringsbranschens ser
viceaktiebolag. 

Tab. 233-240. Enskilda försäkringsanstalter; upp
gifter från försäkringsinspektionen. - Tab. 240. Zonin
delning: 

zon 1 Stockholm med närmaste förorter, Göteborg 
och Malmö, 

zon 2 Stockholms och Göteborgs yttre förorter, stör
re orter såsom Uppsala, Norrköping, Jönköping, Hel
singborg, Borås, Örebro, Västerås, 

zon 3 Mellanstora orter och tätare trafikområden så
som Värnamo, Växjö, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, 
Lund, Halmstad, Varberg, Alingsås, Karlstad, Kumla, 
Falun, Krylbo, 

zon 4 Mindre orter såsom Nyköping, Ronneby, Ka-
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trineholm, Motala, Rättvik samt ren landsbygd, 
zon 5 Större orter eller tätområden i Norrland så

som Gävle, Sundsvall, Örnsköldsvik, Härnösand, Ös
tersund, Umeå, Skellefteå och Luleå, 

zon 6 Mindre orter exempelvis Bollnäs, Söderhamn, 
Lycksele, Boden, Kiruna, samt landsbygd i Norrland, 

zon 7 Gotland. 
Tab. 241—243. Konsumentpriser och indexberäk

ningar. Månadstal publiceras i Allmän månadsstatistik 
samt Statistiska meddelanden, serie P åren 1963-1968 
serie H, åren 1969-1970 serie P och åren 1971-1975 
serie Pa. - Indextal i de äldre indexserierna "Levnads
kostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmå
ner" med juli 1914 och år 1935 som bas finns publi
cerade i Statistiska meddelanden, serie P 1982: 8 "Kon
sumentprisindextal 1914-1981". Från och med januari 
1981 redovisas konsumentprisindex så att indextalen 
anger prisutvecklingen jämfört med genomsnittet för 
år 1980 i stället för 1949. Förändringen är rent beräk
ningsteknisk och påverkar inte syftet med eller innehål
let i konsumentprisindex. Delindextalen redovisas med 
en ny indelning av varor och tjänster, som anpassats 
till den som används i annan statistik över privat kon
sumtion (nationalräkenskaperna och hushållsbudget-
undersökningarna). Den tidigare huvudgruppen Diver
se har uppdelats i tre nya huvudgrupper (Transport 
och samfärdsel, Fritid, nöjen och kultur, samt Diverse). 
I den nya huvudgruppen Diverse ingår bl. a. förtäring 
utom hemmet, som tidigare ingick i huvudgruppen 
Livsmedel. - Basbeloppet enligt lagen (1962: 381) om 
allmän försäkring framräknas på grundval av föränd
ringarna i det allmänna prisläget. För tid t.o. m, okto
ber 1980 användes konsumentprisindex. För tid efter 
oktober 1980 användes en särskild index (basbelopps
index) som utgörs av nettoprisindex med bortseende 
från direkt inverkan av ändringar i energipriser. 
Fr. o. m. år 1982 fastställer regeringen basbeloppet för 
helt kalenderår. Detta sker på grundval av prisläget i 
november föregående år. T o m . december 1981 fast
ställdes basbeloppet för en månad i sänder på grund
val av prisläget två månader tidigare. 

De nya reglerna med bestämmelsen att basbeloppet 
skall fastställas för år föreskrivs dels i lag (1981:1187) 
som ändring i lagen om allmän försäkring, dels i för
ordning (1981:1207) om beräkning av basbeloppet en
ligt 1 kap. 6 § lagen om allman försäkring. Enligt de nya 
reglerna så utgörs basbeloppet för varje år av 15400 
kronor multiplicerat med det tal (jämförelsetal), som 
anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i no
vember året före det som basbeloppet avser och pris
läget i juni 1980. 

Enligt de regler som gällde för januari-december 
1981 så utgjordes basbeloppet för viss månad av 
15400 kronor multiplicerat med det tal (jämförelsetal), 
som angav förhållandet mellan det allmänna prisläget 
under andra månaden före den som basbeloppet av
såg och prisläget i juni 1980. T. o. m. december 1980 
utgjordes basbeloppet för viss månad av 4000 kronor 
multiplicerat med det tal, som angav förhållandet mel
lan det allmänna prisläget under andra månaden före 
den som basbeloppet avsåg (t. o. m. juli 1967 tre måna
der tidigare) och prisläget i september 1957. Detta tal 
beräknades som kvoten mellan konsumentprisindexta
len (med två decimaler) för de två ifrågavarande måna
derna. 

Basbeloppet avrundas till närmaste hundratal kro
nor. I reglerna ingick t. o. m. december 1981 också be
stämmelsen att basbeloppet fick ändras endast om 
prisläget hade ändrats med minst tre procent sedan 
närmast föregående ändring gjordes av basbeloppet. 

Denna s. k. treprocentsspärr slopades således i sam
band med att man beslutade att basbeloppet fortsätt
ningsvis skulle fastställas för år. 

Tab. 244. Statistiska meddelanden, serie P. - Konsu
mentpriserna har för beräkning av nettoprisindex ren
sats från indirekt beskattning som belastar konsum
tionsvarorna. Konsumentpriserna är rensade inte bara 
från indirekta skatter uttagna vid själva försäljningen 
av konsumtionsvarorna utan även från indirekta skat
ter på råvaror, halvfabrikat, förbrukningsmaterial och 
arbetskraft som beräknas ha åtgått vid framställningen 
av varorna. Även indirekta skatter, som kan hänföras 
till förbrukning av skattebelagd kapitalutrustning, har 
borttagits. Huruvida en indirekt skatt i någon mening 
kan anses ha helt eller delvis övervältrats på konsu
menten saknar betydelse vid beräkning av nettoprisin
dex. Priserna reduceras genomgående med den indi
rekta skattens fulla belopp. 

En motsvarande behandling har skett för subven
tioner hänförliga till konsumtionsvaror. I dessa fall har 
tillägg gjorts till konsumentpriserna. 

Av beräkningstekniska skäl har prisjusteringar inte 
kunnat ske på varje enskild konsumtionsvara. Det har 
inte heller varit möjligt att beräkna nettoprisindexar 
korresponderande mot delserierna i konsumentprisin
dex. Endast en nettoprisindex som korresponderar 
mot totala konsumentprisindex har kunnat beräknas. 

Avgränsningen av indirekta skatter från övriga stats
intäkter liksom avgränsningen av subventioner från 
övriga statsutgifter görs med utgångspunkt från de 
principer som tillämpas i nationalräkenskaperna. Vissa 
avvikelser förekommer dock. Följande indirekta skatter 
och subventioner innefattas vid beräkningen av netto
prisindex år 1981. 

Indirekta skatter: Mervärdeskatt, skatt på sprit
drycker och vin, malt- och läskedrycksskatt, tobaks
skatt, särskilda varuskatter, bensinskatt, energiskatt, 
särskild beredskapsavgift för oljeprodukter, vägtrafik
skatt, försäljningsskatt på motorfordon, lotteri-, tips-
och totalisatormedel, reklamskatt, tullar, arbetar
skyddsavgift, byggnadsforskningsavgift och barnom
sorgsavgift. 

Subventioner: Livsmedelssubventioner, driftbidrag 
till trafikföretag, statligt stöd till dagstidningar och till 
litteratur samt glesbygdsstöd till butiker. 

Tab. 245-248. Statistiska meddelanden, serie P. 
Tab. 249. Statistiska meddelanden serie P. "Konsu

mentprisindextal 1914-1981". - Koefficienter för om
räkning av penningbelopp till 1981 års penningvärde 
återfinns i Konsumentpriser och indexberäkningar 
1981. 

Tab. 250-251. Statistiska meddelanden, serie Bo. - I 
hyresuppgifterna inkluderas obligatoriska avgifter så
som bränsle och varmvatten. Hyra för garage, bilplats 
eller annan lokal, som ej används för bostadsändamål, 
ingår ej i bostadskostnaden. Kostnaden för hushålls
ström ingår inte heller i angivna hyresuppgifter. 

Tab. 252-253. Jordbruksekonomiska meddelanden. 
Tab. 254—257. Statistiska meddelanden, serie P. 
Tab. 258—259. Statistiska meddelanden, serie Iv. 
Tab. 260. Uppgifter från bostadsstyrelsen. 
Tab. 261—266. Folk- och bostadsräkningen 1975. Del 

4 (Material ur råtabell L 4, H 5 och H 6). 
Tab. 267-270. Statstjänstemän. Fr. o.m. 1977 Stats

anställda; Statistiska meddelanden, serie Am. 
Tab. 271-272. Statistiska meddelanden, serie Am. -

Tab. 272 även Kommunal personal. Del 2. 
Tab. 273. Uppgifter från resp. facklig organisation. 
Tab. 274—275. Uppgifter från Svenska arbetsgivare

föreningen. 
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Tab. 276-278. Arbetsmarknadsstatistik: uppgifter 
från arbetsmarknadsstyrelsen. - Tab. 276. Yrke redovi
sas enl. nordisk yrkesklassificering. NYK (yrkesområ
den och yrkesgrupper!. - Tab. 277. Fr. o. m. 1975 års 
årsbok redovisas arbetslösa kassamedlemmar. 

Tab. 279-280. Uppgifter från arbetsmarknadsverket. 
- Tab. 279. Den första januari 1980 bildades Samhälls-
företag och Arbetsmarknadsinstituten. Till Samhälls-
företag överfördes verkstäder för skyddat arbete/hem-
arbetscentraler (utom 5 verkstäder i enskild regi), kon-
torsarbetscentraler (tidigare arkivarbete) och industri
ella beredskapsarbeten. Kurstypen introduktion vid 
verkstad för skyddat arbete inom arbetsmarknadsut
bildningen upphörde vid samma tidpunkt. Till arbets
marknadsinstituten sammanfördes arbetsprövning/ar-
betsträning samt kurserna arbetsliv och utbildning 
(ALU) och omställning och träning (OT-kurs) inom ar
betsmarknadsutbildningen. 

Tab. 281-284. Statistiska meddelanden, serie Am 
(t. o. m. 1968 serie V); manus i statistiska centralbyrån. 
- Tabellerna redovisar resultat från de månadsvisa 
arbetskraftsundersökningar som utförs av statistiska 
centralbyrån. Befolkningen i arbetskraften omfattar: 
1. personer som under en viss vecka i undersöknings
månaden utförde minst en timmes arbete som avlöna
de arbetstagare eller egna företagare eller som arbe
tade minst 15 timmar som oavlönade medhjälpare i 
företag tillhörande make (maka) eller annan familje
medlem, 
2. tillfälligt frånvarande från arbetet, 
3. arbetssökande. 

Tab. 285. Uppgifter från Statens förlikningsman-
naexpedition. - Materialet täcker inte arbetsinställel
sen till 100%. Siffrorna för olovliga strejker är osäkrare 
än de för lovliga. Varsel och övertidsblockader inklude
ras ej. 

Tab. 286-298. Löner; Statistiska meddelanden, serie 
Am. - Tab. 286-288 och 290. Primärmaterialet utgörs 
av summariska uppgifter från företag om faktiskt utbe
talade lönebelopp och däremot svarande antal utförda 
arbetstimmar. Den genomsnittliga timförtjänsten för 
en viss näringsgren har erhållits genom att lönesum
man dividerats med motsvarande antal arbetstimmar. 

Tab. 299-300. Uppgifter från arbetsmarknadsverket. 
Tab. 301. Yrkesskador; Riksförsäkringsverket. - Ut

betalningarna för försäkringsfall omfattar även ersätt
ningar enl. äldre motsvarande lagstiftning, dock inte 
tillägg enl. olika författningar. Inte heller ingår ersätt
ningar för statsanställda arbetstagare. 

Tab. 302-307. Folkpensioneringen; Riksförsäkrings
verket; Allmän försäkring m. m. - Tab. 303. I antalet 
redovisade pensioner har även inräknats sådana som 
beviljats efter januari 1980, men retroaktivt utgått även 
för denna månad. 

Tab. 308-311. Riksförsäkringsverket; Allmän försäk
ring m. m. 

Tab. 312-332. Socialvården; Statistiska meddelan
den, serie S. - Tab. 331-332. Utgiftsbeloppen avser 
de totala nettoutgifterna för olika ändamål (inkl. för
valtningskostnader) vare sig utgifterna täcks av sta
tens, kommunernas och landstingens skatteintäkter el
ler av avgifter och premier, vilka arbetsgivare och för
säkringstagare erlägger till socialförsäkringsorganen. 
Utgifterna innefattar inte anläggningskostnader för an
stalter utan endast driftkostnader. - Utgiftsbeloppen 
är redovisade netto och har sålunda minskats med 
inkomsterna (inte skatter eller allmänna statsbidrag) 
för resp. förvaltningsgrenar. - Uppgifterna om kostna
der för enskild social verksamhet och för industriföre
tagens välfärdsanordningar ingår inte i redovisningen. 

- Stora poster i den allmänna socialpolitiken utgör de 
förmåner som tillkommer arbetstagare genom bl. a. 
lagarna om normalarbetsdag och semester. Dessa 
kostnader är det dock knappast möjligt att uppskatta i 
kontanter, varför de inte kan upptas i någon socialbud
get. 

Tab. 333. Socialstyrelsen; Allmän hälso- och sjuk
vård. 

Tab. 334. SCBs undersökning av levnadsförhållan
den 1975 (ULF). Rapport 11 Hälsa och sjukvårdskon
sumtion 1975. 

Tab. 335-343. Allmän hälso- och sjukvård. Uppgifter 
från socialstyrelsen. - Tab. 343. Med "aktiv" sjukskö
terska avses sjuksköterska som var yrkesverksam den 
1 september (dvs. vid tidpunkten för den årliga anmä
lan) eller som nyexaminerats under kalenderåret, även 
om hon inte meddelat, att hon inträtt i yrkeslivet. För 
de tal som avser tjänster fr. o. m. år 1975 är uppgifterna 
hämtade från landstingens planer, LKELP. Enskilda 
vårdanstalter ingår ej. 

Tab. 344. Uppgifter från Svenska eldbegängelseför-
eningen. 

Tab. 345-348. Dödsorsaker. 
Tab. 349. Statistiska meddelanden, serie P och R. 

Ärenden angående skepp och skeppsbyggnad hand
läggs fr. o.m. 1976 vid sjöfartsregistret. Se Statistiska 
meddelanden, serie R 1978: 5 sid. 2. 

Tab. 350-358. Domstolarna; Rättsstatistisk årsbok. 
- Genom förvaltningsdomstolsreformen, som trätt i 
kraft den 1 januari 1972, har rättsskipningen i rege
ringsrätten och kammarrätten omorganiserats varige
nom bl. a. kammarrätten fått ställning av allmän för
valtningsdomstol under regeringsrätten med i stort 
sett samma målområde som denna, medan regerings
rätten huvudsakligen fått karaktären av prejudikatin
stans. I samband härmed har inrättats en kammarrätt i 
Göteborg och en filial i Sundsvall till kammarrätten i 
Stockholm. Av dessa anledningar är uppgifterna för 
1971 och tidigare icke jämförbara med dem som här 
publiceras. Fr. o. m. den 1 juli 1974 är filialen i Sunds
vall egen kammarrätt och fr.o.m. den 1 januari 1977 
har en kammarrätt inrättats även i Jönköping. 

Tab. 359. Justitieombudsmännens ämbetsberät-
telse. Enligt den instruktion som antogs i november 
1975 skall ombudsmännen årligen senast den 15 okto
ber tillställa riksdagen en tryckt ämbetsberättelse avse
ende tiden den 1 juli närmast föregående år till den 30 
juni innevarande år. 

Tab. 360-361. Rättsstatistisk årsbok. 
Tab. 362. Näringsfrihetsombudsmannens ämbets

berättelse. 
Tab. 363. Arbetsdomstolens domar. 
Tab. 364. Konsumentverkets/konsumentombuds

mannens ämbetsberättelse. 
Tab. 365. Socialstyrelsen; Alkoholstatistik. 
Tab. 366-370. Rättsstatistisk årsbok. Statistiska 

meddelanden, serie R. - Tab. 366 omfattar brott som 
registrerats av polisen. Även sådana uppgifter ingår 
där det senare visar sig att gärningen inte var brottslig, 
att den misstänkte personen var minderårig etc. - Tab. 
367-369 redovisar personer som funnits skyldiga till 
brott och lagförts, dvs. meddelats åtalsunderlåtelse, 
godkänt föreläggande av ordningsbot eller strafföre
läggande (förenklade bötesformer) eller som dömts. I 
tab. 369 ingår dock inte ordningsbot för förseelser mot 
vägtrafikförfattningar. Endast straffmyndiga personer 
(15 år och äldre) och endast domar i första instans 
ingår i redovisningen. 

Tab. 371-375. Uppgifter från kriminalvårdsstyrel
sen. - Tab. 371. Uppgiften om strafftid m. m. avser 
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beträffande internering av domstol fastställd minsta 
tid. Enär domstol inte fastställer minsta tid för ung
domsfängelse ingår denna påföljd inte i tabellen. 

Tab. 376-384. Statistiska meddelanden, serie U. -
Tab. 377 och 378. De olika klasstyperna är följande: 

Dessutom förekommer varianter av b- och B-former. 
Tab. 385-390. Högskolestatistik: Statistiska medde

landen, serie U; Promemorior från SCB; Utbildnings-
statistisk årsbok. - Tab. 385-387. Den 1 juli 1977 inför
des "den nya högskolan". I och med högskolerefor
men har begreppet "högskola" fått en vidare innebörd 
än tidigare. Som högskoleutbildning räknas numera 
även utbildningen av t. ex. sjuksköterskor, förskollära
re, fritidspedagoger, laboratorieassistenter, medicins
ka assistenter och ett antal konstnärliga utbildningar. 

Tab. 391. Manus i statistiska centralbyrån (uppgifter 
ur Lärarregistret). 

Tab. 392-393. Promemorior från SCB 1977:5: Ut
bildningsstatistik 1970-1975. Utbildningsstatistisk års
bok. 

Tab. 394-396. Uppgifter från Bibliografiska institutet 
vid Kungl. biblioteket. 

Tab. 397-398. Uppgifter från Delegationen för ve
tenskaplig och teknisk informationsförsörjning (DFI). -
De siffror som anges, särskilt för bestånd, tillväxt och 
utlåningsverksamhet, bör användas med försiktighet, 
då beräkningssätten i flera avseenden är skiljaktiga vid 
olika bibliotek. - Fr. o. m. 1979/80 har i samarbete med 
bl. a. forskningsrådsnämnden och SCB startats en ut
vidgad uppgiftsinsamling och redovisning av statisti
ken. En utförlig rapport har under 1982 publicerats i 
serien Promemorior frän SCB. 

Tab. 399. T. o. m. 1975 uppgifter från statens kultur
råd. Fr. o. m. uppgiftsåret 1976 svarar SCB för material
insamlingen. - Statistiska meddelanden, serie U. 

Tab. 400. Statens kulturråd: uppgifter från teatrarna. 
Tab. 401. Sveriges radio, årsbok. 
Tab. 402. Uppgifter från Televerket. 
Tab. 403. Uppgifter från riksarkivet och krigsarkivet. 
Tab. 404—405. Statens kulturråd: uppgifter från mu

sikinstitutionerna och museerna. 
Tab. 406. Uppgifter från Svenska filminstitutet och 

statens biografbyrå. 
Tab. 407. Uppgifter från filmagarnas kontrollbyrå 

AB. 
Tab. 408-409, TS-boken (utgiven av Tidningsstati

stik AB). 
Tab. 410-411. Statistiska meddelanden, serie U. -

Tab. 410. Dessutom uppgifter från skolöverstyrelen. 
Tab. 412. Uppgifter från de olika organisationerna. -

Endast en del av de fri- och lågkyrkliga samfunden har 
medlemsstatistik. För övriga har såvitt möjligt approxi
mativa siffror angivits. Ett par mindre samfund t. ex. 
maranatarörelsen, för vilka inga uppgifter kunnat er
hållas, ingår inte. - Inom nykterhetsrörelsen förekom
mer i viss utsträckning dubbelanslutning. Antalet så
dana fall är obekant. 

Tab. 413-414. Riksidrottsförbundet, verksamhetsbe
rättelse. 

Tab. 415-422. Statistiska meddelanden, serie N. -
Uppgifterna i tabellerna grundar sig huvudsakligen på 
taxeringsmaterial. - Fr. o. m. inkomståret 1978 ingår 
inkomstuppgifter för personer som deklarerat eller 
sköntaxerats samt för personer som haft inkomst en
ligt kontrolluppgift. Med sammanräknad inkomst 
avses summan av deklarantens inkomster från olika 
inkomstslag (tjänst, kapital, annan fastighet än jord
bruksfastighet, tillfällig förvärvsverksamhet, jordbruks
fastighet och rörelse). I inkomstuppgifterna ingår även 
de "sociala förmåner", som blivit skattepliktiga den 1 
jan. 1974 dvs. sjukpenning, ersättning i samband med 
arbetsmarknadsutbildning och arbetslöshet. I sam
manräknad inkomst ingår inte sådana inkomster som 
beskattas i annan ordning, såsom lotterivinster o.d., 
samt inte heller inkomster, som är skattefria, t. ex. 
barnbidrag, bostadstillägg, socialunderstöd av skilda 
slag m. m. - Tab. 420. Med storstadslän avses Stock
holms, Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län. 
Skogslänen omfattar Värmlands, Kopparbergs, Gävle
borgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och 
Norrbottens län. 

Tab. 423-426. Statistiska meddelanden, serie N. -
Tabellerna redovisar resultat från SCBs årliga inkomst
fördelningsundersökning. (HINK). Hushållen har i un
dersökningen följande sammansättning: 
1. En vuxen med eller utan barn under 18 år. 
2. Två vuxna sammanboende (gifta eller ogifta) med 
eller utan barn under 18 år. 

Personer som arbetat som både anställda och företa
gare klassificeras efter arbetstidens längd. Arbetsin
komst har beräknats som summan av lön, företagarin-
komst och sjukpenning. 

Tab. 427-428. Statistiska meddelanden, serie N. -
Uppgifterna i tabellerna grundar sig på taxeringsma
terial. - Fr. o. m. inkomståret 1978 ingår inkomstupp
gifter för personer som deklarerat eller skönstaxerats 
samt för personer som haft inkomst enligt kontrollupp
gift. Med sammanräknad inkomst avses summan av 
deklarantens inkomster från olika inkomstslag (tjänst, 
kapital, annan fastighet än jordbruksfastighet, tillfällig 
förvärvsverksamhet, jordbruksfastighet och rörelse). I 
inkomstuppgifterna ingår även de "sociala förmåner", 
som blivit skattepliktiga den 1 jan. 1974 dvs. sjukpen
ning, ersättning i samband med arbetsmarknadsut
bildning och arbetslöshet. I sammanräknad inkomst 
ingår inte sådana inkomster som beskattas i annan 
ordning, såsom lotterivinster o.d., samt inte heller in
komster, som är skattefria, t. ex. barnbidrag, bostads
tillägg, socialunderstöd av skilda slag m.m. Fr. o. m. 
inkomståret 1978 redovisas samtliga förmögenheter 
mot tidigare endast förmögenheter över 200000 kr, 
vilket belopp utgör gränsen för att påföra förmögen
hetsskatt. 

Tab. 429—434. Statistiska meddelanden, serie N Na
tionalräkenskaper (t. o. m. 1968 undergrupp V). - Be
grepp, källor och beräkningsmetoder. För begrepp, de
finitioner och klassificeringar avseende det svenska 
nationalräkenskapssystemet redogörs i SCBs serie 
Meddelanden i samordningsfrågor, 1972:6. En aktuell 
redovisning av källor och beräkningsmetoder lämnas i 
Meddelanden i samordningsfrågor, 1979:11. - Anled
ningar till revideringar av nationalräkenskaperna. Na
tionalräkenskaperna (SNR) omfattar för närvarande i 
sammanhängande form uppgifter fr. o. m. 1950. Det 
händer inte sällan att publicerade uppgifter ändras 
gång efter annan. I det följande redovisas de väsentli
gare anledningarna till dessa revideringar. 

R e v i d e r a d e å r s u p p g i f t e r f ö r l ä n g r e t i ds 
p e r i o d e r . Ändrade klassificeringsprinciper i det 
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Klass
typ 

a 
b 
A 
B 1 
B2 
B 

Klassen omfattar årskurs 

1,2 eller 3. 
1-2, 2 -3 eller 1-3. 
4 eller högre. 
3 -4 eller 5-6 . 
3 -5 , 3 -6 eller 4 -6 . 
7 -8 , 8 -9 eller 7-9. 



svenska nationalräkenskapssystemet ändrades under 
1969 i samband med att det äldre svenska systemet 
anpassades till de internationella definitioner som 
1968 fastställdes av FNs Statistical Commission och 
som ingår i det nya "System of National Accounts" 
(SNA). En ändring av liknande typ föranleddes av den 
nya svenska standarden för näringsgrensindelning 
(SNI) vilken framlades 1969 och som successivt inarbe
tats i SCBs statistikproduktion. Standarden har inarbe
tats i SNR i två steg, för perioden 1968 och framåt 
under 1971 och för åren 1963-1967 under 1973. 

Ä n d r i n g a r på g r u n d av u t b y g g n a d av sta
t i s t i k u n d e r l a g e t . Kontinuerliga ändringar sker ofta 
av den primärstatistik som nyttjas i SNR. Ändringarna 
kan t. ex. vara en följd av registeröversyn med åtföl
jande förnyade urval, Exempel på sådan statistik är 
investeringsundersökningarna för industrin. Förnyade 
urval påverkar som regel nivåerna av de värden som 
mäts. För att inte förrycka jämförbarheten med tidigare 
år korrigeras därför berörda serier bakåt för hela den 
publicerade perioden. En annan variant är när statistisk 
information för en viss variabel saknats men blivit till
gänglig från ett visst år. Värden för övriga år beräknas i 
sådana fall med hjälp av lämpliga indikatorer. 

Ä n d r a d e b e r ä k n i n g s m e t o d e r . Ett stort antal 
poster i SNR beräknas med hjälp av modeller vars 
utformning kan ändras även om i princip det man 
avser mäta är detsamma och det primärstatistiska ut
budet oförändrat. 

R e v i d e r a d e å r s u p p g i f t e r f ö r sena re år. 
Ändringar för senare år beror bl. a. på att ett flertal 
tunga statistikgrenar redovisas i definitiv form med ett 
å två års eftersläpning. Som exempel kan nämnas in
dustristatistiken, den kommunala finansstatistiken 
samt finansstatistiken för företag. För vissa aggregat i 
dessa statistikkällor finns korttidsstatistik som används 
för preliminära beräkningar, vilka revideras när kom
plett bearbetning av statistikgrenen genomförts. Till 
denna kategori av revideringsanledningar kan även 
föras de fall när beräkningar bygger på intermittenta 
undersökningar av typen folk- och bostadsräkningar 
och hushållsbudgetundersökningar. 

R e v i d e r i n g av u p p g i f t e r i f as ta p r i se r . Re
videringar av värden i löpande priser följs nära nog 
alltid av en revidering av fasta priser. Motsatsen är 
däremot sällsynt och förekommer endast i de fall vär
det i löpande priser erhålls genom reflatering av värdet 
i fasta priser. Vid fastprisberäkning genom deflatering, 
vilket är den dominerande metoden, sker en isolerad 
ändring i fasta priser vid byte av prisindex. Byte av 
basår, vilket senast skedde 1978 för perioden 1963 och 
framåt, medför naturligtvis revideringar i fasta priser 
oberoende av metoden för fastprisberäkning. 

R e v i d e r i n g på g r u n d av f e l r ä k n i n g . Trots 
att omfattande kontroller av det rena beräknings
arbetet sker såväl vid produktionen av primärstatisti
ken som vid beräknings- och sammanställningsarbetet 
i själva nationalräkenskaperna är det inte möjligt att 
helt undvika fel i beräkningsresultaten. Genom fortlö
pande effektivisering av kontrollrutinerna särskilt med 
utnyttjande av ADB minskar felriskerna successivt men 
de torde aldrig helt kunna elimineras. - Publicering av 
nationalräkenskapsdata samt möjligheter att erhålla 
specialsammanställningar. H e I å r s d a t a. Bruttonatio
nalprodukten årsvis beräknas från såväl produktions-
som användnings- och inkomstsidan under augusti
september varje år. Beräkningarna från användnings-
och inkomstsidan revideras i november med anled
ning av statistik för de senare åren som framkommit 
efter det att septemberberäkningarna färdigställts. 

Dessutom beräknas då preliminärt bruttonationalpro
dukten från användnings- och inkomstsidan för inne
varande år. Dessa nationalräkenskapsuppgifter an
vänds i den preliminära nationalbudgeten som ingår i 
Bilaga 1 till statsverkspropositionen. 

Den preliminära nationalbudgeten publiceras även i 
konjunkturinstitutets skriftserie Konjunkturläget, där 
också tabeller och diagram ingår med nationalräken
skapsdata för de senaste åren. I mars revideras an
vändnings- och inkomstberäkningarna. Den revidera
de nationalbudgeten ingår som bilaga i komplette
ringspropositionen till riksstatsförslaget. Även den re
viderade nationalbudgeten publiceras i publikationen 
Konjunkturläget. 

För åren 1964, 1968, 1969 och 1975 finns input-out
put tabeller publicerade. 

K v a r t a l s d a t a . Kvartalsdata ur nationalräkenska
perna publiceras i Statistiska meddelanden, serie N, 
omkring ett kvartal efter det aktuella kvartalets slut. 
Kvartalsberäkningarna omfattar f. n. bruttonational
produkten i fasta priser fördelad på näring och olika 
slag av användning, viss uppdelning av privat konsum
tion, bruttoinvesteringar och hushållens disponibla in
komster samt sysselsättning fördelad på näring i tim
mar och antal. Flertalet serier säsongrensas. 

S p e c i a l s a m m a n s t ä l l n i n g a r . Till grund för de 
publicerade nationalräkenskapsuppgifterna ligger en 
mängd detaljberäkningar och sammanställningar av 
primärmaterial från skilda källor, som bearbetats för 
att överensstämma med begrepp, definitioner och 
klassificeringar i nationalräkenskaperna. Dessa detalj
beräkningar och sammanställningar finns dokumente
rade på nationalräkenskapsenheten i olika form: som 
beräkningsblad, maskinlistor från datamaskinkörning
ar, interna PM av olika slag. Material som inte reguljärt 
publiceras kan sammanställas och göras tillgängligt 
för konsumenter efter beställning hos enheten för 
nationalräkenskaper. Sedan nationalräkenskapsenhe
ten vidarebefordrat beställningen till SCBs uppdrags-
central, träffas en överenskommelse mellan statistiska 
centralbyrån (genom uppdragscentralen) och upp
dragsgivaren om statistikuttag i form av betalt upp
drag antingen som fast offert eller som löpande räk
ning. Tab. 430. Bruttonationalprodukten efter närings
gren baseras på beräkningar gjorda i september 1980. 
Försörjningsbalansen innehåller vissa revideringar för 
1978 och 1979 vidtagna i november och mars 1981. 

Tab. 435. Centrala företagsregistret (CFR). Statistiska 
meddelanden, serie F. 

Tab. 436-437. Företagen. 
Tab. 438. Statistiska meddelanden serie V 1965:21. 

Fr. o m . 1969 Statistiska meddelanden serie U. - Un
dersökningar genomförs vartannat år. 

Tab. 439-440. Statistiska meddelanden, serie K. 
Tab. 441. Uppgifter från patentverket. 
Tab. 442—444. Statistiska meddelanden, serie K. 
Tab. 445-447. Uppgifter från patentverket. 
Tab. 448-449. Statens vattenfallsverk. 
Tab. 450—451. Statens järnvägar. 
Tab. 452-453. Postverket. - Genom sammanslag

ning av Postbanken och Kreditbanken den 1 juli 1974 
bildades PK-banken. Då överfördes Postbankens ränte
bärande inlåning, sparrörelsen, personkontororelsen 
och girokapitalkonton till den nya banken. Den 
räntebärande inlåningen ingår sedan dess i PK-ban-
kens redovisning. En del av Postbanken och Postgirot, 
överfördes inte till den nya banken utan finns kvar 
inom Postverket. 

Tab. 454-455. Televerket. 
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Tab. 456-457. Luftfartsverkets verksamhetsberättel
se. 

Tab. 458—459. Uppgifter från domänverket. 
Tab. 460-461. Uppgifter från förenade fabriksver

ken. 
Tab. 462. Uppgifter från industridepartementet. 
Tab. 463-470. Riksrevisionsverket (RRV): Budget

redovisning. - Fr. o. m. budgetåret 1980/81 ersätts 
drift- och kapitalbudgeten av en enda statsbudget för 
såväl drift- som investeringsutgifter. Därvid har det 
tidigare systemet med kapitalfonder slopats. Även in
vesteringsstaterna för kapitalfonderna försvinner. RRV 
har inför avvecklingen av kapitalfonderna genomfört 
en översyn av budgetens inkomstsida med syfte att 
höja informationsvärdet av redovisningen. Översynen 
ledde till en omgruppering av statsbudgetens inkoms
ter. Statsbudgetens inkomster indelas i fem inkomst
typer, nämligen skatter, inkomster av statens verksam
het, inkomster av försåld egendom, återbetalning av 
lån och kalkylmässiga inkomster. Den sistnämnda 
gruppen utgörs huvudsakligen av inkomster av bokför-
ingsmässig karaktär, exempelvis affärsverkens inleve
rerade avskrivningar. Statsbudgetens utgifter kan 
uppdelas på 18 huvudtitlar. Dessa består av 15 depar
tement, riksdagen och dess verk, räntor på statsskul
den samt oförutsedda utgifter. Den nya strukturen på 
statsbudgetens inkomstsida samt ihopslagningen av 
drift- och kapitalbudgeten medför minskade möjlighe
ter att jämföra utfallen på inkomsttyper och huvudtitlar 
för budgetår före och efter omläggningen. 

Tab. 471. Uppgifter från riksgäldskontoret. 
Tab. 472—473. Riksrevisionsverket: Budgetredovis

ning; Statsbudgeten med tilläggsstater. Statsbudge
tens utfall 1980/81. 

Tab. 474—475. Riksgäldskontorets årsbok; Riks
gäldskontoret: Den svenska statsskulden (månadsupp
gift). 

Tab. 476. Utrikeshandel. 
Tab. 477-478. Riksrevisionsverket: Budgetredovis

ning; SIDAs bokslut; Kungl. Maj:ts proposition 
1970:1; uppgifter från SIDA. - Till u-länderna räknas 
enligt en FN-definition alla länder i Afrika utom Syd
afrika, Nord- och Sydamerika frånsett USA och Kana
da, Asien med undantag av Japan och Turkiet, Ocea-
nien frånsett Australien och Nya Zeeland. OECD hänför 
emellertid även Turkiet liksom Grekland, Spanien och 
Jugoslavien till u-länderna. - Tab. 478. Multilaterala 
stipendiater: studerande från u-länder som rekryteras 
och bekostas av internationella organisationer och 
som mottas av SIDA för studier i Sverige. Bilaterala 
stipendiater: studerande från u-länder, rekryterade 
och bekostade av SIDA för studier i Sverige eller annat 
land. Kursdeltagare: personer från u-länder vid kurser 
arrangerade i samarbete med organisationer (även in
ternationella), företag etc. Multilaterala experter: per
soner från Sverige och andra länder, rekryterade av 
internationella organ och bekostade av dessa samt, 
vad beträffar biträdande experter, bekostade av SIDA. 
Bilaterala experter: personer från Sverige rekryterade 
och bekostade av SIDA för verksamhet i u-länder. 
Fredskårsdeltagare: svenskar sysselsatta inom jord
bruk, skolbyggen, sjuk- och hälsovård, vattenförsörj
ning m. m. i Etiopien, Tanzania och Zambia. 

Tab. 479-483. Skattetaxeringarna samt fördelning
en av inkomst och förmögenhet (taxeringsåren 1961 -
1967); Taxeringsutfallet (taxeringsåren 1968-1974); 
Statistiska meddelanden, serie N: Taxeringsutfallet 
(taxeringsåren 1975-1977) och Årsbok för Sveriges 
kommuner 1976-1981. 

Tab. 484—485. Årsbok för Sveriges kommuner. -

Tab. 485. Tillskott av skatteunderlag vid brist på skat
tekraft ligger till grund för beräkning av från staten till 
kommunerna utgående bidrag vid brist på skattekraft 
enl. Lag om skatteutjämningsbidrag (SFS 1979:362). 
De till kommunerna utgående bidragen erhålls genom 
att multiplicera tillskotten av skatteunderlag med de 
skattesatser som kommunerna fastställt för bidrags
året. I totalt skatteutjämningsbidrag ingår bidrag vid 
brist på skattekraft och extra skatteutjämningsbidrag. 

Tab. 486-493. Kommunernas finanser. 
Tab. 494. Riksrevisionsverket: Budgetredovisning. 

Kommunernas finanser; manus i statistiska central
byrån t. o. m. 1979. Fr. o. m. 1980 Statsbudgetens utfall. 

Tab. 495. Manus i statistiska centralbyrån. 
Tab. 496-499. Riksdagsmannavalen 1965-1968; 

Allmänna valen 1970. Del 1; Allmänna valen 1973. Del 
1; Allmänna valen 1976. Del 1.; Allmänna valen 1979. 
Del 1; Allmänna valen 1979. Del 3. 

Tab. 500-502. Kommunala valen år 1962; Kommu
nala valen år 1966; Riksdagsmannavalen 1965-68; All
männa valen 1970. Del 2; Allmänna valen 1973. Del 2; 
Allmänna valen 1976. Del 2; Allmänna valen 1979. Del 
2. 

Tab. 503. Allmänna valen 1976. Del 3; Allmänna va
len 1979. Del 3. 

Tab. 504-505. År 1922: Otto Grönlund, "Folkomröst
ningen den 27 augusti 1922 angående rusdrycksför
bud", Nordisk statistisk tidskrift 1923, sid. 292-312. -
År 1955: Kungl. Maj:ts skrivelse nr 217 år 1955. Bihang 
till riksdagens protokoll år 1955. Höstsessionen. C 1; 
uppgifter från inrikesdepartementet. - År 1957: Ture 
Widstam, "Folkomröstningen i pensionsfrågan den 13 
oktober 1957". Statistisk tidskrift 1958:5. - År 1980 
den 23 mars, "Folkomröstning om kärnkraften". Statis
tiska meddelanden, serie Be 1980: 5. 

Tab. 506. Riksdagsmannavalen; Allmänna valen 
1970; Allmänna valen 1973; Allmänna valen 1976; All
männa valen 1979; uppgifter från riksdagens 
upplysningstjänst. 

Tab. 507. Konstitutionsutskottets betänkande nr 47 
år 1965 och uppgifter från riksdagens upplysnings
tjänst; Riksdagsordningen 36, 42, 55, 78 och 82 §§. -
Motioner: Då ett stort antal motioner väcktes likaly-
dande i de bägge kamrarna, anges här totalantalet 
ärenden såsom summan av den ena kammarens mo
tioner och de motioner i medkammaren vilka väcktes 
enbart i den kammaren. Fr. o. m. år 1971 endast en 
kammare. - Utskott: Här redovisas ständiga utskott. 
Särskilda och sammansatta utskott kan även förekom
ma. - Fr. o. m. år 1971 ny utskottsindelning. - Riksmö
ten: Riksdagens sessioner benämnes fr. o. m. år 1975 
riksmöten. 

Tab. 508. UN: Demographic Yearbook. 
Tab. 509. UN: The World Population Situation in 

1970; Population Studies, No. 49. 
Tab. 510. UN: Demographic Yearbook; UN: Popula

tion and Vital Statistics Report (Statistical Papers, Se
ries A); kompletterande uppgifter ur nationell statistik. 

Tab. 511. UN: Demographic Yearbook, kompletterad 
med uppgifter ur nationell statistik; Statesman's Year
book. 

Tab. 512. UNESCO: Statistical Yearbook. 
Tab. 513. UN: Demographic Yearbook; Nordisk sta

tistisk årsbok. 
Tab. 514. ILO: Yearbook of Labour Statistics. 
Tab. 515-518. UN: Demographic Yearbook. - Tab. 

517 och 518. Kompletterande uppgifter ur nationell 
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statistik. - Rörande bruttoreproduktionstalet, se an
märkningar till tab. 50. 

Tab. 519. UN: Demographic Yearbook; UN: Monthly 
Bulletin of Statistics; UN: Population and Vital Statis
tics Report (Statistical Papers, Series A). 

Tab. 520-523. FAO: Production yearbook. 
Tab. 524. FAO: Fertilizer yearbook. 
Tab. 525. FAO: Yearbook of fishery statistics. 
Tab. 526. FAO: Yearbook of forest products; FAO: 

Production yearbook; FAO: Fertilizer yearbook; UN: 
Yearbook of Industrial Statistics vol. II; UN: Yearbook 
of World Energy Statistics; Lloyd's Register of Ship
ping. 

Tab. 527. UN: Monthly Bulletin of Statistics. 
Tab. 528-529. UN: Yearbook of World Energy Statis

tics. 
Tab. 530. SIPRI: Yearbook of World Armaments and 

Disarmament. 
Tab. 531. UN: Yearbook of Construction Statistics. 
Tab. 532. UN: Monthly Bulletin of Statistics. 
Tab. 533. UN: Monthly Bulletin of Statistics; Interna

tional monetary fund: International Financial Statistics. 
Tab. 534. International monetary fund: Direction of 

Trade Statistics Yearbook. 
Tab. 535. International monetary fund: Balance of 

Payments Statistics Yearbook (incl. supplement). 
Tab. 536. UN: Yearbook of International Trade Statis

tics; FAO: Trade yearbook; FAO: Yearbook of forest 
products; UN: Commodity trade statistics (Statistical 
Papers, Series D); - Se även: Utrikeshandel. Del II. 

Tab. 537. OECD: Statistics of foreign trade. 
Tab. 538-539. Lloyd's Register of Shipping: Statisti

cal tables. 
Tab. 540. UN: Statistical Yearbook; Nordisk statistisk 

årsbok. 
Tab. 541. UN: Annual Bulletin of Transport Statistics 

for Europe; UN: Statistical Yearbook. 
Tab. 542. UN: Statistical Yearbook; Union postale 

universelle: Statistique des services postaux. 
Tab. 543-544. UN: Statistical Yearbook. 

Tab. 545. UN: Statistical Yearbook; UN: Annual Bul
letin of Transport Statistics for Europe; Union Interna
tionale des Chemins de fer: Statistique internationale 
des chemins de fer; nationell statistik. 

Tab. 546. ICAO: Civil Aviation Statistics of the World; 
ICAO: Digest of statistics - Traffic, Commercial Air 
Carriers. 

Tab. 547. ICAO: Digest of statistics, Airport Traffic 
1979 och 1980. 

Tab. 548. Uppgifter från Scandinavian Airlines Sy
stem. 

Tab. 549. OECD: Tourism policy and international 
tourism; WTO: Tourism Compendium; WTO: World 
Tourism Statistics Yearbook, 

Tab. 550-551. UN: Monthly Bulletin of Statistics. 
Tab. 552. International monetary fund: International 

Financial Statistics. 
Tab. 553. UN: Yearbook of National Accounts Statis

tics. Del II. 
Tab. 554. UN: Montly Bulletin of Statistics. 
Tab. 555. UN: Monthly Bulletin of Statistics; upp

gifter från Sveriges Riksbank; Ekonomiska meddelan
den (Svenska bankföreningen). 

Tab. 556-558. UN: Monthly Bulletin of Statistics. 
Tab. 559. UNESCO: Statistical Yearbook; FAO: Year
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(Review number). 
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yearbook. 

Tab. 561-563. UNESCO: Statistical Yearbook; Nor
disk statistisk årsbok. 

Tab. 564. OECD: Development Assistance Efforts 
and Policies: Review 1975-1980. 

Tab. 565. UN: Yearbook of National Accounts Statis
tics. 

Tab. 566. National Accounts of OECD Countries, 
vo l .1 . 

Tab. 567. UN: Statistical Yearbook. 
Tab. 568. SIPRI: Yearbook of World Armaments and 

Disarmament. 
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- population of 36 pp 
- revenue of 400, 402 
- taxable income 397 p 
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- o f houses for seasonal and secon

dary use 235 
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Symbols, explanation of 25 
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- national property 395 

Taxes, paid 408 
Teachers 328 
Telecommunications, Board of 370 p 
Telegraph 184 
Telephone service 184 
Television 336 p 
Telex service 184 
Temperance Act 279 
- Boards 280 
- Societies 342 
Temperature 31 
Tenancy Tribunals 301 
Theatre activities 336 
Tobacco, production 124 
- retail trade 154 
Tractors 107, 191 
Trade marks 366 
Trade Unions, The Swedish Federation 

of 248 
Traffic accidents 194 p 
Transport 182 pp 
- service 274 
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Unemployed 251, 254 
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Vessels, by main use 179 
- b y size and age 178 
-entered 179 pp 
- l a i d up 178 
Veterinary activity 98 p 
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Wages 255 pp 
Water, consumption 94 
- power 147 
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Wholesale, earnings 260 p 
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Work, hours per week 253 
- stoppages of 254 
Workers, Central Org. of 248 
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Yield 106 p 
Youth welfare schools 275 p 
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Aborter 286 
- dödsorsak 293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Acciser 408 
Ackordsförhartdlingar utan konkurs

ärenden 298 
Adoptant 272 
Adoption 272 
Adoptivbarn 272 
Affärsbanker 199, 205 f 
-anställda 205 
- resultaträkning 207 
- ställning, verksamhet 206 
Affärsverksamhet, statens 367 f 
Agronom, examen 323 
Akademisk sekreterare, examen 326 
Aktiebolag 365 
- affärsverksförvaltade 375 
- nyregistrerade 365 
- statligt ägda 375 f 
- taxering 393 
- upplösta 365 
Aktieemissioner, svenska 212 
Aktiefonder 364 
Aktieindex 215 
Aktier 211, 216 
- internat. 509 
Aktietransaktioner 364 
Alkoholdrycker, detaljhandel 156 
-försäljning 156 
- konsumentpris 224 f 
- konsumentprisindex 225 
-konsumtion 156, 230 
-ti l lverkning 132 f 
- internat. 517 f 
Alkoholistanstalter, se Vårdanstalter 

för alkoholmissbrukare 
Alkoholmissbrukare, se Missbruk 
Allmänbildande skolor 313 
Allmänfarliga brott 308 
Allmän försäkring, basbelopp 225 
Allmän hjälp 281 
Allmän sjukförsäkring 269 f 
Allmän tilläggspensionering (ATP) 281 
Allmän- och utrikesförvaltning, kon

sumtion 359 
Allmänna pensionsfonden 203 f, 267 
Allmänna val 409 f 
Allmänningar 120 
Aluminium, införsel 172 
-produkt ion 123, 129 
- internat. 475 
Ammunition, införsel 160, 166 f 
-utförsel 162,168 f 
Amöbiasis, dödsorsak 290, 292 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Analfabetism, internat. 442 
Anemi, dödsorsaker 290, 292 
- dödsorsaker, internat. 450 f 
Animaliska produkter 109 
Anstaltsklientel, kriminalvårdens 309 
Anställda, antal 54, 354 

- förvärvsinkomst 354 
Anställningsform, tjänstemän 242 f 
AP-fonden, se Allmänna pensionsfon

den 
Apotek 283 
Apotekare 283, 318, 321 
-examen 324 
Apotekspersonal 283, 289 
Apparater, införsel 160, 163, 166 f 
- pris- och volymindex 163 
-produktion 129 f 
-utförsel 161,168 f, 174 f 
Arbetarskydd 282 
Arbete, administrativt, förvärvsarbe

tande 59, 61 
- betong, förvärvsarbetande 56 
- bevaknings- och skydds-, civilt, för

värvsarbetande 64 
- biologiskt, förvärvsarbetande 61 
- byggnadsmetall-, förvärvsarbetande 

63 
- cellulosatekniskt, förvärvsarbetande 

59,63 
- elektro-, förvärvsarbetande 59, 63 
- fastighetsskötsel, förvärvsarbetande 

59,64 
- finmekaniskt, förvärvsarbetande 63 
- fiskeri-, förvärvsarbetande 59, 62 
- fysikaliskt, förvärvsarbetande 61 
- gjuteri, förvärvsarbetande 63 
- glas-, porslin- och keramik-, förvärvs

arbetande 63 
- grafiskt, förvärvsarbetande 59, 63 
- grov- och diverse, förvärvsarbetande 

59,64 
- gruv- och stenbrytnings-, förvärvsar

betande 53 f, 62 
- humanistiskt, förvärvsarbetande 59, 

61 
- husligt, förvärvsarbetande 59, 64 
- hälso- och sjukvård, förvärvsarbe

tande 61 
- juridiskt, förvärvsarbetande 61 
-järnbruks-, förvärvsarbetande 59, 63 
- kameralt och kontorstekniskt, för

värvsarbetande 59, 62 
- kemiskt, förvärvsarbetande 59, 63 
- kommersiellt, förvärvsarbetande 59, 

62 
- konstnärligt, förvärvsarbetande 59, 

61 
- lackerings-, förvärvsarbetande 59, 63 
- lager- och förråds-, förvärvsarbetan

de 64 
- lantbruks-, förvärvsarbetande 59, 62 
- litterärt, förvärvsarbetande 61 
- livsmedel, förvärvsarbetande 59, 63 
- maskin- och motorskötsel, förvärvs

arbetande 59, 63 
- medicinskt, förvärvsarbetande 59, 61 
- metallverks-, förvärvsarbetande 63 
- militärt, förvärvsarbetande 58, 64 

- mureri-, förvärvsarbetande 59, 63 
- målnings-, förvärvsarbetande 59, 63 
- naturvetenskapligt, förvärvsarbetan

de 59, 61 
- paketerings- och emballerings-, för

värvsarbetande 59, 64 
- pedagogiskt, förvärvsarbetande 61 
- portier- och serverings-, förvärvsar

betande 64 
- religiöst, förvärvsarbetande 61 
- samhällsvetenskapligt, förvärvsarbe

tande 59, 61 
- service, förvärvsarbetande 59, 64 
- sko- och läder, förvärvsarbetande 63 
- skogs-, förvärvsarbetande 59, 62 
- smides-, förvärvsarbetande 63 
- stuveri-, förvärvsarbetande 64 
- sömnads-, förvärvsarbetande 59, 63 
- tegel-, förvärvsarbetande 63 
- tekniskt, förvärvsarbetande 59, 61 
- tillverknings-, förvärvsarbetande 59, 

63 
- tobaks-, förvärvsarbetande 59, 64 
- transport- och kommunikations-, för

värvsarbetande 59, 62 
- trä-, förvärvsarbetande 59, 63 
- trädgårds-, förvärvsarbetande 62 
- verkstads-, förvärvsarbetande 63 
- viltvård och jakt, förvärvsarbetande 

62 
Arbetsdagar, förlorade 254 
Arbetsdomstolen, verksamhet 302 
Arbetsförmedling 250 f 
- arbetslöshetsförsäkrade, anmälda 

251 
- lediganmälda platser 250 f 
-socialutgifter 280 
Arbetsgivaravgift, allmän 269, 408 
Arbetsinkomst 354 
Arbetsinställelser 254 
Arbetskostnadsindex 259 f 
Arbetskraft, se Arbetare under respek

tive näringsgren 
Arbetskraftsskatter 259 f 
Arbetskraftstal 253 
Arbetskraftsundersökningar (AKU) 254 
Arbetsledare, löner 258 
Arbetslösa 251, 254, 281 f 
- arbetslöshetsförsäkrade 251 
Arbetslöshetsförsäkring 281 f 
Arbetslöshetskassor 251, 264 
Arbetsmarknad 242 f 
Arbetsmarknadsinformation 252 
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 252 
Arbetsmarknadsservice 252 
Arbetsmarknadsutbildning 252 
Arbetsmarknadsverket 252 
Arbetsplats, belägenhet 65 
Arbetsprövning 252 
Arbetsskador 264 
Arbetsställen 142 f 
Arbetstagare, statligt lönereglerad 
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verksamhet 242 f 
Arbetstimmar, antal 253, 255 f, 259 
Arbetsträning 252 
Arbetsvårdssökande 252 
Areal 
- berg 32 
- fjäll 32 
-fr i lands- 112 
- hela riket 29 
- jordbruks- 102 f 
- kommunerna, se Landareal 
- land- 29, 32 f, 35, 37 f 
- länsvis, se Landareal 
- m y r 32 
-skogs-32,120 
- internat. 423 f 
Arealens fördelning, internat. 460 f 
A-regioner 40 
- antal 32 
- folkmängd, se Folkmängd 
Aritmetisk medellön 258, 260 
Arkivarbete 252 
Arkivbestånd 337 
Arkivomfång, hyllmeter 337 
Arkivpersonal 337 
Arrendenämnder 301 
Asbestbetong, produktion 128 
Asocialitet, se Kriminalvård 
Astma, dödsorsak 291, 293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
ATP, se Allmän tilläggspensionering 

- Avitaminoser, dödsorsak 290, 292 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Avloppsledningsanslutna bostäder 94 
Avloppsreningsverk 94 
Avverkning, skogs- 115, 118 

B 

Baljväxter, areal 105 
Banker 176 f, 200 f 
Bankcertifikat 210 
Bank- och försäkringsverksamhet, an

ställda 361 
- antal arbetstimmar 253 
- företag 361 
- förvärvsarbetande 54, 57 f 
Bankgirot 207 
Banktjänstemän, löner 261 
Barn, hemmavarande 66, 71 
Barnadödlighet 71 f, 85 
- internat. 446 f, 457 f 
Barnavård 271 f, 281,286 
- adoptivbarn 272 
- bidragsförskott 281 
-fosterbarn 272 
- kolonier 273 
- utgifter 281 
Barnavårdslagen 273, 306 
Barnavårdsmannauppdrao 273 
Barnavårdsmän 273 
Barnbidrag, allmänna 183, 281 
Barnbördsavdelningar 288 
Barndaghem, se Familjedaghem 
Barnfamiljer, inkomst 351 
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Barnhem 274 
Barnmorskor 289 
Barnomsorg 281 
Barntillägg 265 
Barrsågtimmer, priser 119 
Basbeloppet 225 
Bauxit, internat. 471 
Bearbetade varor, införsel 159, 164 f 
-produkt ion 126 f 
-ut försel 161, 168 f 
Bedrägeri 304 f 
Befolkning 33 f 
- arbetsinkomst 346 
- förvärvsarbetande, arbetsplatsens 

läge 65 
- förvärvsarbetande, i procent 53 
- förvärvsarbetande, kön 52 f, 54, 60, 

65 
-förvärvsarbetande, näringsgren 50, 

52 f, 346 
-förvärvsarbetande, näringsgren, in

ternat. 444 f 
- förvärvsarbetande, yrke 59, 61 f 
- förvärvsarbetande, yrkesställning 54, 

60, 346 
- förvärvsarbetande, ålder 50, 52 
- hushållsställning 67 
-hushållstil lhörighet 67 
- kön och ålder, internat. 443 f 
- medborgarskap 44 f 
- sammanräknad inkomst 349 f 
Befolkningsförändringar 70 f 
- internat. 454 f 
Befolkningsprognos, se Folkmängd, 

beräknad 
Beklädnadsindustri, anställda 361 
-arbetare 132 f, 138 f, 141 
- arbetskostnadsindex 259 f 
- arbetsställen 132 f, 138 f, 142 f 
- energiförbrukning 145 
- företag 361 
-förvaltningspersonal 138 f 
- förvärvsarbetande 55 f 
- förädlingsvärde 138 f 
- importprisindex 228 
- investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 255 f 
-prisindex, inhemsk tillgång 227 
- producentprisindex 226 
- produktionens saluvärde 130 f, 142 
-produktionsvolymindex 143 
Bekämpningsmedel 95, 97 
Bensin, blyhalt 95 
- införsel 172 f 
- konsumentpris 223 
- produktion 125 
- internat. 473, 493 
Beredskapsarbete 186 f, 252 
Berg 32 
Bergarter 123 
Bergmästardistrikt 32 
Bergshantering 123 f 
Bergshöjder 29 
Berusade personer 303 
Beskattning 408 f 
Beskattningsmål 300 
Besvärsmål 298 

Betalningsbalans, bruttoredovisning 
176 f 

- kapitaltransaktioner 176 f 
- löpande transaktioner 176 f 
- restpost 176 f 
-Sveriges 177 
- internat. 486 
Betalningsföreläggande 297 
Betalningsmedelsvolym, internat. 513 
Betesmark, kultiverad 103 
- internat. 460 
Betesvall 104 
Betong, produktion 128 
Bibliotek, folk- 335 
- forsknings- 334 
- lands- och läns- 335 
- referens- 334 f 
Bibliotekarier, antal 333 
- examen 325 
Bibliotekspersonal 333, 335 
Bibliotekssystem 335 
Bidragsförskott 281 
Bilar, införsel 160, 168 f, 172 f 
- konsumtion 359 
- produktion 131 
- registrerade 191 
- trafikförsäkring 220 
-utförsel 162,168 f, 174 
- årsmodell 190 
- internat. 476, 495, 500 
Bildelar, införsel 160,172 
-ut försel 162,174 
Bil- och bilmotorindustri, arbetare 

136 f, 140 
-arbetsställen 136 f, 140 
-förvaltningspersonal 140 
- förvärvsarbetande 56 
-förädlingsvärde 140 
- löner 256 f 
- produktionens saluvärde 140 
Bildningsverksamhet 246, 331 f 
Bilregistret 190 f 
Bilskattemedel 408 
Biltrafik, statens järnvägars 192 
Biografbesök 338 
- internat. 520 
Biografer 339 
- internat. 520 
Biografägare 339 
Bistånd till u-länderna 391 f 
- internat. 520 
Blandsäd, areal 104 f 
-skörd 107 
Blindtarmsinflammation, dödsorsak 

291,293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Blixtlås, produktion 141 
Blodpudding 223 
Bly och blymalm, produktion 123, 125, 

129 
- internat. 471, 476 
Blyhalt i bensin 95 
Bokbestånd 334 
Bokproduktion 331 f 
- efter språk 331 
- ämnesområde 332 
Bolag, statliga 375 f 
Bolagssektor 362 



(Siffran efter resp. ord hänför sig till sidnummer) 

Bomull, införsel 172 f 
- internat. 470, 491 f 
Bomullsfrö, internat. 469 
Bomullsgarn, internat. 474 f 
Bostad, konsumentprisindex 225 
- konsumtion 359 
Bostadsbestånd 240 
Bostadsbidrag 236 
Bostadsbyggande 150 f, 236 
- byggherre 151 f, 154 
- lägenheter, nybyggda 150 f 
-modernisering 153 f 
- nybyggnad 150 f 
-ombyggnadsåtgärder 153 f 
- rivning 153 
-stat l igt lån 152,236 
- internat. 481 
Bostadsdomstolen 301 
Bostadsfastigheter, nybyggnad 150 
Bostadsföretag, allmännyttiga 153 
- kooperativa 153 
Bostadshushåll 67 f, 240 f 
Bostadskreditinstitutioner 209 
Bostadskreditkassan, Svenska 209 
Bostadslån, se Lån 
Bostadslägenheter, se Lägenheter 
Bostadsbidrag 236 
Bostadsrättsföreningar 153 
Bostadstekniska åtgärder 153 
Bostadstillägg, kommunalt 265 f, 281 
Bostäder 236 f 

- utrustningsdetaljer 237 
Bouppteckning 297 
Brandorsaker 215 
Brandskador 215 
Brevförsändelser 182 f 
- internat. 501 
Bristsjukdomar, dödsorsak 290, 292 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Broar 186 
Bronkit, dödsorsak 291, 293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Brott, mot allmän ordning 304 f 
- mot allmän verksamhet 304 f 
- mot brottsbalken 304 f 
- mot familj 305 
- mot frihet och frid 304 of 
- av krigsmän 305 
- mot liv och hälsa 304 f ' 
- mot narkotikaförordningen 304 
- mot narkotikastrafflagen 304 f 
- mot rikets säkerhet 305 
- som kommit till polisens kännedom 

304 
Brottmål 297 f 
Brukningsformer (jordbruk) 100 
Bruttoinvesteringar 358, 360, 377 
- internat. 521 
Bruttonationalprodukt, OECD-länder 
- internat. 522 
Bruttonationalprodukt, till faktorpris 

357 
- till marknadspris 357 f 
- till marknadspris, socialutgifter 282 
- efter näringsgren 357 
- t i l l marknadspris, internat. 521 
Bruttoreproduktionstal 80 
- internat. 454 

Bruttotonnage 178 f 
- internat. 498 
Bryggerier, antal 144 
Bråck, dödsorsak 291, 293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Bränder, orsak 215 
Brännerier, lantbruks- 144 
-su l f i t 144 
Brännved, avverkning 115 
Brännvin, konsumentpris 223 
-ti l lverkning 144 
Bränsleförbrukning 145 f 
- konsumentpris 224 
- konsumentprisindex 225 
- konsumtion 359 
- mineraliskt, införsel 159, 164 f 
- mineraliskt, produktion 125 
- mineraliskt, utförsel 168 f 
- pris- och volymindex 163 
Bröd, kalorier 231 
- konsumentpris 223 
-konsumtion 229 
-produktion 124 
Brödsäd, areal 105 
- t i l lgång och förbrukning 105 
Budget, statens 377 f 
Budgetredovisning, statens 377 f 
Bufflar, internat. 459 
Bussar, produktion 131 
- registrerade 191 
- internat. 476, 500 
Butan, förbrukning 145 
Butikspersonal, löner 260 f 
Butikstyper 157 
Byggherre 151 f, 154 
Byggkonsultföretag, tjänstemän 149 f 
Byggkonsultverksamhet 149 f 
- producentkategori 149 f 
- produktionsvärde, efter projekttyper 

149 f 
Byggnadsföretag, arbetare 149 f 
- produktionsvärde, i milj. kr. 149 f 
Byggnadsindustri 149 f 
- anställda 346, 361 f 
- antal arbetstimmar 253 
- driftkostnader 362 
-företag 361 f 
- förvärvsarbetande 50, 52 f, 65, 346 
- förvärvsarbetande, internat. 444 f 
- förädlingsvärde 362 
- rörelseidkare 346 
Byggnadstekniska åtgärder 153 
Byggnadsvaror, produktion 128 
Byggnadsverksamhet, löner 259 
- producentkategori 149 f 
- produktionsvärde efter projekttyper 

149 f 
- produktionsvärde, milj. kr. 149 f 
- internat. 481 
Bytesbalans 176 f 
Bakar 182 
Bänkgårdar 112 
Bänkgårdsyta 112 
Böcker 331 f 
Bötesstraff 306 f 

C 

Cement, produktion 128 
- produktion, internat. 475 
Centralkasseområden 32 
Centrifuger, utförsel 174 f 
Cerebrovaskulära sjukdomar, dödsor

sak 291, 293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Charkuterivaror, konsumentpris 223 
-konsumtion 230 
-ti l lverkning 124,132 f, 138 
Chartertrafik 197 f 
- internat. 506f 
Choklad, se Kakao 
Cigarrer, försäljning 154 
-produktion 125 
- internat. 468 
Cigaretter, försäljning 154 
- konsumentpris 223 
-produktion 125 
- internat. 468 
Cigariller, försäljning 154 
- produktion 125 
Civilingenjör, examen 323 
Civilområden, antal 32 
Civilstånd 41 f, 45, 48, 51, 66, 78 f 
Cykelindustri 136 f, 140 
Cyklar, konsumentpris 224 
- produktion 131 
- internat. 476 

D 

Dagbarn 277 
Daghem (barn) 271 
Dagstidningar 340 
- konsumentpriser 224 
- internat. 518 
Datamaskiner, produktion 136 f, 140 
Deccastationer 182 
Delpension 265 
Destillationsprodukter, införsel 164 f 
- produktion 126 
Detaljhandel, se Handel 
Detaljhandelspriser, se Konsument

priser 
Diabetes, dödsorsak 290 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Diagram 388 
Diarréer, dödsorsak 290, 292 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Difteri, dödsorsak 290 
- dödsorsak, internat. 450 f 
- sjukdomsfall 284 
Disciplinstraff 306 
Diskonto, centralbankerna, internat. 

512 
- riksbankens 200 
Distriktstandvård 284 
Djur, levande, införsel 158, 164 f, 166 f 
- produktion 124 
-utförsel 161, 164 
Djurskyddsområden 92 
Djurskötare, löner 262 
Domänverket 373 f 
- investeringar 380 
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(Siffran efter resp. ord hänför sig till sidnummer) 

Dramatiska teatern 336 
Driftbudget, statens 377 f 
- inkomster och utgifter; diagram 388 
Drunkning 295 
Drycker, importprisindex 228 
- införsel 158,164 f 
- konsumentpris 223 
- konsumtion 156, 359 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- producentprisindex 226 
-produkt ion 124 
-ut försel 162, 166 f 
Dryckesvaruindustri, anställda 361 
-arbetare 132 f, 138, 141 
- arbetskostnadsindex 259 
-arbetsställen 142 f 
-energiförbrukning 145 
- företag 361 
-förvaltningspersonal 138 
- förvärvsarbetande 55 
-förädlingsvärde 138 
-investeringar 141 
- leverans- och ordertäge 145 
- löner 255 f 
- produktionens saluvärde 138, 142 
-produktionsvolymindex 143 
Dränkning 294 
Dysenteri, dödsorsak 290, 292 
- dödsorsak, internat. 450 f 
- sjukdomsfall 284 
Döda 71 f, 81 f, 290 f, 292 f 
- i 1 :a levnadsåret 71 f, 81 f 
- i 1 :a levnadsåret, internat. 446 f, 

457 f 
- olyckshändelse 291, 293 
- på 1 000 av medelfolkmängden 82 
- på 1 000 invånare, internat. 446 f, 

457 f 
- internat. 423, 446 f, 457 f 
Dödfödda, se Födda 
Dödligheten i olika åldrar 82 
- internat. 446 f 
Dödsboanmälan 297 
Dödsorsaker 290 f 
- internat. 450 f 
Dödsrisk, observerad 83 f 

E 

EFTA, utrikeshandel 164, 166, 168 
Eftergymnasial utbildning 316 
EG, utrikeshandel 164,166,168 
- internat. 496 
Eidbegängelser 289 
Eldningsolja, konsumentpris 224 
- internat. 493 
Elektrisk energi, förbrukning 145 f, 148 
- införsel 159, 164 f 
- konsumentpris 224 
- konsumtion 359 
-produkt ion 125, 148 
- produktion, internat. 479 
-ut försel 161,168 f 
- internat. 480 
Elektriska generatorer, motorer m. m., 

arbetsställen 136 f, 140 
- produktion 130 
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Elektriska motorer, drivkraft 147 
Elektriska produkter, exportprisindex 

227 
- importprisindex 228 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- producentprisindex 226 
Elektrodmassa, produktion 126 
Elektroindustri, arbetare 136 f, 140 
- arbetsställen 136 f, 140 
-förvaltningspersonal 140 
-förädlingsvärde 140 
- löner 256 f 
-produkt ion 130 
- produktionens saluvärde 140 
- produktionsvolymindex 143 
Elever, i allmänbildande skolor 313 
- apoteks 283 
- i arbetsmarknadsutbildning 313 
- v i d folkhögskolor 311, 313 
-grundskolan 311 f 
- gymnasieskolan 314 f 
- v i d högskolor 313, 317 f 
- i kommunal vuxenutbildning 315 f 
- i skolhem 275 
- i specialskola 313 
- i särskolan 312f, 315 
- ungdomsvårdsskolorna 275 f 
- i vissa skolformer 312 
- i yrkesskolor 275 
El-, gas- och vattenförsörjning, för

värvsarbetande 53,65 
- internat. 444 f 
El-, gas-, värme- och vattenverk, an

ställda 361 f 
- antal arbetstimmar 253 
- driftkostnader 362 
- företag 361 
- förvärvsarbetande 56 f 
- förädlingsvärde 362 
- hushålls- 224 
-produktionsvolymindex 143 
Elområden 32 
Emfysem, dödsorsak 291, 293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Emigranter, se Utvandrare 
Emissioner, aktier 212 
-obligationer 212 
Energi 145 f 
- internat. 479 f 
Energibalans 145 
Enkla frågor 420 
Ensamstående, kön, civilstånd, ålder 

66 
Ensilageväxter, areal 104 f 
Enterit, diarrésjukdomar, dödsorsak 

290, 292 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Epidemiska sjukdomar, sjukdomsfall 

284 
Examina, högskolor 323 f 
Export, se Utförsel 

F 

Fackliga organisationer 248 
Fakulteter 326 f 
Fall, dödsorsak 295 

Familjedaghem 277 
Farmaceutiska produkter, införsel 159, 

164 f 
-produkt ion 126 
-ut försel 161,168 f 
Farmacie kandidater 289 
Fartyg, direkt fart 179 f 
- handelsflottans 178 f 
- införsel 160 
-inklarerade 179 f 
- last-179 f 
- motor-, internat. 506 
-nationalitet 179 
-passagerar-179 f 
-produkt ion 131 
-stor lekoch ålder 178 
- storlek och ålder, internat. 497 
- tank-179 
- tank-, internat. 498 
- turbin-, internat. 498 
-upplagda 178 
-ut försel 162, 168f 
- uthyrda 179 
-utklarerade 180 
- å n g - , internat. 498 
Fartygstrafiken i rikets hamnar 181 
Fast egendom, inteckningar 296 
- lagfarter 296 
-taxeringar 393 f 
- tomträtter 296 
Fastighetsdomstolar 297 
Fastighetsförvaltning, anställda 361 f 
- företag 361 f 
- förvärvsarbetande 57 f 
- kommunernas inkomster 400, 402 
- kommunernas utgifter 401, 404 f 
Fastighetstaxeringar 102 f, 115 
Fastighetsverksamhet, förvärvsarbe

tande 57 f 
Fastighetsvärden 393, 396 
Ferieverksamhet 281 
Ferrolegeringar, exportprisindex 227 
- importprisindex 228 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- producentprisindex 226 
-produkt ion 123, 128 
- internat. 475 
Fett, införsel 159, 164f 
- näringsvärde 231 
-ut försel 161, 168 f 
- internat. 467, 493 
Fetthalti mjölk 107 
Fiberplattor, utförsel 174 f 
Fibrer, prisindex, inhemsk tillgång 227 
- prisindex, producentprisindex 226 
-produkt ion 125, 127 
- internat. 494 
Filmer, granskade 338 
Filmpremiärer 338 
Finanser 377 f 
- kyrkliga kommunernas 407 
- landskommunernas 408 
- landstingens 406 f 
- städernas 408 
- internat. 521 f 
Finansieringsföretag, resultaträkning 

366 
-upplåning 365 



(Siffran efter resp. ord hänför sig till sidnummer) 

- utestående krediter 365 
Fisk, införsel 158,164 f, 172 f 
-kalorier 231 
- konsumentpris 223 
- konsumtion 229 
-utförsel 166 f, 174 f 
- internat. 487 
Fiskare, antal 122 
Fiske 121 f 
- anställda 346, 361 f 
- antal arbetstimmar 253 
- båtar, antal, värde 122 
- driftkostnader 362 
- fångst 122 
- företag 361 f 
- förvärvsarbetande 50, 52 f, 346 
- förvärvsarbetande, internat. 444 f 
- redskap, värde 122 
- rörelseidkare 346 
-saltsjö-122 
- sysselsatta 254 
-sötvattens-121 
- internat. 465 f 
Fiskelägen, antal 32 
Fjäderfä, internat. 459 
Fjäderfäkött, konsumentpris 223 
- konsumtion 229 
-produkt ion 109 
Fjäll 32 
Fjärde pensionsfonden 204 
Fjärrvärme 145 
Floder 29 
Flottning 120 
Flyg, charter- 197 f 
- internat. 505f 
Flyggods 195 f 
- internat. 505 f 
Flygkilometer 196 
- internat. 505, 507 
Flygklubbar 198 
Flygpassagerare 196 f 
- internat. 506 f 
Flygplan 198 
- luftfartyg, införsel 160 
- luftfartyg, utförsel 162 
Flygplansindustri, arbetare 136 f, 140 
- arbetsställen 136 f, 140 
Flygplansindustri, förvaltningsper

sonal 140 
-förädlingsvärde 140 
- produktionens saluvärde 140 
Flygplatser 195 f 
- internat. 506 
Flygtid 196 
Flygtrafik 195 f 
- internat. 505 f 
Flyktinghjälp 281 
Flyttningar 88 
Fläcktyfus, dödsorsak, internat. 450 
Fläsk, införsel 172 f 
- konsumentpris 223 
- konsumtion 230 
-produkt ion 109 
-internat. 487 
Fodermedel, införsel 158, 160, 164f, 

172 f 
-utförsel 166 f 
Foderväxter, areal, skörd 104 

Foderärter och vicker 104 
Folkbibliotek 335 
Folkhögskolor 311 f 
Folkmängd 34 f 
- internat. 423 f 
-A-regioner 40 
- beräknad 48 
- beräknad, internat. 424 
- civilstånd 41 f 
- ettårsklasser 42 f 
-glesbygd 51 
- historisk översikt 34 
-kommuner37 f 
- i de största kommunerna 36 
- kön 34, 42 f, 48 
- landskap 35 
- i olika länder, internat. 424 f 
- länsvis 37, 51 
- i områden och världsdelar, internat. 

423 f 
- storstadsområden 35 
- i större städer, internat. 431 f 
- tätorter 33 f, 51 
- uppskattad, internat. 423 f 
-å lder41 f, 48 
Folkmängdens förändringar 70 f 
-kommuner 73 f 
- län 70, 73 f 
- 1 000 av medelfolkmängden 72 f 
- i vissa länder, internat. 457 f 
Folkmängdsprognos 48 
- internat. 424 
Folkmängdstäthet, länsvis 37 
- internat. 423 f 
Folkomröstningar 416 f 
Folkpensioner 265 f, 384 
Folkpensioneringsfonden 267 
Folkräkningar, internat. 424 f 
Folkrörelser 342 
Folkskola 316 
Folktandvård 280, 284 
Folktäthet, internat. 423 f 
Folkökning 35, 70 f 
- internat. 423 
Fondbörs, Stockholms 215 
Fonder, aktie- 364 
- statens 215, 380 f 
- de större kommunernas 403 
Fordran, inteckning för 296 
Forskarexamina 328 
Forskarutbildning 326 f 
Forskning, förvärvsarbetande 58 
- konsumtion 359 
Forsknings- och utvecklingsverksam

het inom industrin 364 
Fosterbarn 272 
Fotogen, internat. 473 
Frikyrkosamfund 342 
Frilandsodling, växter 112 
Friställda, se Arbetslösa 
Fritid 224 
Fritidshem 271 
Fritidshus, bostadsändamål 236 
- taxeringsvärde 235 
Fritidssysselsättning, konsumtion 359 
Frivårdsklientel, kriminalvårdens 309 
Frukt, införsel 158, 164 f, 172 f 
- kalorier 231 

- konsumentpriser 223 
- konsumtion 230 
-utförsel 166 f 
Frågor 420 
Frånskilda, se Skilda 
Frövall 104 
Fullmäktigeval 415 
Fylleri, omhändertaganden 303 f 
Fyrar 182 
Fåglar, oljeskadade 93 
Får, företag med 101 
- lamm 101 
- internat. 459 
Fält- och flusspat, produktion 123 
Fängelse 306 f 
Färdtjänst 274 
Färger, produktion 126 
Färgämnen, införsel 159, 164 f 
-utförsel 168 f 
Färjleder 186 
Färjor 180 
Färjsträckor 185 
Födda, död- 81 
- levande 42 f, 71 f, 80 
- levande, internat. 423, 454, 457 f 
- moderns ålder 81 
- moderns ålder, internat. 454 
- utrikes 46 f 
- i äktenskap 80 
- utom äktenskap 71 f, 80 
Födelseland 46 f 
Födelsetal 80 
Födelseöverskott 70 f 
- internat. 457 f 
Födoämnen, konsumtion 230 f 
Fögderier, antal 32 
Förbrukningsland, införsel 170 f 
-utförsel 166 f 
Förbränningsanläggningar 96 
Förbränningsmotorer, drivkraft 147 
- produktion 129 
Förenade fabriksverken 373 f 
- investeringar 380 f 
Föreningsbanker 200, 214 f 
Företag 361 f 
- allmännyttiga 153 
- antal anställda 53, 363 
- basdata 362 
- bolagsform 362 
- jordbruks-99 f, 111,361 f 
- jordbruks-, arrenderade 100 
-jordbruks-, brukningsform 100 
- kooperativa 153 
- m e d får 101, 108 
- med höns och kycklingar 101, 108 
- med och utan nötkreatur 100 
- m e d svin 101,108 
- med trädgårdsväxter 112 
- näringsgrupper 361 
- storleksklass 361 
- åkerareal 99 f 
-ägda 102 f 
Företagare, antal 54 
Förfalskningsbrott 304 f 
Förfrysning, dödsorsak 295 
Förgiftning, dödsorsak 294 f 
Förlagsbevis 211 
Förlagslån 203 

565 



(Siffran efter resp. ord hänför sig till sidnummer) 

Förlikningsmannadistrikt, antal 32 
Förlossningsskador, dödsorsak 291, 

293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Förlossningsvård 288 f 
Förmalning 105 
Förmynderskap 297 
Förmögenhet 344 f 
- antal 355 f 
- skattepliktig 355 f 
Förmögenhetsskatt, statlig 395 
Förnamn 89 
Förord 3 f 
Förortskommuner 35 f 
Församlingar, antal 32 
Förskingring 304 f 
Förskola 271 f, 315 
Försvar, konsumtion 359 
Försvarsområden, antal 32 
Försäkring 216 f, 264 f 
-ansvarighets- 221 

- arbetslöshets- 281 
- avgångsbidrags- 218, 220 f 
- barnolycksfalls- 218, 220 
- basbelopp 225 
- brand- 222 
-egendoms-221 f 
- fastighets- 222 
-förarplats-218, 220 
- företags- 222 
- föräldra- 269 

- - gruppliv- 219 
- hem- 222 
- husdjurs- 218, 220 f 
- inkomst- 222 
-kasko-218 
-kollektiv- 219 f 
- kredit- 220 f 
- l i v -219 
- luftfarts- 220 f 
- motorfordons- 218, 220 f 
- olycksfalls- 213 f 
-s juk-218 f, 269, 280 
- sjö- 220 f 
- sjökasko- 218 
- skade- 220 f 
-skogs-218, 222 
- social- 264 f, 282, 379, 402, 405 
- social, konsumtion 359 
- tandvårds- 280 
- trafik- 220 f 
- transport- 220 f 
-v i l la-222 
- yrkesskade- 264 
Försäkringsbestånd 218 
Försäkringsbolag, löner 262 
-t i l lgångar 216 
-verksamhet 217 
Försäkringskassor, allmänna 32, 244, 

269 f 
Försäkringsverksamhet, förvärvsarbe

tande 57 
Försäkringsväsen 216 f 
Försäljning av alkoholhaltiga drycker/ 

inv. 156 
-detaljhandeln 155 f 
Försäljningsland, införsel 170 f 
-ut försel 170, 174f 

Försörjningsbalans 358 
Förvaltning, kommunalanställd perso

nal 247 
- kommunernas inkomster 400, 402 
-kommunernas utgifter 401, 404 f 
-konsumtion 359 
-personal 138 f, 141 
Förvandlingsfängelse 308 f 
Förvandlingsstraff 308 f 
Förvärvsarbetande, se Befolkning 
Föräldraförsäkring 269 
Föräldrapenning 269, 281 

G 

Garn och tråd, införsel 159, 164 f 
- pris och volymindex 163 
- produktion 127 
-ut försel 161, 168 
- internat. 494 
Garverier 132 f, 143 
Gas, industrins förbrukning 146 
- konsumentpris 224 
-produkt ion 126 
Gasverk, förvärvsarbetande 54, 56, 65 
-produktionsvolymindex 143 
Gator och vägar 188 
Generatorer, produktion 129 
Genomsnittlig timförtjänst 255 f, 259 f, 

263 f 
Geografiska uppgifter 29 
Gesällprov 329 
Getter, internat. 459 
Gifta 41 f, 45, 48, 66, 79 f 
Giftermål 71 f, 78 f 
Gjutgods, produktion 123, 129 
Glas- och glasvaruindustri, arbetare 

134 f, 139 
-arbetsställen 134 f, 139 
-förvaltningspersonal 139 
- förvärvsarbetande 56, 63 
-förädlingsvärde 139 
- produktion 128 
- produktionens saluvärde 139 
- produktionsvolymindex 143 
Glass, konsumtion 230 
- produktion 125 
Glesbygd, bostadsbestånd 237, 240 
- folkmängd, se Folkmängd 
Glimmerskiffer, produktion 123 
Gnejs, produktion 123 
Godmanskap 297 
Godsmängd, transporterad 192 
-transporterad, internat. 499, 504 
Godstrafik, bil 192 
- f l y g 195 f 
- järnväg 185 
- internat. 504 f 
Gonorré 284 
Grafisk industri, anställda 361 
-arbetare 134 f, 139, 141 
- arbetskostnadsindex 259 f 
-arbetsställen 134 f, 139, 142 
-energiförbrukning 146 
- företag 361 
-förvaltningspersonal 139 

- förvärvsarbetande 55 
-förädlingsvärde 139 
- investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 255 f 
-produktionens saluvärde 139, 142 
- produktionsvolymindex 143 
Grafiska produkter, exportprisindex 

227 
-prisindex, inhemsk tillgång 227 
- producentprisindex 226 
Granit, produktion 123 
Gravationsbevis 297 
Graviditetsvecka 286 
Grundskolan 311 f 
Gruvbrytning, se Bergshantering 
Gruvor, anställda 346, 361 
- antal arbetstimmar 253 
-arbetare 132 f 
- arbetskostnadsindex 259 f 
- arbetsställen 132 f, 138, 142 
- driftkostnader 362 
-drivkraft 147 
-energiförbrukning 146 
- företag 361 f 
-förvaltningspersonal 138 
- förvärvsarbetande 50, 52 f, 346 
-förädlingsvärde 138, 362 
- investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 255 f 
- produktionens saluvärde 138, 144 
- produktionsvolymindex 143 
- rörelseidkare 346 
Grädde, kalorier 231 
-konsumtion 230 
- produktion 109 
Gränser, Sveriges 29 
Gräsbärande mark 103 
Grönfoder, ensilageväxter, areal 104 f 
Grönsaker, konsumentpris 223 
- konsumtion 230 
- produktion 125 
Gudstjänster, antal 49 
Guld- och silvervaruindustri, arbetare 

136 f, 140 
-arbetsställen 136 f, 140 
- förvaltningspersonal 140 
-förädlingsvärde 140 
-produkt ion 123 
- produktionens saluvärde 140 
Guldbehållning, internat. 510 
Guldsmedsvaror, produktion 131 
Gulsot, sjukdomsfall 284 
Gummi, natur-, införsel 158, 164 f, 

172 f 
- natur-, utförsel 166 f 
- natur-, internat. 469, 490 f 
Gummi, syntetisk, internat. 469 
Gummivaror, anställda 361 
-arbetare 134f, 139 
- arbetskostnadsindex 259 
- arbetsställen 134 f, 139, 142 
-energiförbrukning 146 
- exportprisindex 227 
- företag 361 
-förvaltningspersonal 139 
- förvärvsarbetande 56, 64 
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-förädlingsvärde 139 
- importprisindex 228 
- införsel 159, 161, 172 f 
- investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 255 f 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- producentprisindex 226 
-produkt ion 127 
- produktionens saluvärde 139, 142 
- produktionsvolymindex 143 
-utförsel 161, 166 f 
Gummivaruindustri 
-arbetare 134 f, 141 
- arbetsställen 134 f, 142 f 
-energiförbrukning 146 
- produktionens saluvärde 139, 142 
Gymnasial utbildning 316 
Gymnasieskola 312 f, 315 f 
Gynekologi 288 
Gåvobistånd 391 f 
Gäldenärsbrott304f 
Gödningsmedel, internat. 464, 473 f 
Gödselmedel, införsel 158, 164 f, 172 f 
- produktion 126 
-utförsel 168 f 
Gödselmedelsindustri, arbetare 134f, 

139 
-arbetsställen 134 f, 139 
-förvaltningspersonal 139 
-förädlingsvärde 139 
- produktionens saluvärde 139 
- produktionsvolymindex 143 
Göt, produktion 123, 128 
Götaland, areal och folkmängd 35 

H 

Hallbutiker 157 
Halvskyddat arbete 252 
Hamnar 181 
Hamnuppbörd 181 
Handel 154 f 
- apoteks- och systemvaru-155 
-beklädnads-155, 157 
- bil- och drivmedel 155 
- dagligvaru-, 155 
- dagligvaru-, omsättning 157 
-detal j-155 
- detalj-, försäljning 155 f 
- detalj-, försäljningsställen 155 
- detalj-, förvärvsarbetande 62 
-detal j - , nedläggningar 155 
-detal j - , nyetableringar 155 
- färg- och parfym 155 
- förvärvsarbetande 50, 52 f 
- förvärvsarbetande, internat. 444 f 
- hemutrustnings-155 
- införsel 162 f 
- inrikes 154 f 
- livsmedel 155, 157 
- serveringstillstånd 156 
- sällanköpsvaru- 155, 157 
- tobaks-, bok- och blomster 155, 157 
- ur-, guldsmeds- och fritidsvaru- 155, 

157 

-utförsel 161 f, 166f, 174f 
-utr ikes- 158f 
- utrikes-, internat. 482 f 
- varu-, anställda 346, 361 f 
- varu-, antal arbetstimmar 253 
- varu-, driftkostnader 362 
- varu-, företag 361 f 
- varu-, förvärvsarbetande 50, 52 f, 

56 f, 65, 346 
-varu- , förvärvsarbetande, internat. 

444 f 
- varu-, löner 260 f 
- varu-, rörelseidkare 346 
-varuhus-155, 157 
Handelsanställda, löner 260 f 
Handelsflottan 178 f 
- internat. 498 f 
-huvudsaklig fart 179 
- storlek och ålder 178 
-upplagda 178 
Handelsgödsel, internat. 464 
Handikappersättning 265 f 
Handlagda mål 297 
Handverktyg, utförsel 161, 174 
Hantverk, se Industri 
Harpest, sjukdomsfall 284 
Havre, areal 105 f 
-skörd 107 
- internat. 462 f 
Havregryn 223 
Hemarbetscentral 252 
Hemhjalpsverk'iamhet, kostnader 276, 

281 
- social 281 
Hemsamariter 276 
Hemskillnader 80 
Hemvårdare, antal 276 
Hirs, internat. 463 
Hjärnhinneinflammation, dödsorsak 

290, 292 
- dödsorsak, internat. 450 f 
- sjukdomsfall 284 
Hjärtsjukdomar, dödsorsak 291, 293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Honung, konsumtion 230 
Hortonom, examen 323 
Hotell, antal gäster 193 
Hotell, kapacitet och storlek 192 f 
Hotellverksamhet, anställda 346, 361 f 
- antal arbetstimmar 253 
- driftkostnader 362 
- företag 361 f 
- förvärvsarbetande 50, 52 f, 57, 346 
- förvärvsarbetande, internat. 444 f 
Hovrätter, antal 32 
-verksamhet 298 
H-regioner, antal 32 
Hudar, införsel 158, 164 f, 172 f 
-utförsel 161, 166 f 
- internat. 469, 490 
Hundar, antal 409 
Hundskatt 409 
Husdjur 108 
- internat. 459 
Husgeråd, konsumentpris 224 
- konsumentprisindex 225 
Hushåll 67 f 
- antal boende, lägenhetsstorlek 239 f 

- med barn 347 f 
Hushållsartiklar, produktion 128 
Hushållsföreståndare 67 f 
Hushållsmaskiner, införsel 160 
- produktion 131 
-utförsel 161 
Hushållsmedlemmar, antal 67 f 
Hushållstyper, se Befolkning 
Husmorsvikariat 276 
Hustrutillägg 266 
Hustyp 151 f, 237 
Husvagnar, registrerade 191 
Huvudtitlar, statstjänstemän 244 f 
Hyggesrensning 120 
Hypertoniska sjukdomar, dödsorsak 

291,293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Hypoteksbank, Sveriges allmänna 209 
Hypoteksinrättningar 209 
Hyra per m2 228 f 
Hyreshus 233 
Hyresnämnder 301 
Häkten, allmänna 308 
Hälso- och sjukvård 283 f 
- konsumtion 359 
Hängning 294 
Hästar 108 
- internat. 459 
Högmålsbrott 305 
Högskolor 320 f 
Högsta domstolen, verksamhet 298 
Höns och kycklingar 101, 108 
Höns, internat. 459 

I 

Idrottsförbund 343 
Idrottsföreningar 343 
Immigranter, se Invandrare 
Immigrationsöverskott, se Inflyttnings 

överskott 
Import, se Införsel 
Inbrott 304 
Index, aktie- 215 
- arbetskostnads- 259 f 
- exportpris- 227 
- importpris- 228 
- industriaktie-, internat. 509 
- industriproduktion, internat. 478 
- konsumentpris- 225 
-konsumentpris-, internat. 515 
- levnadskostnads- 228 
- löner 255 f 
- nettopris- 226 
- partipris-, internat. 514 
- pris-, inhemsk tillgång, 227 
- pris- och volym-, för in- och utförsel 

163 
- pris- och volym-, för in- och utförsel, 

internat. 482 
- producentpris- 226 
- produktionsvolym- 143 
Individ- och familjeomsorg 281 
Industri, se Tillverkningsindustri 
Industriaktier, internat. 509 
Industriell verksamhet 
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- resultaträkningsuppgifter 363 
Industrimaskiner, produktion 130 
Industriprodukter, exportprisindex 227 
- importprisindex 228 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- producentprisindex 226 
Infektionssjukdomar, dödsorsak 290, 

292 
- dödsorsak, internat. 450 f 
-sjukdomsfall 284 
Influensa, dödsorsak 291, 293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Influtna skatter 408 f 
Inflyttade, inrikes 73 f 
- för kommuner 73 f 
- för län 73 f 
- utrikes 73 f 
Inflyttningsöverskott 70, 73 f, 89 
Införsel, fördelning efter länder 170 f 
- fördelning på länder, internat. 484 f 
-generalhandel 162 
- pris- och volymindex 163 
- internat. 482 f, 487 f 
Inkomst 344 f 
-barnantal 347 f 
- barnfamiljer 347 f 
-disponibel 348, 351 f 
- familjetyp 347 f, 351 
- genomsnittlig 352 
- sammanräknad 349, 356 
Inkomst- och förmögenhetsskatt 299 f, 

393 f 
Inkomstklasser 345 f, 356 
Inkomststruktur 352 f 
Inkomsttagare 344 f 
- arbetsinkomst 346 
- avdrag 344 
- förvärvsarbetande 346 
- näringsgren 346 
- rörelseidkare 346 
- sammanräknad inkomst 345 
-yrkesställning 346 
- ålder och kön 345 
Inköpsland, införsel 170 f 
- utförsel 170 f 
Inlåning, affärsbanker 207 
- föreningsbanker 214 
-sparbanker 211 
Innehållsförteckning 5 f 
Inrikeshandel, se Handel 
Inskrivningsområden, se Militärområ

den 
Installationsmateriel, införsel 160, 

166 f 
-ut försel 162, 168 f 
Instrument, införsel 160, 166 f 
-produkt ion 131 
-ut försel 162, 168 f 
Instrumentindustri, arbetare 136 f, 140 
- arbetsställen 136 f, 140 
-förvaltningspersonal 140 
-förädlingsvärde 140 
- löner 256 f 
- produktionens saluvärde 140 
- produktionsvolymindex 143 
Inteckningar 296 
Internationella organisationer, bidrag 

till 391 f 

- förvärvsarbetande 58 
Internationella valutafonden 202 
- intemat. 486, 510 
Internationella översikter 421 
Internering 309 f 
Interpellationer 420 
Invandrare 71 f, 86 f, 89 
- studieverksamhet 340 
Inventarier, konsumentpris 224 
- konsumentprisindex 225 
Investeringar, brutto- 358, 360, 377 
- industr ins 141 
- statens, kapital- 380 f 
- internat. 521 
Investeringsbank, Sveriges 213 
Investeringskvoter, internat. 510 
Investmentföretag 364 
Invånare per km2 land 37 f 
- internat. 423 f 
Inägor, areal 32 

J 

Jakt, anställda 346, 361 
- antal arbetstimmar 253 
- driftkostnader 362 
- företag 361 
- förvärvsarbetande 50, 52 f, 346 
- förvärvsarbetande, internat. 444 f 
- rörelseidkare 346 
- sysselsatta 254 
- älg 98 
Jetbränsle, internat. 472 
Jordbruk 99 f 
- anställda 346, 361 f 
- antal arbetstimmar 253 
- företag 99 f 
- förvärvsarbetande 50, 52 f, 65, 346 
- förvärvsarbetande, internat. 444 f 
- inkomster och utgifter 111 
- maskiner 107 
- rationalisering 110 
- rörelseidkare 346 
- sysselsatta 254 
- internat. 459 f 
Jordbruksfastigheter, taxeringsvärde 

393 f 
Jordbruksföretag, se Företag 
Jordbrukskassor, se Föreningsbanker 
Jordbruksmaskiner, tillverkning 130 
Jordbruksområden, naturliga 32 
Jordnötter, internat. 469 
Jord- och stenvaruindustri, anställda 

361 
-arbetare 134f, 139, 141 
- arbetskostnadsindex 260 
- arbetsställen 134 f, 139, 142 f 
- energiförbrukning 145 
- företag 361 
-förvaltningspersonal 139 
-förädlingsvärde 139 
-investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 255,257 
-produktionens saluvärde 139, 142 
- produktionsvolymindex 143 

Jordvärme, internat. 480 
Justitieombudsmannen, se Riksda

gens ombudsmän 
Järn, arbetare 134 f 
-arbetskraft 141 
-arbetsställen 134 f, 142 
- exportprisindex 227 
- importprisindex 228 
- införsel 159, 164 f, 172 f 
- införseltul l 390 
- näringsvärde 231 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- pris- och volymindex 163 
- producentprisindex 226 
-produkt ion 128 f 
-ut försel 161,168 f, 174f 
- internat. 494 f 
Järnmalm, exportprisindex 227 
- importprisindex 228 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- pris- och volymindex 163 
- producentprisindex 226 
-produkt ion 123,125 
-ut försel 161, 174 f 
- internat. 470 f, 492 
Järn-, stål- och metallverk, anställda 

361 
-arbetare 134 f, 140 f 
- arbetskostnadsindex 260 
-arbetsställen 134 f, 140,142 
- energiförbrukning 145 
- företag 361 
-förvaltningspersonal 140 
-förädlingsvärde 140 
- investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 256 f 
- produktionens saluvärde 140, 142 
-produktionsvolymindex 143 
Järnsvamp, införsel 172 f 
-produkt ion 123, 128 
Järnverk 
- löner 256 
Järnvägar, banlängd 185 
- banlängd, internat. 504 
-enskilda 185 
- rullande materiel 131, 185 
-statens 185, 368 
- internat. 504 
Jäst, produktion 125 

K 

Kaffe, införsel 158, 164 f, 172 f 
- konsumentpris 223 
- konsumtion 230 
-ut försel 166 f 
- internat. 467, 490, 517 f 
Kakao och choklad, införsel 158, 164 f 
- konsumtion 230 
-produkt ion 125 
-utförsel 166 f 
- internat. 517 f 
Kakaobönor, internat. 467 
Kalk, produktion 123, 127 
Kaloriförbrukning, per invånare 231 
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Kalorivärde, animalieproduktionens, 
indextal 109 

- i kosten 231 
Kameler, internat. 459 
Kammarrätter 32, 299 
Kapitalbalans 176 f 
Kapitalbudget, statens 377 f 
Kapitalfonder, statens 380 f 
Kapitalinvesteringar, statens 381, 390 
Kapitalsamlingskonto 214 
Kapitaltransaktioner, se Transaktioner 
Karta över Sveriges län och residens

städer 27 

Kartor 331, 337 
Katastrofbistånd 391 
Katolska biskopsämbetet 342 
Kedjehus 232 
-nybyggnad 151 f 
- taxeringsvärde 232 
Kemisk industri, anställda 361 
-arbetare 134 f, 139, 141 
- arbetskostnadsindex 259 
-arbetsställen 134 f, 139, 142 
-energiförbrukning 145 
-företag 361 
-förvaltningspersonal 139 
- förädlingsvärde 139 
- investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 255 f 
- produktionens saluvärde 139, 142 
-produktionsvolymindex 143 
Kemiska produkter, exportprisindex 

227 
- förvärvsarbetande 55 
- importprisindex 228 
- införsel 159, 164f 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- pris- och volymindex 163 
- producentprisindex 226 
- produktion 126 
-utförsel 161, 168 f 
Kikhosta, dödsorsak 290, 292 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Kirurgi 288 
Kirurgisk korttidsvård 288 
Klassifikationsstandarder 527 f 
Kläder, införsel 160,166 f, 172 f 
- konsumentpris 224 
- konsumentprisindex 225 
- konsumtion 359 
- produktion 131 f 
-utförsel 162 
Kokgas, se Gas 
Koks, förbrukning 145 f 
- införsel 159, 164 f, 172 f 
- konsumentpris 224 
- produktion 125 
- internat. 472, 492 
Koksalt, internat. 470 
Kol, se Stenkol 
Kolera, dödsorsak, internat. 450 f 
Kolhydrater, näringsvärde 2?1 
Kollektivhushåll 67 
Kolvångmaskiner, drivkraft 147 
Kommunal konsumtion, se Konsum

tion 
Kommunalanställd personal 247 

Kommunalskatt, utdebitering av 397 f 
Kommunaltjänstemän, se Tjänstemän 
Kommunblock, antal 32 
- folkmängd, se Folkmängd 
Kommuner 32, 36 
-areal , se Landareal 
-f inanser402 f 
- folkmängd, se Folkmängd 
- inkomster och tillgångar 400, 402 f 
- utgifter och skulder 401, 403 f 
- utom landsting, antal 32 
Kommunfullmäktigeval 415 f 
Kommunikationer 182 f 
- konsumtion 359 
- internat. 500 f 
Kommunlån 203 f, 216 
Kommunpendlare 65 
Konfektyrvaror, konsumtion 230 
Konfirmerade, antal 49 
Konkurser 298 
Konkursärenden 298 
Konserter 337 
Konsumentombudsmannen/konsu

mentverket, verksamhet 303 
Konsumentpriser 223 f 
Konsumtion 229 f 
- livsmedel 229 f 
- offentlig 359 
- privat 359 
-internat. 516f, 521 
Kontorsmaskiner, införsel 160,166 f 
-produktion 130 
-utförsel 161, 168 f 
Kontorsmateriel, produktion 130 
Kontorspersonal, löner 258, 263 
Kontrakt, antal 32 
Koppar, kopparmalm, införsel 172 f 
- produktion 123,125,129 
- internat. 471,475, 495 
Kor, se Nötkreatur 
Korn, areal 105 f 
-skörd 107 
-internat. 461,488 
Korsband 183 
Kort, post- 183 
Korv 124,223 
Kosmetika, produktion 126 
Kost, näringsvärde 231 
- sammansättning 231 
Kraftstationer, antal 148 
Kreatur, se Husdjur 
Kreditbank, Sveriges 207 
Kreditbistånd 391 
Kreditinstitut 375 
- statsägda 375 
Kreditmarknad 201 
Krematorier 289 
Krigsarkivet 337 
Kriminalvård 281, 308 f 
- klientel 308 f 
Kriminalvårdsanstalterna 308, 310 
Krommalm, internat. 471 f 
Kronofogdedistrikt, antal 32 
Kryddor, införsel 158,164 f 
-utförsel 166 f 
Kul- och rullager, produktion 130 
- utförsel 174 
Kultur, konsumentpriser 224 

- internat. 518 f 
Kulturell serviceverksamhet, förvärvs

arbetande 58 
Kuratorer, vid sjukhus 289 
Kustbevakningen, inrapporterade ol

jeutsläpp 93 
Kvarlevande av 100000 födda 83 f 
Kvinnor per 1000 män 34 
- internat. 443 f 
Kvävning, olyckshändelse 295 
Kyckling 223 
Kyrkliga indelningar 50 
Kyrkliga kommuner, finanser 407 
Kyrkobesök 49 
Kyrkofullmäktigeval 415 f 
Källhänvisningar m. m. 529 f 
Kärnkraft, folkomröstning 416 f 
- produktion av el 148 
- internat. 480 
Köksväxter, införsel 158,164 f 
-kalorier 231 
- konsumentpriser 223 
- konsumtion 230 
-produktion 112, 125 
-utförsel 166 f 
Körkort, utfärdade 190 
-återkallade 189 f 
Körkortsinnehavare 190 
Körkortsklasser 190 
Kött, införsel 158,164 f, 172 
-kalorier 231 
- konsumentpris 223 
- konsumtion 230 
- produktion 124 
-utförsel 161,166 f 
- internat. 466, 487 

L 

Labour force, se Arbetskraftsundersök
ningar (AKU) 

Lagfarter 296 
Lagsökning 297 
Landareal 29, 32 f, 37 f 
- kommuner 37 f 
- landskap 35 
- länsvis 35 
- tätorter 33 
- internat. 423, 460 f 
Landgräns, Sveriges 29 
Landsarkiv 337 
Landshypoteksföreningarna 209 
Landskap, antal 32 
-folkmängd 40 
- landareal 35 
Landsorganisationen (LO) 248 
Landsting, antal 32 
-finanser 406 f 
- val 413 f, 416 
Landstingsanställd personal 246 
Lantarbetare, löner 262 
Lantbrevbäringslinjer 183 
Lantbrukets ekonomiska föreningsrö

relse 113 
Lantbruksföretag, inkomster och ut

gifter 111 
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Lantbruksnämnder, låne- och bidrags
verksamhet 110 

- rationaliseringsverksamhet 110 
Lantmätare 90 
Lantmäteri 90 
Lantmäteridistrikt, antal 32 
Lasarett, vårdplatser m. m. 287 
Lastbilar, antal 190 f 
- produktion 131 
- registrerade 191 
- internat. 476, 495, 536 
Lastbilstransporter 192 
Lediganmälda platser 250 
Leksaker, produktion 131 
Levande födda, se Födda 
Leverans- och orderläge 145 
Levercirros, dödsorsak 291, 293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Levnadskostnader 223 f 
Licenser, se Mottagaravgift 
Linfrö, internat. 469 
Lingonsylt, konsumentpris 223 
Litteratur, bokproduktion 331 f 
- statistisk, förteckning över 541 f 
Livförsäkringslån 216 
Livränta 264 
Liv- och sjukförsäkringsbolag 217 
-försäkringsbeståndet 219 
-verksamhet 217 
Livslängd, återstående medel- 83 f 
- internat. 455 f 
Livslängdstabeller 83 f 
- internat. 455 f 
Livsmedel, importprisindex 228 
- införsel 164 f 
- kalorier 231 
- konsumentpris 223 
- konsumentprisindex 225 
- konsumtion 229 f, 359 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- pris- och volymindex 163 
- producentprisindex 226 
-produkt ion 124 f 
-ut försel 161, 166 f 
Livsmedelsbutiker 157 
Livsmedelsindustri, anställda 361 
-arbetare 132 f, 141 
- arbetskostnadsindex 259 
- arbetsställen 132 f, 138, 142 
-energiförbrukning 145 
- företag 361 
-förvaltningspersonal 138 
-förvärvsarbetande 55, 63 
- förädlingsvärde 138 
- investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 256 
- produktionens saluvärde 138, 142 
- produktionsvolymindex 143 
Livstidsstraff 308 
Ljudradio, stationer 184 
- verksamhet 336 
Ljudradio och television, mottagarav

gift 337 
Ljus, produktion 131 
Lockouter 254 
Logoped, examen 324 
Lokaliseringslån 252 

Lokalvårdare 243 
Lotsavgifter 182 
Lotsningar 182 
Lotsplatser 182 
Luftfart, svensk civil, linjefart m. m. 

196 f 
- internat. 505f 
Luftfartsverket 371 f 
- investeringar 380 
Luftföroreningar 96 
Lufttrafikolyckor 295 
Lunchmål, konsumentpris 223 
Lunginflammation, dödsorsak 291, 293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Lyse, konsumentpris 224 
- konsumentprisindex 225 
Lågkyrkliga samfund 342 
Lån, bostads- 236 
-förbättrings-236 
-kortfr ist iga 176 f 
- långfristiga 176 f 
- näringslivet 203 f 
-överlåtbara 213 
Långivare resp. låntagare, kreditmark

naden 201 
Långtidssjukvård 287 
Läder- och lädervaror, importprisindex 

228 
- införsel 159, 164 f 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- producentprisindex 226 
-produkt ion 126 f 
-ut försel 161, 168 f 
Läder- och lädervaruindustri, anställda 

361 
-arbetare 132 f, 139, 141 
- arbetskostnadsindex 259 
- arbetsställen 138 f, 142 
- energiförbrukning 145 
- företag 361 
- förvaltningspersonal 138 f 
- förvärvsarbetande 55 
- förädlingsvärde 138 f 
- investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- l öne r 255 f 
- produktionens saluvärde 138 f, 142 
- produktionsvolymindex 143 
Läge, Sveriges geografiska 29 
Lägenheter, byggnadsår 150, 238 
- flerbostadshus 153 f 
- hustyp 237 
- i inflyttningsfärdiga hus 151 i 
- kvalitetsgrupp 239 
- moderniserade 153 f 
- rivning av 153 
- storlek 228, 238 f 
- utrustning 237 
- ägarekategori 237 
Lägenhetstyper 151 f 
Läkarbesök, sjukhus 287 f 
Läkare, antal 289 
- examen 324, 326 
Läkemedelsförbrukning 283 
Läkemedelsförråd 283 
Läkemedelsindustri, arbetare 134 f, 

139 
-arbetsställen 134 f, 139 

-förvaltningspersonal 139 
-förädlingsvärde 139 
- produktionens saluvärde 139 
Län, antal 32 
-area l 33, 37 
- fo lkmängd 33, 37 f 
-kommuner 37 f 
- skogs-, antal 32 
- storstads-, antal 32 
Länsrätter 32 
Länsåklagarmyndigheter 32 
Lärare 328 
Läskedrycker, kalorier 231 
- konsumentpris 223 
-konsumtion 230 
-t i l lverkning 144 
Lönegrader 242 f 
Löneplaner 242 f 
Löner 255 f 
- arbetare inom byggnadsverksamhet 

259 
- arbetare inom gruvor 255 f 
- arbetare inom livsmedelsindustri 

255 f 
- arbetare inom mineralbrott 255 f 
- arbetare inom textilindustri 255 f 
- arbetare inom tillverkningsindustri 

255 f 
- arbetare inom tobaksindustri 255 f 
- bankpersonal 261 
- butikspersonal 261 
- chaufförer 261 
- ekonomipersonal 263 
- hotell- och restaurangpersonal 263 
- jordbruk 262 
- kontorspersonal 258, 262 
- lagerpersonal 261 
- lantarbetare 262 
- serveringspersonal 263 
- timförtjänst, genomsnittlig 255 f, 

262 f 
-t jänstemän, byggnadsverksamhet 

258 
- tjänstemän, försäkringsbolag 262 
- tjänstemän, gruvor 258 
- tjänstemän, industri 258 
-t jänstemän, mineralbrott 258 
- tjänstemän, tillverkningsindustri 258 
- varuhandel 260 
Lönetariffklass 242 f. 
Löneutveckling 255 f 
Lösöreköp 297 

M 

Magsår, dödsorsak 291, 293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Majs, internat. 461, 463, 488 
Malaria, dödsorsak 290, 292 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Malmbrytning 123, 142 f 
Malmer, införsel 158,164 f 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- pris- och volymindex 163 
- producentprisindex 226 
- produktion 123 
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-utförsel 161, 168 f 
Malmgruvor 142 f 
-arbetare 132 f, 138 
- arbetsställen 132 f, 138, 142 
-energiförbrukning 145 
-förädlingsvärde 138 
- investeringar 141 
- löner 255 f 
- produktionens saluvärde 138, 142 
Maltdrycker, kalorier 231 
- konsumentpris 223 
- konsumtion 230 
-t i l lverkning 144 
- internat. 468 
Manganmalm, internat. 471 
Margarin, kalorier 231 
- konsumentpris 223 
- konsumtion 230 
- produktion 124 
- internat. 467 
Markberedning 120 
Markförvärv, naturvårdsändamål 91 
Marknadsdomstolen 303 
Maskiner, exportprisindex 227 
- importprisindex 228 
- införsel 160, 166 f 
- inom jordbruket 107, 130 
- inom jordbruket, internat. 464 
-prisindex, inhemsk tillgång 227 
- pris- och volymindex 163 
- producentprisindex 226 
-produkt ion 129 f 
-utförsel 161,168 f, 174f 
Maskinindustri, arbetare 136 f, 140 
- arbetsställen 136 f, 140 
-förvaltningspersonal 140 
- förädlingsvärde 140 
- löner 256 f 
- produktionens saluvärde 140 
- produktionsvolymindex 143 
Maskinolyckor, dödsorsak 295 
Massa, pappers- och pappersindustri, 

anställda 361 
-arbetare 134 f, 139, 141 
- arbetskostnadsindex 259 
- arbetsställen 134 f, 139,142 
- energiförbrukning 145 
- exportprisindex 227 
- företag 361 
-förvaltningspersonal 139 
- förvärvsarbetande 55 
-förädlingsvärde 139 
- införsel 158, 164f 
- investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 255 f 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- pris- och volymindex 163 
- producentprisindex 226 
- produktion 127 
- produktionens saluvärde 139, 142 
- produktionsvolymindex 143 
-utförsel 161, 166 f, 174 f 
- internat. 470, 491 
Massaved, avverkning 115 
- priser 119 
Mattor, produktion 127 
Medborgare, svenska 44 f, 85 f 

- utländska 44 f, 85 f 
- utländska, adoption 272 
- utländska, alkoholmissbruk 279 
- utländska, civilstånd, kön, ålder 45 
- utländska, länsvis 45 
- utländska, som erhållit svenskt med

borgarskap 85 
Medborgarskap, svenskt 44, 85 
- utländskt 44 f, 85 f 
Medborgarskapsland 44, 85 f 
Medelfolkmängd 72 f, 82 
- straffmyndiga 307 
- internat. 423 
Medelinkomst 345 f, 356 
Medellivslängd 83 f 
- internat. 455 f 
Medelräntor 199, 207, 214 
Medeltemperatur 31 
Medianinkomst 345 
Medicinalpersonal 289 
Medicinsk korttidsvård 287 
Medicinska produkter, införsel 159, 

164 f 
- produktion 126 
-utförsel 161, 168 f 
Mejerier 109 
Mejerihantering 109, 138 
Mejeriprodukter, införsel 158, 164 f 
-produktion 109 
-utförsel 166 f 
Mened 304 f 
Meningokockinfektion, dödsorsak 290, 

292 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Metaller, exportprisindex 227 
- importprisindex 228 
- införsel 159, 164 f 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- pris- och volymindex 163 
- producentprisindex 226 
-utförsel 161, 168 f 
Metallframställning, förvärvsarbetan

de 56 
Metallvaruindustri, arbetare 134 f, 140 
-arbetsställen 134 f 
- förvaltningspersonal 140 
- förädlingsvärde 140 
- löner 256 f 
- produktionens saluvärde 140 
- produktionsvolymindex 143 
Meteorologiska stationer 29 
Meteorologiska uppgifter 30 f 
Militärområden, antal 32 
Militärutgifter, internat. 524 
Miljö 91 f 
Miljövårdsverksamhet, anslag 91 
Mineralbrott, antal anställda 361 f 
- antal arbetstimmar 253 
-arbetare 132 f, 138 
- arbetskostnadsindex 259 f 
- arbetsställen 132 f, 138, 142 
- driftkostnader 362 
-drivkraft 147 
-energiförbrukning 145 
- företag 361 f 
-förvaltningspersonal 138 
- förädlingsvärde 138, 362 
- investeringar 141 

- leverans- och orderläge 145 
- löner 255 f 
- produktionens saluvärde 138, 144 
- produktionsvolymindex 143 
Mineraler 123 
Mineraliska bränslen, införsel 164 f 
-produktion 125 
-utförsel 161, 168 f 
Mineraliska produkter, brytning, för

värvsarbetande 50, 52 f 
- förvärvsarbetande, internat. 444 f 
- införsel 158, 164f 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- producentprisindex 226 
-utförsel 161, 168 f 
Missanpassningssymtom 275 
Missbildningar, medfödda, dödsorsak 

291,293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Missbruk av, alkohol 275, 279 
- läkemedel 275 
- narkotika m. m. 275 
-thinner 275 
Mistsignalanläggningar 182 
Mjöl och gryn, konsumentpris 223 
-konsumtion 230 
- produktion 124 
Mjölk, fetthalt 107 
-införsel 158, 164f 
-kalorier 231 
- konsumentpris 223 
-konsumtion 109, 230 
- produktion 109 
- utförsel 166 f 
- internat. 466 
Mjölkboskapskontroll 107 
Mjölkleverantörer 109 
Mobiltelefonsamtal 184 
Mopeder 222 
Mord och dråp 304 f 
Mordbrand 304 f 
Motioner 420 
Motorbrännoljor, internat., se Olja 
Motorcyklar, produktion 131 
- registrerade 190 f 
Motorer, elektriska 147 
-förbrännings-147 
- införsel 160 
-produktion 129 f 
-utförsel 161 
Motorfartyg, se Fartyg 
Motorfordon, införsel 160, 166 f, 172 f 
- registrerade 191 
-utförsel 162, 168 f, 174f 
-årsmodell 190 
- internat. 500 
Motorfordonsolyckor, dödsorsak 291, 

293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Motorhotell, kapacitet och storlek 192 
Motorvägar 186 
Mottagaravgift, allmän 337 
-a l lmän, internat. 519 
Mulåsnor, internat. 459 
Municipalfullmäktigeval 415 
Museer, besök 338 
Musiker 61, 337 
Musikinstitutioner 337 
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Musikinstrument, arbetare 136 f, 140 
- arbetsställen 136 f, 140 
-förvaltningspersonal 140 
-förädlingsvärde 140 
- produktion 131 
- produktionens saluvärde 140 
Myntenheter, internat. 483, 511 
Myr 32 
Mål, domstols- 297 f 
- handlagda 297 f 
Mått och vikt 525 
Mässling, dödsorsak 290, 292 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Mästarbrev 330 
Möbler, införsel 160, 166 f 
-produkt ion 131 
- produktionsvolymindex 143 
-ut försel 162, 168 f 
Mödra- och barnavård 286 
Mödrahem 274 
Mönster 366 

N 

Namnärenden 89 
Narkotikabrott 304 f 
Narkotikaförordningen 304 
Narkotikamissbruk, se Missbruk 
Narkotikastrafflagen 304 f 
Nationalinkomst, disponibel 356 
- internat. 521 
Nationalparker 92 
Nationalräkenskaper 356 f 
- internat. 521 
NATO, militära utgifter, internat. 524 
Nattvardsbesök 49 
Naturgas, internat. 473 
Naturreservat 92 
Naturvård, se Miljö 
Naturvårdsområde 92 
Naturvårdsverk, Statens 91 
Nederbörd 30 
Nedsatt arbetsförmåga 283 
- hörsel 283 
- syn 283 
-tuggförmåga 283 
Nefrit och nefros, dödsorsak, 291, 293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Nervfeber, sjukdomsfall 284 
Nettoinvesteringar, statens 377 
Nettoprisindex 226 
Nettoreproduktionstal 80 
Nickel, internat. 471 
Njutningsmedel, internat. 517 f 
Norrland, areal och folkmängd 39 f 
Nybörjare, forskarutbildning 326 f 
Nybörjare, högskolan 317 f 
Nykterhetsnämnder 280 
Nykterhetssällskap 342 
Nykterhetsvård 279 
Nykterhetsvårdslagen 279, 306 
Nådeansökningar 299 
Näringsfrihetsombudsmannen, verk

samhet 302 
Näringsgrenar 52 f, 346, 357, 362 

Näringslivets främjande, offentlig kon
sumtion 359 

Näringsvärde i kosten 231 
Nöjen 224 
Nötkreatur 100, 108 
- internat. 459 
Nötkött, konsumentpris 223 

O 

Obefintligregister 70, 88 
Obeställbara försändelser 183 
Obligationer 213, 381 
- utestående skuld 211 
Obligationsemissioner 212 
Obligationslån 203, 381 
Obligationsränta 200 
- internat. 509 
Obligationsskuld 212 
Obrukad åker 104 f 
OECD-länder, bruttonationalprodukt, 
- internat. 520 
Offentlig förvaltning, anställda 243, 

346, 361 
- antal arbetstimmar 253 
- företag 361 
- förvärvsarbetande 50, 52 f, 58 f, 65, 

346 
- förvärvsarbetande, internat. 444 f 
- rörelseidkare 346 
Offentlig konsumtion 359 
Offentligt anställd personal 243 
Officiella statistiska publikationer, för

teckning över 541f 
Ogifta 41 f, 45, 48, 78 
Olivolja, se Olja 
Olja, animalisk, införsel 164 f 
- animalisk, utförsel 161, 168 f 
- bunker-, internat. 493 
- eldnings-, införsel 172 f 
- eldnings-, konsumentpris 224 
-eldnings-, produktion 125 
-eldnings-, internat. 493 
- mineralisk, införsel 159,164 f, 172 f 
- mineralisk, produktion 125 
- mineralisk, utförsel 161, 168 f 
- mineralisk, internat. 492 
- motorbränn-, införsel 172 f 
- motorbränn-, produktion 125 
- motorbränn-, internat. 493 
- oliv-, internat. 473 
- palm-, internat. 473 
- rå-, bränsleförbrukning 145 
- r å - , införsel 172 f 
- rå, internat. 472 
-smör j - , införsel 159, 172 f 
- smörj-, utförsel 161 
- tung-, internat. 473 
-vegetabilisk, införsel 159, 164f 
- vegetabilisk, utförsel 161, 168 f 
- vegetabilisk, internat. 493 
Oljefrö, införsel 158, 164 f 
-ut försel 166 f 
- internat. 490 
Oljeråvaror, Införsel 172 f 
Oljeutsläpp, inrapporterade 93 

Oljeväxter, areal 104 f 
Olyckor, genom eld, explosion o. d. 295 
-järnvägs- 295 
- lufttrafik- 295 
- motorfordons-194 f, 295 
- motorfordons-, internat. 450 f 
-vägtrafik-194 f 
Olycksfall i arbetet 281 
Olyckshändelser, dödsorsak 291, 293, 

295 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Omhändertaganden, fylleri 303 
Omskolning, kostnader 281 
Operan, Kungl. 336 
Orderläge, industrins 145 
Ordningsbot 305 f 
Orkesterverksamhet 337 
Ortopedi 288 
Ost, kalorier 231 
- konsumentpris 223 
- konsumtion 230 
-produkt ion 109, 124 
- internat. 467, 487 
Ostkustfiske 122 

P 

Paket, postförsändelse 183 
- internat. 501 
Palmolja, se Olja 
Papper och papp, exportprisindex 227 
- införsel 159, 164 f 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- pris- och volymindex 163 
- producentprisindex 226 
- produktion 127 f 
-utförsel 161,168 f, 174f 
- internat. 474, 494 
Pappers- och pappersvaruindustri, an

ställda 361 
-arbetare 139, 141 
- arbetskostnadsindex 259 
- arbetsställen 134 f, 139, 142 
- energiförbrukning 146 
- företag 361 
-förvaltningspersonal 139 
- förvärvsarbetande 55 
-förädlingsvärde 139 
- investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 255 f 
- produktionens saluvärde 139, 142 
- produktionsvolymindex 143 
Pappersmassa, se Massa 
Pappersved, införsel 158 
-utförsel 162, 174 f 
Parasitära sjukdomar, dödsorsak 290, 

292 
Parfym, produktion 126 
Partihandel, se Handel 
Partival 409 f 
Passagerarkilometer, flyg 196 
- flyg, internat. 505, 507 
Pastorat, antal 32 
Patent 367 
Patent- och registreringsavgifter 367 
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Pendlare 65 
Penning- och kreditväsen 199 f 
- internat. 509 f 
Pensioner 265 f 
- barn-265 f, 281 
- del- 265 
- folk- 265 f 
- förtids-265 f, 281 
- kostnader 281 f 
- tilläggs-265 f, 281 
- ålders-265 f, 281 
-änke-266f 
Pensionsfonden, allmänna (AP) 203 f, 

267, 389 
- balansräkning 204 
- placeringsobjekt 203 
- utbetalning från 203 
Pensionsförsäkring, Riksförsäkrings

verkets frivilliga 267 
Pensionstillägg 267 
Perinatal dödlighet, dödsorsak 291, 293 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Personal, i kommunal tjänst 243, 247 
- landstingsanställd 243, 246 
- offentligt anställd 243 
Personalpensionskassan, Svenska 

(SPPI217 
Personbilar, se Bilar 
Personer, berusade 303 
Personskador, militär- och krigsolyckor 

281 
Persontrafik, flyg 195 f 
- järnväg 185 
- internat. 504, 506 f 
Pest, dödsorsak, internat. 450 f 
Petroleumindustri, arbetare 134 f, 139, 

141 
- arbetskostnadsindex 259 
- arbetsställen 134 f, 139, 142 
-energiförbrukning 145 
-företag 361 
-förvaltningspersonal 139 
- förvärvsarbetande 55 f 
- förädlingsvärde 139 
-investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 255 f 
- produktionens saluvärde 139, 142 
- produktionsvolymindex 143 
- årsverken 361 
Petroleumprodukter, exportprisindex 

227 
- importprisindex 228 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- producentprisindex 226 
Petroleumraffinaderier, arbetare 134 f, 

139 
-arbetsställen 134 f, 139 
-förvaltningspersonal 139 
-förädlingsvärde 139 
- löner 255 f 
- produktionens saluvärde 139 
- produktionsvolymindex 143 
Plantskolealster 112 
Plast, exportprisindex 227 
- importprisindex 228 
- införsel 159, 164 f 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 

- producentprisindex 226 
-utförsel 161, 168 f 
- internat. 474, 493 
Plast- och plastvaruindustri, arbetare 

134 f, 139, 141 
- arbetskostnadsindex 259 
-arbetsställen 134 f, 139, 142 
-energiförbrukning 145 
- företag 361 
-förvaltningspersonal 139 
- förvärvsarbetande 56 
-förädlingsvärde 139 
- investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 255 f 
-produktion 127,141 
- produktionens saluvärde 139, 142 
- produktionsvolymindex 143 
- årsverken 361 
Plenidagar, riksdagens 420 
Plåt, införsel 159, 172 f 
-produktion 129 
-utförsel 161 
Polio(myelit), akut, dödsorsak 290, 

292 
- dödsorsak, internat. 450 f 
- sjukdomsfall 284 
Polisdistrikt, antal 32 
Populärpress 339 
Porslins- och lergodsindustri, arbetare 

134 f, 139 
-arbetsställen 134f, 139 
-förvaltningspersonal 139 
- förvärvsarbetande 56, 63 
-förädlingsvärde 139 
- produktionens saluvärde 139 
-produktionsvolymindex 143 
Postanstalter 183 
Postanvisningar 183 
- internat. 501 
Postförsändelser 183 
-internat. 501, 506 f 
Postgirot 207 
Postlinjer 183 
Poströster 416 
Post- och televerk, förvärvsarbetande 

50, 52 f 
Postverket 370 f 
- investeringar 380 
Postväsendet, internat. 501 
Potatis, areal 104 f 
-kalorier 231 
- konsumentpris 223 
- konsumtion 230 
-serviceställen 183 
-skörd 107 
- internat. 461, 463, 489 
Premieobligationer 381 
Priser 223 f 
- internat. 514f 
Privat konsumtion 359 
Produktion, se Tillverkningsindustri 
Produktionens saluvärde 138 f, 142 
Produktionens volym, indextal 143 
Producentprisindex för industrin 226 
Produktionsområden 32, 107 
Propån, förbrukning 145 
Propositioner och Kungl. skriv. 420 

Prostatahyperplasi, dödsorsak 291 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Prostitution 275 
Psykiatri 285, 288 
Psykiatrisk lasarettsvård 285 
Psykiatrisk vård, dömda 306 
Psykolog, examen 324 
Publikationer, officiella statistiska 541 f 
Pumpar, utförsel 174 
Pälsskinn, införsel 158, 164 f 
-produktion 126, 131 
- produktionsvolymindex 143 
-utförsel 161, 166 f 

R 

Radaranläggningar 182 
Radhus 232 
- nybyggnad 151f 
-taxeringsvärde 232 
Radio 184, 336 f 
- internat. 519 
Radioapparater och tillbehör, införsel 

160, 166 f 
- produktion 130 
-utförsel 161, 168 f 
Radiofyrar 182 
Radiolicenser, se Mottagaravgift 
Radiologi 288 
Radiosändare 184 
Raps, areal 104 
-skörd 107 
Rattfylleri 304 f 
Rayonsilke, internat. 475 
Rayonull, internat. 470 
Realekonomisk fördelning av driftbud

getens poster 377 f, 388 
Receptarier 283, 289, 318, 321, 324 
Rederinäringen, svenska, bruttoin

täkter 180 
Regeringsrätten, verksamhet 300 
Regionalpolitiskt stöd 252 
Rehabiliteringsåtgärder 252 
Rekreationsstöd 91 
Rekreationsverksamhet, förvärvsarbe

tande 58 
Religiösa organisationer 342 
Renar 108 
Rengöringsmedel, införsel 164 f 
-utförsel 168 f 
Renhållningsverksamhet, förvärvsar

betande 58 
Reparationsverksamhet, förvärvsarbe

tande 58 
Reproduktionstal 80 
- internat. 454 
Reseffekter, införsel 166 f 
- produktion 131 
-utförsel 166 f 
Resevaluta 176 f, 199 
Restaurangverksamhet, anställda 

346, 362 
- antal arbetstimmar 253 
- driftkostnader 362 
- företag 361 f 
- förvärvsarbetande 50, 52 f, 57, 346 
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- förvärvsarbetande, internat. 444 f 
- årsverken 361 
Resultaträkningsuppgifter, industrifö

retag 363 
Reumatisk feber, dödsorsak 290, 292 
- dödsorsak, intemat. 450 f 
Reumatologi 288 
Reverslån 203 
Rikets indelningar, områden, distrikt 

m.m. 32 
Riksarkivet 337 
Riksbanken 200 f, 208 
Riksdagen, arbete 420 
- sammansättning 419 
- utskott 420 
Riksdagens ombudsmän, verksamhet 

300 
Riksdagsmän 419 
Riksdagsval 409 f, 425 
Riksområden, antal 32 
Riksskogstaxering 116 f 
Riksstaten, se Statsbudgeten 
Riksteatern, Svenska 336 
Ris, internat. 461, 463, 488 
Rivning 153 

Rundradiostationer 184 
Rundvirke, förbrukning 114 
-transporterat 120 
Rusdrycker, se Alkoholdrycker 
Rybs, areal 104 
-skörd 107 
Råfosfat, internat. 470 
Råg, areal 104 f 
-skörd 107 

- internat. 461 f, 489 
Rån 304 f 
Råpetroleumverk 132 f, 138 
Råvaror, icke ätbara, införsel 158, 164 f 
- produktion 125 
-ut försel 161, 166 f 
Råvaruförbrukning, järnverkens 125 
Räntebidrag 236 
Räntesatser, bankernas, se Banker 
Rättare, löner 262 
Rättshjälpsnämnder, verksamhet 307 
Rättsväsen 296 f 
- konsumtion 359 
Rätts- och polisväsen, konsumtion 359 
Rör, införsel 159, 172 f 
- produktion 129 
-ut försel 161 
Rörelsehindrade 283 
Rörelseidkare 346 
Röstande, antal 409, 412, 414 f 
Röstberättigade 412, 423 f 
Röstsedlar, partifördelning 412, 413 

Sakregister 561 f 
- engelskt 557 f 
Salmonella, sjukdomsfall 284 
Salt, internat. 470 
Saltsjöfiske 121 f 
Samboende, civilstånd 66, 72 
- kön 66, 72 

- ålder 66, 72 
Samfärdsel, post- och televerk, anställ

da 361 
- antal arbetstimmar 253 
- driftkostnader 362 
- företag 361 f 
- förvärvsarbetande 50, 52 f, 346 
-förvärvsarbetande, internat. 444 f 
- konsumtion 224 
- rörelseidkare 346 
- årsverken 361 
Samhällsplanering, konsumtion 359 
Samtaxerade 349 f 
Sandsten, produktion 123 
Sanitetsartiklar 131, 162, 168 f 
Scandinavian Airlines System (SAS) 

196 
- internat. 507 
Schanker, mjuk, sjukdomsfall 284 
Scharlakansfeber, dödsorsak, internat. 

450 f 
- sjukdomsfall 284 
Sedlighetsbrott 304 f 
Semesterbyar, kapacitet och storlek 

193 
Separatorer, produktion 130 
Serveringstillstånd 156 
Serviceverksamhet, förvärvsarbetande 

58 f, 346 
Silver, produktion 123 
Silver- och guldvaruindustri, se Guld-

och silvervaruindustri 
Silvermalm, internat. 472 
Sinter, produktion 123 
Sirap, kalorier 231 
- konsumtion 230 
Sl-systemet 526 
Sjukbidrag 268 f 
Sjukdom, kostnader 280 
Sjukförsäkring 218 
- ekonomiska uppgifter 269 
- f r iv i l l ig 269 
-obligatorisk 269 
Sjukgymnaster, antal 289 
-examen 324 
Sjukhem 287 
Sjukhus 287 
Sjukhusens verksamhet 287 f 
Sjukhusvårdsdagar 270, 287 f 
Sjuk- och olycksfallsförsäkring, se För

säkring 
Sjukpenning, antal dagar 270 
- f a l l 270 f 
- kostnader 269 f 
- storlek 265 
Sjuksköterskor 289 
- examen 324 
Sjukstugor 287 
Sjukvård, förvärvsarbetande 58 
Sjukvårdsanstalter 287 
Sjukvårdspersonal 289 
Självmord 291, 293 f 
- internat. 450 f 
Självrisk, skördeskador 110 
Sjöar 29 
Sjöfart 178 f 
- på utlandet, internat. 499 
- internat. 497 f 

Sjökapten, examen 323 
Sjöolyckor, dödsorsak 295 
Sjöräddningsstationer 182 
Sjöövervakningsstationer 182 
Skadeersättningar 220, 222 
Skadegörelse 304 f 
Skador, av blixt, elektrisk ström, ras 

m. m., olyckshändelse 295 
- av rovdjur, ersättning 91 
Skaldjur, fångst 121 f 
- kalorier 231 
- konsumtion 230 
- internat. 465 f 
Skatt 
-d i rekt 380 
- förmögenhets- 395, 408 
- hund- 408 f 
- indirekt 356, 378 
- influten 408 f 
- kommunal 394, 396 f, 408 
-kupong-408 
- kyrklig 408 
- landstings- 397, 406 f 
- rusdrycks- 382 
- statlig 393, 408 
Skattebrott 305 
Skattekronor 397 f 
Skattesats 397 f 
Skatteutjämningsbidrag 397, 402 
Skattkammarväxlar 207 
Skeppshypotekskassan, svenska 209 
Skeppsvarv, arbetare 136 f, 140 
-arbetsställen 136 f, 140 
-förvaltningspersonal 140 
- förädlingsvärde 140 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 256 f 
- produktionens saluvärde 140 
- produktionsvolymindex 143 
Skilda 41 f, 45, 49, 53, 78 f 
Skilsmässor 79 f 
Skinn, införsel 158 f, 164 f, 172 f 
-utförsel 161, 166 f 
- internat. 469 
Skogar, allmänna 116 f 
- avverkning 115 f 
-bolags- 116 f 
- kommunala 116 f 
-krono-116 f 
-pr ivata 116 f 
- växande, värde 115 
-å r l ig tillväxt 117 
- internat. 460 
Skogsarbetare, löner 263 
Skogsavverkning 115, 118 
Skogsbilvägbyggnad 120 
Skogsbruk 114 f 
- anställda 346, 362 
- antal arbetstimmar 253 
- driftkostnader 362 
- företag 361 f 
- förvärvsarbetande 50, 52 f, 65, 346 
- förvärvsarbetande, internat. 444 f 
- prisutveckling 119 
- rörelseidkare 346 
- sysselsatta 254 
-totalavverkning 118 
- årsverken 361 
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Skogsbruksvärde 115 
Skogsbränder 119 
Skogsdikning 120 
Skogsförsäkring, se Försäkring 
Skogsgödsling 118, 120 
Skogsmark, areal 32,103, 116 f 
-värde 115 f 
-å r l ig tillväxt 117 
-ägarekategori 116 f 
-ägoslag 103,118 
Skogsnäring, utveckling 114 
Skogsodling 120 
Skogsröjning 120 
Skogsvårdsavgifter 408 
Skogsvårdsregioner, antal 32 
Skogsvårdsåtgärder 120 
Skolhemselever 275 f 
Skolmåltider 281 
Skolor, allmänbildande 313 

- folkhög-311f 
- fö r -315 
-grund-311 f, 315 
-gymnasie-314f 
- hög-313, 317 f 
-special-313 
- sär-312 f, 315 
-tränings-315 
-yrkes-315 
Skor, arbetare 134 f, 139 
-arbetsställen 134 f, 139 
-förvaltningspersonal 139 
-förädlingsvärde 139 
- införsel 160, 166 f 
- konsumentpris 224 
- konsumentprisindex 225 
- konsumtion 359 
- löner 255 f 
- produktion 131 
- produktionens saluvärde 139 
-produktionsvolymindex 143 
-utförsel 162, 168 f 
Skotrar 191,222 
Skott, dödsorsak 294 f 
Skrapfisk 121 
Skyddat arbete 252 
Skyddskonsulentdistrikt, antal 32 
Skyddstillsyn, dömda 306 f 
Skådespelare 336 
Skörd 107 
- internat. 462 f 
Skördeområde 32 
Skördeskadeskydd 110 
Skördetröskor 107 
Skötare, psykiatrisk vård 289 
Slakterier 132 f, 138 
Slåttervall, areal 104 f 
-skörd 107 
Släktnamn 89 
Smittkoppor, dödsorsak, internat. 450 f 
Småhus 151 f, 237 
Smör, kalorier 231 
- konsumentpris 223 
- konsumtion 230 
-produktion 109, 124 
-internat. 467, 487 
Smörjoljor, se Olja 
Snus, försäljning 154 
- internat. 468 f 

Socialförsäkring, se Försäkring 
Social hemhjälp, se Hemhjälpsverk

samhet 
Socialhjälp 278, 281 
Socialutgifter 280 f, 384 
- utgiftsändamål 282 
Socialvård 271 f, 379, 400 f, 405 
- konsumtion 359 
Socialvårdskonsulentdistrikt, antal 32 
Socionom, examen 324 
Socker, införsel 158, 164 f, 172 f 
-kalorier 231 
-konsumentpris 223 
- konsumtion 230 
-produktion 124 
-utförsel 166 f 
- internat. 467, 489 
Sockerbetor, areal 104 f 
-produktion 124 
-skörd 107 
-internat. 461, 463 
Sockerdricka, konsumentpris 223 
Sockerindustri 132 f, 138 
Sockerrör, internat. 462 f 
Sockersjuka, se Diabetes 
Sojabönor, internat. 469 
Soppor, konsumtion 230 
-produktion 124 

Sorghum, internat. 463 
Spannmål, areal 104 f 
- införsel 158,164 f, 172 f 
-utförsel 161,166 f, 174 f 
Spannmålsprodukter, kalorier 231 
- konsumentpris 223 
- konsumtion 230 
Sparbanker 200 f, 210 f, 389 
- löner 261 
Specialhem 274 
Specialklasser 311 
Sportvaruindustri 136 f, 140 
Spritdrycker 155 f, 230 
- internat. 517 f 
Sprängning, dödsorsak 294 f 
Sprängämnen, införsel 164 f 
-produktion 126 
-utförsel 168 f 
Spädbarnsdödlighet 71 f, 81 f, 85 
Spädbarnshem 274 
Stadsgas, bränsle 145 
Stadshotell, kapacitet och storlek 192 f 
Stadshypoteksföreningar 209 
Stadshypotekskassa, Konungariket 

Sveriges 209 
Stadsteatrar 336 
Statens affärsverksamhet 

se. Affärsverksamhet, statens 
Statens biografbyrå, granskade filmer 

338 
Statens, inkomster 377 f, 382 f 
- kapitalinvesteringar 380 f 
- utgifter 377 f, 384 f 
Statens järnvägar 185, 368 f 
-biltrafik 192 
- investeringar 380 
Statistiska publikationer, officiella, för

teckning över 541 f 
Statliga aktiebolag 375 f 
Statligt anställda 242 f 

Statsbudgeten 377 f, 382 f 
Statsföretag 375 f 
Statsinkomster, se Statens inkomster 

och utgifter 
Statslösa, antal 44 
Statsobligationer, ränta, internat. 509 
Statsskulden 389 
- internat. 523 
Statstjänstemän, se Tjänstemän 
Statstjänstemännens riksförbund (SR) 

248 
Statsunderstödd verksamhet, tjänste

män 244 f 
Statsutgifter, se Statens inkomster och 

utgifter 
Stenbrott, sandtag, arbetare 132 f, 138 
- arbetsställen 132 f, 138 
-förvaltningspersonal 138 
-förädlingsvärde 138 
- produktionens saluvärde 138 
Stenkol, förbrukning 145 
- importprisindex 228 
-införsel 159, 164f, 172f 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- producentprisindex 226 
-produktion 125 
-utförsel 168 f 
- internat. 472, 492 
Stift, antal 32 
-folkmängd 48 
Stor-Göteborg, bostadsbyggande 150 f 
-f lyttningar 88 
-folkmängd 35 
Stor-Malmö, bostadsbyggande 150 f 
-f lyttningar 88 
-folkmängd 35 
Stormarknader 157 
Storstadsområden, antal 35 
- flyttningar 88 
- folkmängd, se Folkmängd 
Stor-Stockholm, bostadsbyggande 

150 f 
-f lyttningar 88 
-folkmängd 36 
Strafftid, kriminalvårdens 308 
Strafföreläggande 305 f 
Strejker 254 
Streptokockangina, dödsorsak 290, 292 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Strumpor, produktion 141 
Strypning, dödsorsak 294 
Studerande 320 f 
- a d m . linje 320 f 
- kultur- o. informationslinje 322 
- social linje 320 f 
-teknisk linje 320 
- undervisningslinje 321 f 
-vårdyrkeslinje 321 
Studiecirklar 340 
Studieförbund 340 f 
Studiehjälp 281 
Studietimmar 340 
Studieverksamhet, för invandrare 340 
Studievägar 314 f 
- ekonomiska 314 
- humanistisk-sociala 314 
- teknisk-naturvetenskapliga 314 
Stål, arbetare 134 f 
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- arbetskraft 141 
- arbetsställen 134 f, 140 f, 142 
- exportprisindex 227 
- handelsfärdigt 123 
- importprisindex 228 
- införsel 159,164f, 172 f 
- införseltull 390 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- pris- och volymindex 163 
- producentprisindex 226 
-produkt ion 128 f 
-ut försel 161, 168 f, 174 f 
- internat. 475, 494 
Stålgjutgods, produktion 123 
Städer, intemat. 431 f 
Städningspersonal, se Lokalvårdare 
Stämpelmedel 408 
Stärkelse, produktion 126 
Stödåtgärder, Arbetsmarknadsverkets 

252 
Stöld 304 f 
Superfosfat, internat. 474 
Svavel, internat. 470 
Svavelkis, produktion 123 
- internat. 470 
Svavelsyra, internat. 473 
Svealand, areal och folkmängd 35 
Svensk studieverksamhet för invandra

re 340 
Svenska arbetsgivareföreningen (SAF) 

249 
Svenska kyrkan, medlemmar 49 
- in- och utträden 49 
- verksamhet 49 
Svenska Tobaks AB 375 
Sveriges akademikers centralorganisa

tion (SACO/SR) 248 
Sveriges allmänna hypoteksbank 113, 

209 
Sveriges arbetares centralorganisation 

(SAC) 248 
Sveriges betalningsbalans, se Betal

ningsbalans 
Sveriges län och residensstäder 27 
Svin, företag med 101, 108 
- internat. 459 
Sydkustfiske 122 
Syfilis, dödsorsak 290, 292 
- dödsorsak, internat. 450 f 
-sjukdomsfall 284 
Sylt, konsumentpris 223 
Symboler använda i tabellerna 25 
Symfoniorkestrar 337 
Syntetiska fibrer, internat. 492, 494 
Syror, produktion 126 
Sysselsatta 254 
Sysselsättningsnivå 354 
Sysselsättningsskapande åtgärder 252 
Systembolaget AB 376 
-försäljningsställen 156 
Sågtimmer, avverkning 115 
- priser 119 
Såpa, produktion 126 
Säkerhetsanstalter för sjölarten 182 
Säljkurser, genomsnittliga 202 
Sällskapsresor, flyg 199 
Sändningstid, ljudradio och television 

336 

Särskola 313, 315 
Sötvattensfiske 122 
- internat. 465 f 

T 

Tabeller i Statistisk årsbok som utgått 
sedan föregående år 24 f 

Tackjärn, införsel 172 f 
-produkt ion 123,128 
- internat. 475, 485 
Talskivor 331 
Tandhygienister 289 
Tandläkare 286, 289 
Tandsköterskor 289 
Tandtekniker 289 
Tankfartyg, internat., se Fartyg 
Tapeter, produktion 127 
Taxeringar 115, 393 f 
Taxeringsvärden 393 

Te, införsel 158, 164 f 
- konsumtion 230 
-ut försel 166 f 
- internat. 467, 490, 517 f 
Teaterinstitutioner 336 
Teaterverksamhet 336 
Tegel-, cement- och annan mineral-

varuindustri, arbetare 134f, 139 
-arbetsställen 134f, 139 
-förvaltningspersonal 139 
-förädlingsvärde 139 
- produktion 128 
-produktionens saluvärde 139 
- produktionsvolymindex 143 
Teknisk personal, löner 258 
Telefonapparater, antal 184 
- per inv. 184 
- internat. 503 
Telefonsamtal 184 
Telefonstationer 184 
Telegraf 184 
- internat. 502 
Telegrafiapparater, införsel 166 f 
-ut försel 168 f, 174 f 
Telegram, taxerade 184 
- internat. 502 
Televerket 370 f 
- investeringar 380 
Television 184, 336 f 
- mottag aravgift 337 
-verksamhet 336 
- internat. 519 
Televisionsapparater, införsel 160, 

166 f 
- konsumentpris 224 
- produktion 130 
-ut försel 161, 168 f, 174 f 
- internat. 519 
Televisionslicenser 337 
- internat. 519 
Telex 184 
Temperatur i Sverige 31 
Tenn, internat. 471, 476 
Terapeuter, sysselsättnings- och ar

bets- 289 

Territorialvattengräns 29 
Terrängskotrar 191, 222 
Testamentsbevakning 297 
Textilfibrer, införsel 158,163, 172 f 
- pris- och volymindex 163 
-ut försel 166 f 
Textilindustri, anställda 361 
- arbetare 132 f, 138, 141 
- arbetskostnadsindex 259 
- arbetsställen 132 f, 138, 142 f 
- energiförbrukning 145 
- företag 361 
-förvaltningspersonal 138 
- förvärvsarbetande 55, 63 
-förädlingsvärde 138 
- investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 255 f 
-produkt ion 131 
- produktionens saluvärde 138, 142 
-produktionsvolymindex 143 
Textilvaror, importprisindex 228 
-prisindex, inhemsk tillgång 227 
- producentprisindex 226 
Tidningar 339 
- postförsändelser 183 
Tidningspapper, produktion 127 
-ut försel 174f 
- internat. 474, 494, 516 
Tidskrifter 334 
- postförsändelser 183 
Tillgångar och skulder, de större kom

munerna 403 
Tillverkningsindustri 124f 
- anställda 346, 361 f 
- antal arbetstimmar 253 
-arbetare 132 f, 138 f 
- arbetskostnadsindex 259 f 
- arbetsställen 132 f, 138 f, 142 
- driftkostnader 362 
-drivkraft 147 
- energiförbrukning 146 
- företag 361 
-förvaltningspersonal 138 f 
- förvärvsarbetande 52 f, 63 f, 346 
- förvärvsarbetande, internat. 444 f 
- förädlingsvärde 138 f, 362 
- investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 255 f 
- produktionens saluvärde 138 f, 142 
-produktionsvolymindex 143 
- rörelseidkare 346 
- sysselsatta 254 
- internat. 466 f 
Tilläggspensioner 266 f 
Timavlönade, landsting 246 
Timmer 115, 119 
- internat. 469, 491 
Tingsrätter, antal 32 
-verksamhet 297 
Tipstjänst AB 376 
Tjurar, se Nötkreatur 
Tjänstemän, försäkrings- 262 
- industri-, löner 258 
- kommunalanställda 247 
- kommunalanställda, anställnings

form 247 
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- kommunalanställda, förvaltnings
gren 247 

- landstingsanställda 246 
- landstingsanställda, tjänstgöringens 

omfattning 246 
- landstingsanställda, verksamhets

område 246 
- statligt lönereglerad verksamhet 

242 f 
- statsanställda 242 f 
Tjänstemännens centralorganisation 

(TCO) 248 
Tjänster, konsumtion 359 
Tobak, irnportprisindex 228 
- införsel 158,161, 164 f 
- konsumentpris 224 
- konsumentprisindex 225 
- konsumtion 230, 359 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- producentprisindex 226 
- rök-ochtugg- 154 
- rök- och tugg-, internat. 468 f 
-utförsel 161, 166 f 
- internat. 468 f, 490, 517 f 
Tobaksmonopolet, se Svenska Tobaks 

AB 
Tobaksvaror, försäljning 154 f, 157 
- införsel 158, 164f 
-produkt ion 124 
-utförsel 161, 166 f 
Tobaksvaruindustri, anställda 361 
-arbetare 132 f, 138,141 
- arbetskostnadsindex 259 
- arbetsställen 132 f, 138, 142 f 
-energiförbrukning 145 
- företag 361 
-förvaltningspersonal 138 
- förvärvsarbetande 55 
-förädlingsvärde 138 
- investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 255 f 
- produktionens saluvärde 138, 142 
- produktionsvolymindex 143 
Tomter 231 
Tomtmark, obebyggd 231 
Tomträtter, inteckning 296 
Tonnage, internat. 497 f 
Torv, införsel 159, 164 f 
-produktion 125 
Totalförsvarsverksamhet 252 
Trafikbrott, dömda personer 304 f 
Trafikbrottslagen 305 
Trafiken i rikets hamnar 181 
Trafikförsäkring för försäkringsbolag 

222 
Trafikkort 190 
Trafikolyckor, se Olyckor 
Traktorer 107, 130, 191 
- införsel 172 f 
- registrerade 191 
- internat. 464 
Traktorförare, löner 262 
Transaktioner, kapital- 176 f 
-löpande 176 f 
Transporter, konsumtion 359 
Transportmedel, arbetare 136 f, 140 
-arbetsställen 136 f, 140 

-förvaltningspersonal 140 
-förädlingsvärde 140 
-införsel160,166 f, 172 f 
- löner 256 f 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- pris- och volymindex 163 
- producentprisindex 226 
-produktion 129 f 
- produktionens saluvärde 140 
-utförsel 162,168 f, 174f 
Trycksaker, införsel 160 
-produktion 131 
Tråd, se Garn 
Trångboddhet 240 f 
Träda 104f 
Trädgårdar, internat. 460 
Trädgårdsväxter 112 
Trädslag 117 
Trähus, monteringsfärdiga 127 
Träkol, förbrukning 145 
Träningsskola 315 
Trävaror, exportprisindex 227 
-införsel 158, 164f 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- pris- och volymindex 163 
- producentprisindex 226 
-produktion 125, 127 
-utförsel 161,166 f, 174 f 
- internat. 469 f, 491 
Trävaruindustri, anställda 361 
-arbetare 134 f, 141 
- arbetskostnadsindex 259 
- arbetsställen 134 f, 139, 142 
- energiförbrukning 145 
- företag 361 
-förvaltningspersonal 139 
- förvärvsarbetande 55 
-förädlingsvärde 139 
- investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 255 f 
-produktionens saluvärde 139, 142 
- produktionsvolymindex 143 
Tuberkulos, dödsorsak 290, 292 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Tullar och acciser 408 
Tulldistrikt, antal 32 
Tulluppbörd 390 
Tumörer, dödsorsak 290, 292 
- dödsorsak, internat. 450 f 
Turbineffekt 147 
Turism, internat. 508 
Turisthotell, kapacitet och storlek 192 f 
Turistutgifter, konsumtion 359 
Tvistemål 297 f 
Tvål, konsumentpris 224 
-produktion 126 
Tvatterrverksamhet, förvärvsarbetande 

58 
Tvätt- och toalettmedel, införsel 164 f 
- konsumentpriser 224 
- produktion 126 
-utförsel 168 f 
Tyfoidfeber, dödsorsak, internat. 450 f 
Tändstickor, produktion 131 
Tätorter, antal 33 
- bostäder 237 f, 240 
- de 50 största 34 

- folkmängd, se Folkmängd 
- förvärvsarbetande 54 

u 
U-landsbistånd, kostnader 392 
- personal, stipendiater m. m. 392 
- internat. 520 
Ull, införsel 172 f 
- internat. 470, 491 
Ullgarn, internat. 474, 494 
Underkläder, produktion 131 
Underrätter 297 f 
Undervisning 311 f 
- förvärvsarbetande 58 
-konsumtion 359 
- kostnader 379 
Ungdomsfängelse 307 f 
Ungdomsvårdsskolor, elever 275 f 
- platser 276 
Universalstål, införsel 172 f 
Uppdragsverksamhet, antal arbetstim

mar 253 
- företag 361 
- förvärvsarbetande 58 
Upptagningshem 274 
Uppvärmningssätt 152 
Uran, internat. 472 
Ursprungsland, införsel 164, 170 f 
-utförsel 170 f 
Utbildning, konsumtion 359 
Utbildningslinje 317 f 
Utdebitering, kommunalskatt 397 f 
- landstingsskatt 397 
Utflyttade, inrikes 73 f 
- f ö r kommuner 73 f 
- f ö r l än 73 f 
- utrikes 73 f 
Utförsel, generalhandel 162, 166 f 
-fördelning efter länder 170 f 
- pris- och volymindex 163 
- internat. 482, 487 f 
Utlåning, affärsbanker 207 
- föreningsbanker 214 
- sparbanker 210 f 
Utlåningsfonder, statens 380 
Utländska ambassader, förvärvsarbe

tande 58 
Utländska tillgodohavanden, internat. 

510 
Utlänningar, se Medborgare/Medbor

garskap, utländskt 
Utrikeshandel, se Handel 
Utskott, riksdagens 420 
Utsökning 297 
Utvandrare 71 f, 86 f, 89 
Utvecklingsbistånd 391 f 
- internat. 520 
Utvecklingsstörda 306 
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V 

Val, allmänna 409 f 
-postanstalt 416 
Valdeltagande 409 f 
Valdistrikt, antal 32 
Valkretsfördelning 411 f 
Vall, areal och skörd 107 
Valolja, se Olja 
Valsedlar, antal 411 f 
Valstråd, införsel 172 f 
- j ä r n och stål, produktion 128 
Valutainflöde 176 
Valutakurser 202 
- internat. 511 
Valutareserv 176 f, 202 
Valutaställning, riksbankens 202 
- internat. 510 
Valutautflöde 176 f 
Vandrarhem, kapacitet och storlek 193 
Vapen, införsel 160, 166 f 
- utförsel 162, 168 f 
Varor, bearbetade, införsel 159, 164 f 
-produkt ion 130 f 
-ut försel 162, 168 f 
Varor, diverse färdiga, införsel 160, 

166 f 
-ut försel 162, 168 f 
Varor in- och utförda, fördelning efter 

länder 170 f 
- införda, kvantitet 172 f 
- införda, värde 158 f, 164 f, 170 f 
- konsumtion 359 
- produktion, internat. 466 f 
- utförda, kvantitet 174 f 
- utförda, värde 161 f, 168 f, 177 f 
Warszawablocket, militärutgifter, inter

nat. 524 
Varuhandel, se Handel 
Varuhus 155, 157 
Varumärken 366 
Vattendomstolar 297 
Vattenfallsrätt, inteckning 297 
Vattenfallsverk, statens 367 
- investeringar 380 
- tillgångar och skulder 368 
Vattenförbrukning 94 
Vattenkraft 147 f 
-disponibel och utbyggd 147 
- internat. 479 
Vattenområden 29 
Vattenturbiner, drivkraft 146 
-produkt ion 129 
Vattenverk 148 
-förbrukning 148 
-förvärvsarbetande 50, 56 
- produktion 148 
- produktionsvolymindex 143 
Ved, avverkning 115 
-förbrukning 145 f 
-prisutveckling 119 
Veneriska sjukdomar, sjukdomsfall 284 
Verksamhetsområde, landstingsan

ställd personal 246 
Verkstad för skyddat arbete 252 
Verkstadsindustri, anställda 361 
- antal arbetstimmar 253 
-arbetare 134 f, 140 f 

- arbetskostnadsindex 260 
-arbetsställen 134 f, 140, 142 
-energiförbrukning 146 
- företag 361 
-förvaltningspersonal 140 
- förvärvsarbetande 56, 63 
- förädlingsvärde 140 
- investeringar 141 
- leverans- och orderläge 145 
- löner 256 f 
- produktionens saluvärde 140, 142 
- produktionsvolymindex 143 
Verkstadsvaror, exportprisindex 227 
- importprisindex 228 
- prisindex, inhemsk tillgång 227 
- producentprisindex 226 
Verktygsmaskiner, produktion 130 
Vete, areal 104 f 
-skörd 107 
- internat. 460, 487 
Vetemjöl, konsumentpris 223 
-produkt ion 124 
- internat. 489 
Vetenskapliga bibliotek, bestånd och 

tillväxt 334 
-verksamhet 333 
Veterinärdistrikt, antal 32 
Veterinärer 98 
-examen 325 
Veterinärväsendet 98 f 
Vigselålder 78 f 
Villkorlig dom 306 f 
Villkorlig frigivning 309 
Villor, en- och tvåfamiljs- 232 
Vin 155 f 

-konsumtion 230 
- internat. 468, 517 f 
Virke, avverkning 115 
- införsel 158 
-transporterat 120 
-ut försel 161 
Virkesförråd 118 
Vitaminer, näringsvärde 231 
Vitsenap, skörd 107 
Volymindex för in- och utförsel 163 
- internat. 482 
Voteringar med rösträkning 420 
Vuxenutbildning 315 f 
Våldtäktsbrott 304 f 
Vård enligt barnavårdslagen 273, 306 
Vård enligt nykterhetsvårdslagen 279, 

306 
Vårdanstalter, för alkoholmissbrukare 

279 
- f ö r lasaretts- och förlossningsvård 

288 f 
- f ö r psykiskt utvecklingsstörda 285, 

287 
Vårdbidrag, barn 265 f 
Vårdhem 287 f 
Vårdplatser, sjukhus, antal 288 f 
Vädjande mål, se Tvistemål 
Vägar, bil 192 
-enskilda bidragsberättigade 188 
- kommunala 188 
-skogsbil-120 
-stats-186 f 
-våglängd 188, 192 

Vägbyggnad 186f 
Vägportar 186 
Vägtrafikolyckor, se Olyckor 
Vägunderhåll, statens kostnader 186 f 
Värdepappercentralen (VPC), verk

samhet 209 
Värdet av utrikeshandeln, internat. 483 
Världsdelar, areal, folkmängd, internat. 

423 
Världshandelsflottan, internat. 498 f 
Värme 234 
Värmekraft 148 
Västkustfiske 122 
Vävnader, införsel 159,164f, 172 f 
- pris- och volymindex 163 
- produktion 127 
-ut försel 161, 168 f 
- internat. 494 
Växelkurser 202 
- internat. 511 
Växthus 112 
Växthusyta 112 
Växtskyddsmedel, inköp 95 

Y 

Yrkesfiskare 122 
Yrkesfördelning, procentuell 59 
Yrkesgrupper, se Arbete 
Yrkesinriktad utbildning 315 
Yrkesinspektionsdistrikt, antal 32 
Yrkesområden m. m. 61 f 
Yrkesskadeförsäkring 264 
Yrkesskador 264 
Yrkesskolelever 275, 315 
Yrkesskolor 315 
Yrkesställning 54, 346 
Yrkesundervisning 313 
Yrkesvägledning 281 

z 
Zink och zinkmalm, införsel 172 f 
-produkt ion 123, 125 
- internat. 471, 476 

Å 

Åkerareal 102 f 
Åkerjord, obrukad 104 f 
- internat. 460 f 
Åkerjordens användning 104 f 
- internat. 460 f 
Åklagardistrikt, antal 32 
Ålderdomshem 280 f 
Åldersfördelning, hela befolkningen 

41 f, 48 
- internat. 443 f 
Åldringsvård 281 
Ångfartyg, se Fartyg 
Ångmaskiner 129 
Ångturbiner 147 
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Årshyra, genomsnittlig 228 f 
Årsutskänkningstillstånd, se Handel 
Åsnor, internat. 459 
Åtalsunderlåtelse 305 f 
Återstående medellivslängd 83 f 
- internat. 455 f 

Ä 

Äganderättsbevis 297 
Ägarkategorier, lägenheter 237 
-åkerareal 102 f 
Ägg, införsel 158, 164 f 
-kalorier 231 
- konsumentpris 223 
- konsumtion 230 

-produktion 109 
7 utförsel 166 f 
Äggvita, näringsvärde 231 
Ägoslag, areal 103 
- internat. 460 f 
Äktenskap, ingångna 78 f 
- medianvaraktighet 79 
-varaktighet 79 
Äktenskapsförord 297 
Äktenskapsskillnader 79 f 
Älgar, fällda 98 
-trafikdödade98 
Älvar 29 
Ämbetsbrott 304 f 
Äng, ständig, internat. 460 
Änklingar 41 f, 45, 48 
Änkor 41 f, 45, 48, 66 
Ärekränkning 305 

(Siffran efter resp. ord hänför sig till sidnummer) 

ö 
Öar, 29 
Öl, försäljning 156 
- konsumentpris 223 
- konsumtion 230 
-til lverkning 144 
- internat. 517 f 
Överexekutor 297 
Överkläder, produktion 131 
Övervakning, kriminalvården 309 
- nykterhetsvården 279 

Utkom från trycket den 12 november 1982 
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