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En inledning om planering.
    Det är problem med världens klimat. Klimatförändringarna ger 
redan svåra konsekvenser och det blir säkert värre om inget görs för att 
förbättra utvecklingen. Det finns också andra problem, om välfärds-
fördelningen i världen mm. Det är bråttom att göra något.
    Det behövs planeringar som klargör utvecklingen och riktar in den 
på lämpligt sätt mot framtiden. Planeringar bör inehålla fyra moment: 

hur var det, 
hur är det, 
hur kan det bli och 
hur bör det bli. 

    Vi i världen lever på det hela taget i ett planeringslöst tillstånd. Det 
finns delvis beskrivningar om hur det var, hur det är, kan bli och bör 
bli, men det finns inga heltäckande beskrivningar som systematiskt går 
igenom alla problem och sätter alla delar i relation till varandra.
    Det är människorna som kan göra något för att förbättra utveck-
lingen och människorna agerar enskilt och i grupper som finns i olika 
storlekar. 
    Beskrivningar i de fyra planeringsmomenten kan vara av olika kva-
litet och kan vara dåliga. Beskrivningar från vetenskapliga institutio-
ner ligger vanligen högt på kvalitetsskalan.

    Planeringars uppgift är i första hand att reda ut vad man bör vilja, i 
andra hand att besluta om åtgärder som leder dit man vill. Vilja och 
åtgärder bör bedömas efter konsekvenser i viktiga avseenden,
    Det är viktigt att observera, att man kan planera vad man vill utan 
att ha möjlighet att besluta om åtgärder. Sverige bör hålla sig med en 
världsplanering som underlag för deltagande i styrningar  i internatio-

nella organisationer och som underlag för utbyten med delar av värl-
den som inte regleras genom sådana organisationer. 
    Planeringar syftar i första hand till att skaffa sig kunskaper och i 
andra hand till att påverka.

    Det behövs alltså planeringar för världens framtid, men som grund 
behövs det också planeringar för Sveriges framtid. I planeringen för 
Sveriges framtid behövs uppgifter om hur det har varit och om hur det  
är. Sådana uppgifter kan hämtas från olika håll, bland annat från 
Statistisk årsbok för Sverige 2010. I det följande ska den statistiken 
presenteras ordnad enligt det uppgjorda systemet för människornas 
verksamheter.

Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen?
     Det är människornas verksamheter som avgör världens framtid. För 
framtidsplaneringen har arbetats fram en planeringsfilosofi och ett 
klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som ska ge bättre 
underlag för kunskaper om verksamheterna och deras samband - för 
bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.

    Klassifikationssystemet är ett beskrivningssystem som på ett syste-
matiskt sätt redovisar eller ger en bild av världen och dess problem. I 
systemet klassificeras problemen in så att de och deras samband kan 
förstås och så att systemet kan bli ett hjälpmedel för styrningar mot 
framtiden. Se hemsida  http://wimnell.com

    Det uppgjorda klassifikationssystemet är i första hand ett system för 
klassifikation av mänskliga verksamheter, och är uppgjort med tanke 
på att utvecklingen i världen huvudsakligen beror av dessa verksam-
heter.

http://wimnell.com/omr36-39z.pdf
http://wimnell.com/omr36-39z.pdf


Systemet har följande avdelningar på högsta nivån: 

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 
2. Religiösa verksamheter o d. 
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur. 
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän  
    geografi. Biografi. Allmän historia.    

Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara fakto-
rer: 
* Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga  
   status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven. 
*  Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska  
     tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet. 
*  Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. 
*  Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas 
    psykiska samspel, de sociala miljöerna. 

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga avse-
endena igång av människornas verksamheter : 
Individernas viljor. 
Kollektiva viljor. (Politik). 
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ). 
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella hand-
lingar). 
Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut.

Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i 
livet: 
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. 
A1:  att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de 
 fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 
 innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna. 
A2:  att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 
 indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 
 av de fyra ovan nämnda faktorerna. 
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll. 
B1:  att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen    
          och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav. 
B2:  att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn 
 till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få 
 uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.                            

Individer och samhällen planerar framtiden.
   Planeringar går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra 
planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter 
omständigheterna i varje planeringsfall :  

Hur var det ?          Kunskaper och erfarenheter från det förgångna. 
Hur är det ?            Riktiga kunskaper om rådande örhållanden. 
Hur kan det bli ?     Vilka alternativ är möjliga i framtiden ? 
Hur bör det bli ?     Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter. 
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med 
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på 
individernas levnadsvillkor :  psykiska och kroppsliga förhållan-
den och fysiska och  sociala miljöer.     



    Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i världen 
måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det kräver gemensamma 
viljor och gemensamma planeringar. I en demokrati är alla medan-
svariga för utvecklingen och får försöka bilda sig uppfattningar och ta 
ställning och försöka påverka verksamheterna inklusive samverkans-
verksamheterna i lämplig riktning. I en demokrati är det viktigt att alla 
medborgare är så väl informerade att de kan delta i styrningarna mot 
framtiden. Det ställer stora krav på informationssystemen.

    Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att 
till alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om 
världsförbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och är, kan 
bli och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla igång 
forskningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt detta 
måste man hålla igång även kontinuerliga planeringar om forskning, 
utredning, utbildning, information och planeringar.

    Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområden-verksam-
hetsområden, dels för geografiska områden av olika storlekar. För alla 
planeringar bör finnas flera framtida tidshorisonter. Både tillstånd och 
framför allt processer bör planeras. Man bör alltså ha planeringar för 
tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar för processer 
som fördelar i rummet och förändrar med tiden.

    Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jättelikt informationssy-
stem som rymmer alla informationsflöden. I själva verket är det så att 
de förekommande informationsprocesserna bildar eller utgör de före-
kommande planerings- och beslutsprocesserna.                            

  Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem 
kan ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder perso-

ners, dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska 
processer och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten 
mellan alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruk-
tion av förslag till framtider, då det konstruktiva arbetet utförs i de 
psykiska processerna med hjälp av kunskapsmaterial som tillkommer 
genom både inre och yttre informationsflöden. (2050 cirka 9 miljarder 
personer.)

    Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individer-
nas inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska 
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på plane-
rings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsområ-
dena.

  Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som 
har makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika 
nivåer och i synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en 
demokrati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till 
folket, men då den s k representativa demokratin tillämpas har de 
förtroendevalda politikerna makten och arbetet vänder sig därför 
främst till dem. 

  Men det vänder sig också i hög grad till alla som på ledande sätt på 
opolitiska nivåer medverkar vid förändring av individernas kroppsliga 
och psykiska förhållanden och deras fysiska och sociala miljöer, och 
de finns inom alla delar av systemet. Arbetet vänder sig i hög grad till 
alla som sysslar med utbildning och information.

De nio verksamhetsområdena har delats upp  så att det blir 129 
verksamhetsområden:



  1-4: 43 områden. 5-6: 41 och 7-9 45 områden. Varje sådant område är 
vanligen mycket innehållsrikt och kan delas upp i mindre områden, 
men för förståelsen av det hela är det lämpligt med just de 129 
förtecknade områdena.

  Verksamheterna är inte i alla områden av samma karaktär. Man kan 
säga att det i huvudområdena 1-4 i grunden är fråga om tankeverk-
samheter och registrering av tankeverksamheter o d. Område 5 gäller i 
grunden naturforskningsverksamheter och 6 teknologisk-ekonomisk 
användning av naturforskningens rön till kroppslig-materiell nytta. 
Områden 7-9 kan anses gälla kulturella verksamheter, där man visser-
ligen använder materiella ting, men där huvudsyftet är nytta för 
psyket, verksamheterna kan beskrivas som informationsverksamheter 
med olika slags uttrycksmedel.

Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.

   I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga 
livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa 
varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör 
för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man 
knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som 
vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill 
efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara 
skriver in t ex ”fotbollsmatcher”  eller ”magont”. I ett väl utvecklat nät 
ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.

   I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man får 
betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja 

utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man 
söka på utbildningar och lediga jobb.

   I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på 
bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen 
får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips om 
hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska skötas och 
anställda och specialister och forskare kan komma med förslag till 
förbättring av arbetsrutinerna.

   Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska 
styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och 
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer. Klassifika-
tionssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med hänsyn 
till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i 
de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta bland annat 
allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som man ytterligare 
behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter påverkar varandra 
och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta vilka verksamheter 
som behövs och hur de bör vara fördelade.

    Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett 
enda ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För 
att inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på 
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikations-
systemet för verksamheter. 

   I det följande först en sida med en sammanfattning av områdena 
1-9. Sedan två sidor med något utförligare om 1-9
och därefter två sidor med de 129 områdena.           



1 Filosofiska och psykologiska verksamheter o d
10 Övergripande samhällkunskap.101 Arkiv. 102 Bibliotek. 103-107   
     Encyklopedier mm 108 Samhällsguiden od.109 Filosofihistoria od.
11-19 Individens inre verklighet.

2 Religiösa verksamheter. Dogmer. Regler.
3 Politiska vetenskaper och verksamheter.
4 Sambandsforskning. Infostruktur.
5 Naturforskning och matematik.

6 Teknologiska/ekonomiska verksamheter
61   Hälso- o sjukvård 62 Ingenjörsvetenskap 63 Biologisk produktion
641-642 Mathållning. 643 Boende. 644 Energi- o hygienförsörjning. 
645 Hemutrustning. 646 Personlig hygien  647 Hushållsekonomi . 
648 Tvätt Städning. 649 Hemsjukvård .
651 Kontorsverksamheter Datoranvändning.
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 6525-629 Militärt .
653 Handel.  654 Tele. Internet.  655 Förlag. 656.Transporter
657 Penningverksamheter.  658 Företagsekonomi Arbetskraft . 659 
Reklam. 66-69 Tillverkning av varor, byggnader och anläggningar.

7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70 Allmänt om konst o kultur. 71 Planering av fysiska miljöer. 
72 Formgivning av byggnader  och anläggningar. 73 Museer. Skulptur. 
74 Formgivning av föremål. 75-77 Bildkonst. 78 Musik.

7911-7913 Seder o bruk. 7914-7919 Film Radio TV o d. 792 Teater  
     od. 793 Sällskapsnöjen. Lek. Hobby. Fritid. 794 Spel. Lotteri. Tips.

7951 Socialtjänst. 7952-7956 Sociala miljöer 7957 Undervisning.    
     Forskning. 7958 Sociala miljöer i boendet. 7959 Grupper o d.

796-799 Sport Idrott o d. Motion.

8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.

9 Saklitterärt. Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.
90 Tidningar. Tidskrifter. Journalistik.
91 Allmän geografi. Reseskildring. Lokalhistoria.
92 Biografi. Släkthistoria. Memoarer.
93-99 Allmän historia.

                                                   



1 Filosofiska och psykologiska verksamheter o d
10 Övergripande samhällkunskap och övergripande värderingar.
101 Arkiv. 102 Bibliotek. 103-107 Encyklopedier mm 
108 Samhällsguiden od.109 Filosofi- idé- och lärdomshistoria.

11-19 Individens inre verklighet. 11 Kunskaper. Erfarenheter. 
12 Framtidsvisioner. 13 Känslor.Värderingar. 14 Ideologi. 
15 Psyke.  16 Logik.  17 Moral.

2 Religiösa verksamheter. Dogmer . Regler.

3 Politiska vetenskaper och verksamheter.
31 Statistik. Demografi.
32 Statssystem. Demokrati. Val. Folkomröstning.
33 Nationalekonomi. Internationell ekonomi.
34 Lagar. Förordningar. Traktat. Konventioner. Juridik.
35 Demokratiska församlingar.
351 Rikdagen. 352 Kommuner. 353 Regeringen. 354 EU, FN o d.
36-39 Politiska krav

4 Sambandsforskning. Infostruktur.

5 Naturforskning och matematik.
50 Allmän naturkunskap.
51 Matematik. 52 Astronomi. Rymdforskning. 53 Fysik. 54 Kemi. 
55 Geologi. Klimat. 56 Paleontologi. Arkeologi.
57 Biologi. Mikrobiologi. Ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära. 
58 Botanik. 59 Zoologi.

6 Teknologiska/ekonomiska verksamheter
60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter
61 Hälso- och sjukvård. Räddningstjänst. Veterinärverksamhet.   
     Djurförsök.
62 Ingenjörsvetenskap : Maskiner. El  Elektronik. Apparater. Gruvor. 
     Militärt.  Byggnader. Väg och vatten. Hygien. Transportmedel.
63 Biologisk produktion. Jordbruk. Skogsbruk. Trädgård.   
      Djurhållning. Jakt. Fiske.
64  Hushållsverksamheter. 
641-642 Matlagning. Servering. 
643 Boende. 
644 Energi- o hygienförsörjning.
645 Hemutrustning. 646 Personlig hygien. 
647 Hushållsekonomi Fastighetsförvaltning.
648 Tvätt Städning. 649 Hemsjukvård. Hemvård i allmänhet.

651 Kontorsverksamheter. Datoranvändning.
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 
6525-629 Militära verksamheter.
653 Handel.
654 Telekommunikationer. Internet.
655 Förlag. Informationsspridning.
656.Transporter. Resebyrå. Lagring.
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
658 Företagsekonomi. Arbetskraft. Arbetsförmedling. Arbetarskydd
659Marknadsföring. Reklam.
66-68 Tillverkning av varor.69 Tillverkning – byggande av byggnader 
     och anläggningar.                 
                                    



7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70 Allmänt om konst o kultur.

71 Planering av fysiska miljöer. 
72 Formgivning av byggnader o anläggningar. Arkitektur
73 Skulptur.Museer.Utställningar. 
74 Konsthantverk. Formgivning bruksföremål. Design. 
     Inredning
75-77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafiskt .Teckenkonst. 77 Foto. 
78 Musik.
79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och verksamheter. Sport
7911-7913 Seder o bruk. Etnologi. Etnografi. Mode .Livscykeln.    
     Familjebildning. Takt. Kvinnorörelser. Folktro. Folkminnen.
7914-7919 Film. Radio. TV o d. Offentliga fester o d.
792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. Hobby. Fritid.
794 Skicklighets- o turspel. Lotteri. Tips.

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 Sociologi. Socialvård. Socialtjänst.
7952-7956 Sociala miljöer i olika fysiska miljöer. 
     Polis Kriminalvård o d. Integration.
7957 Undervisning. Forskning. Dagis.
7958 Sociala miljöer i boendet.
7959 Sociala miljöer o verksamheter i grupper o d.

796-799 Sport. Idrott o d. Motion.

8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
80 Språk. 801 Allmänt. 
802 Engelska. 803 Germanska. Tyska. Svenska mm.
804 Franska od. 805 Italienska o d. 806 Spanska. Portugisiska o d.
807 Latin. Grekiska.
808 Slaviska o baltiska.
809 Orientaliska o övriga språk.

81 Litteraturvetenskap.

82-89 Skönlitteratur.

9 Saklitterärt. Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.
90 Tidningar. Tidskrifter .Journalistik.

91 Allmän geografi. Reseskildring. Lokalhistoria.

92 Biografi. Släkthistoria. Memoarer.

93-99 Allmän historia.
93 Världshistoria. Forntidshistoria.
94-99 Medeltid o nyare tid.
94 Allmänt och Europa.
95 Asien.
96 Afrika.
97 Nord- o Mellanamerika.
98 Sydamerika.
99 Oceanien. Polarområdena. Rymden.



Klassifikationssystem för verksamheter.

                                                                                                                                                               
O....1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

O....10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar
O....101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
O....102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
O....103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
O....104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
O....105 Övergripande om forskning 
O....106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
O....107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
O....108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.
O....109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

O....11/19 Individernas inre verkligheter.
O....11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
O....12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
O....13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
O....14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
O....15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
O....16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
O....17 Individens moral och uppfattningar om moral.
O....18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
                                                                                                                                                               
O....2 Religiösa verksamheter o d
O....20 Övergripande religiösa verksamheter o d
O....21 Allmän religionsvetenskap
O....22/28 Kristna religioner
O....29 Icke kristna religioner o d
                                                                                                                                                               
O....3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
O....31 Statistik och demografi
O....32 Statsvetenskap
O....33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
O....34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

O....35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
O....351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
O....352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots utomlands)
O....353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
O....354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

O....36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
O....36...om individernas kroppsliga förhållanden.
O....37...om utbildning o d.
O....38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
O....39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
                                                                                                                                                               
O....4 Sambandsforskningsverksamheter.
O....40. 41- 49. Systemvetenskap. Infostruktur.
                                                                                                                                                               
O....5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
O....50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
O....51 Matematik
O....52 Astronomi, rymdforskning
O....53 Fysik o d
O....54 Kemi o d
O....55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
O....56 Paleontologi, arkeologi o d
O....57 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
O....58 Botanik.
O....59 Zoologi
                                                                                                                                                               
O....6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
O....60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
O....61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverksamheter
O....62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
O....63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
O....64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
O....641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
O....643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
O....644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
O....645 Användning av inventarier o d.   



O....646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
O....647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
O....648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
O....649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

O....65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d
O....651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
O....6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
O....6525-6529 Militära verksamheter
O....653 Handelsverksamheter.
O....654 Telekommunikationsverksamheter.
O....655 Förlagsverksamheter o d.
O....656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
O....657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
O....658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
O....659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

O....66/68 Tillverkning av varor
O....66 Tillverkning av kemivaror o d
O....67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
O....68 Tillverkning av komplexvaror

O....69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
                                                                                                                                                                       
O....7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
O....70 Allmänt om konst och kultur.
O....71 Övergripande planering av fysiska miljöer
O....72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
O....73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
O....74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål.Inredning
O....75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
O....78 Musik ( konserter o d 792)

O....79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  verksamheter.Sport
O....7911-7913 Seder och bruk .
O....7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
O....792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
O....793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

O....794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

O....795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
O....7951 Sociologi. Socialvård. 
O....7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
O....7957 Undervisning o d.
O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
O....7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

O....796/799 Sport, idrott o d.
                                                                                                                                                               
O....8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
O....80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
O....81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.

O....82/89 Skönlitteratur på olika språk
O....82 Engelsk skönlitteratur o d.
O....83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
O....84 Fransk skönlitteratur o d
O....85 Italiensk skönlitteratur o d
O....86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
O....87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
O....88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
O....89 Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d
                                                                                                                                                               
O....9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
O....90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
O....91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
O....92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

O....93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
O....93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
O....94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
O....95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
O....96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
O....97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
O....98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
O....99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 



Statistikområdena i Statistisk årsbok för 
Sverige 2010.
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
Sida i årsboken
    7  Geografiska uppgifter
  21  Miljö och väder
  61  Befolkning
113  Jordbruk, skogsbruk och fiske
145  Näringsverksamhet
167  Energi
179  Boende, byggande och bebyggelse
193  Handel med varor och tjänster
213  Transporter och kommunikationer
245  Informations- och kommunikationsteknik
261  Arbetsmarknad
299  Hushållens ekonomi
321  Priser och konsumtion
353  Nationalräkenskaper
371  Offentlig ekonomi
399  Finansmarknad
417  Socialförsäkring
431  Socialtjänst
443  Hälso- och sjukvård
467  Rättsväsende
495  Utbildning och forskning
537  Kultur och fritid
565  Demokrati
583  Tio-i-topp
615  Internationella översikter

Statistikområdena i Statistisk årsbok för 
Sverige 2010 ordnade enligt klassifikations-
systemet (SW) för verksamheter.
SW-områden (dessa är röda områden på nästa sida)
31 Befolkning          
32 Demokrati        
33 Nationalräkenskaper     
34 Rättsväsende        
55 Geografiska uppgifter                
61 Hälso- och sjukvård      
63 Jordbruk, skogsbruk och fiske  
643 Boende, byggande och bebyggelse  
644 Energi      
647 Hushållens ekonomi          
653 Handel med varor och tjänster 
653 Priser och konsumtion      
654 Informations- och  kommunikationsteknik
656 Transporter och kommunikationer
657 Offentlig ekonomi    
657 Finansmarknad                        
657 Socialförsäkring                        
658 Näringsverksamhet    
658 Arbetsmarknad     
71 Miljö och väder        
791 Kultur och fritid   
791 Tio-i-topp      
7951 Socialtjänst.  7955 Rättsväsende
7957 Utbildning och forskning
91 Internationella översikter   
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Människornas verksamheter på en sida. 
Statistisk årsbok för Sverige 2010 har statistikområden i de röda 
områdena.

1 Filosofiska och psykologiska verksamheter o d
10 Övergripande kunskaper, värderingar, och samhällkunskap. Arkiv. 
Bibliotek. Filosofi- idé- och lärdomshistoria.
11-19 Individens inre verklighet. Kunskaper. Erfarenheter. Framtids-
visioner. Känslor. Värderingar. Ideologi. Psyke. Logik. Moral.
2 Religiösa verksamheter. Dogmer . Regler.
3 Politiska vetenskaper och verksamheter.
31 Statistik. Demografi.
32 Statssystem. Styrelseskick. Demokrati. 
33 Nationalekonomi. Internationell ekonomi.
34 Lagar. Förordningar. Traktat. Konventioner. Juridik.
35 Demokratiska församlingar. Riksdag, regering. FN, EU etc.
36-39 Politiska krav.
4 Sambandsforskning. Infostruktur.
5 Naturforskning och matematik.          55 Geologi od
6 Teknologiska/ekonomiska verksamheter
60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter
61 Hälso- och sjukvård. Räddningstjänst. Veterinärverksamhet.   
62 Ingenjörsvetenskap : Maskiner. El.  Elektronik. Apparater. Gruvor. 
     Militärt.  Byggnader. Väg och vatten. Hygien. Transportmedel.
63 Biologisk produktion. Jordbruk. Skogsbruk. Trädgård. Djur-  
     hållning. Jakt. Fiske. Med tillhörande naturvård.
64 Hushållsverksamheter. 
641-642 Livsmedel. Matlagning. Servering. 
643 Boende. (Byggande 69. Planering/formgivning 71-72)
644 Energi- o hygienförsörjning. Vatten, avlopp, avfall o d. Kraftverk.
645 Hemutrustning. 646 Personlig hygien. 

647 Hushållsekonomi Fastighetsförvaltning.
648 Tvätt Städning. 649 Hemsjukvård. Hemvård i allmänhet.
651 Kontorsverksamheter. Datoranvändning.
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 
6525-6529 Militära verksamheter o d.
653 Handel.
654 Telekommunikationer. Internet.
655 Förlag. Informationsspridning.
656.Transporter. Resebyrå. Lagring.
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
658 Företagsekonomi. Arbetskraft. Arbetsförmedling. Arbetarskydd
659 Marknadsföring. Reklam.
66-69 Tillverkning av varor, byggnader och anläggningar. Gruvor o d.     
7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70 Övergripande verksamheter om konst o kultur.
71 Planering av fysiska miljöer, världen, länder etc, städer, klimat
72 Formgivning av byggnader o anläggningar. Arkitektur
73-78 Formgivning av föremål, bilder, ljud/musik. 
79 Sociala beteenden och miljöer. Sociologi.
791 Seder o bruk. Livscykeln. Familj. Takt. Kvinnor. Folktro mm. 
7914 Film. Radio. TV o d. 
792 Teater. o d. 793 Sällskapsnöjen. Lek. Hobby. Fritid. 794 Spel.
795 Sociala miljöer. Socialvård. Bistånd. Polis. Mobbning. Integration.
7957 Undervisning. Forskning.  
796-799 Sport. Idrott o d. Motion.
8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
80 Språk. 
81-89 Litteraturvetenskap och skönlitteratur.
9 Saklitterärt. Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.
90 Tidningar. Tidskrifter .Journalistik.
91 Allmän geografi. Reseskildring. Lokalhistoria.
92 Biografi. Släkthistoria. Memoarer.
93-99 Allmän historia.



Befolkning           SW 31
Sida    Tabell nr/område  i statistiska årsboken 2010

64   47 Befolkning

67  48 Befolkningstäthet – antal invånare per km2 år 2008

68  49 Flyttgröt – vanlig maträtt

70  50 Sveriges framtida befolkning

72  51 Försörjningsbördan

73  52 Ålderspyramider, femårs åldersklasser 1750 och 2008

73  53 Utvandrare och invandrare

74  54 Födda 1905–2008

74  55 Spädbarnsdödligheten per 1 000 levande födda

75  56 Folkmängd den 31 december efter kön

75  57 Antal tätorter samt folkmängd i tätorter
 och utanför tätort 2005, länsvis

76  58 Areal och folkmängd i tätorter den 31 december 2005, 
 länsvis

77  59 Folkmängd i de största tätorterna den 31 december

77  60 Areal utanför tätort och folkmängd utanför tätort den  31 
 december 2000och 2005, länsvis

78  61 Folkmängd i länen den 31 december enligt indelningen 
 den 1 januari året efterredovisat år

79  62 Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 
 2008 enligt indelningen den 1 januari 2009 samt 
 kommunernas rangordning efter folkmängd

84  63 Folkmängd i de största kommunerna den 31 december 
 enligt indelningen den 1 januari året efter redovisat år

85  64 Folkmängd i storstadsområdena den 31 december 
 enligt indelningenden 1 januari 2009

86  65 Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i 
 ettårsklasser den 31 december 2008

88  66 Beräknad folkmängd i tusental till och med år 2060

90  67 Antal hushåll i Sverige enligt olika beräkningsmetoder

91  68 Antal hushåll efter antal boende och antal barn den 1 
 november 1990 och den 31 december 2000 och 2007

92  69 Giftermål efter tidigare civilstånd och medelåldern vid 
 vigseln

93  70 Äktenskapsskillnader efter makarnas medianålder, 
 äktenskapets medianvaraktighet och barnantal

93  71 Antal personer som registrerat eller avregistrerat 
 partnerskap

94  72 Födda barn

94  73 Födelsetal och reproduktionstal

95  74 Perinatal dödlighet, dödfödda och spädbarnsdödlig-  
            het efter levnadstid, antal och andel per 1 000 levande 
 födda

95  75 Döda



96  76 Livslängdstabell för perioden 2004–2008

98  77 Återstående medellivslängd vid födelsen, länsvis

99  78 Folkmängdens förändringar

100  79 Folkmängdens förändringar i län och kommuner 2008 
 enligt indelningen den 1 januari 2008

105  80 Befolkning efter födelseland

106  81 Utrikes födda och utländska medborgare den 31 
 december, länsvis

107  82 Utrikes födda och födda i Sverige med två 
 utrikesfödda föräldrar efterursprungsland och kön i hela riket 
 den 31 december 2008

108  83 Invandrare och utvandrare, länsvis

108  84 Invandrare och utvandrare efter utflyttnings-
 respektive inflyttningsland

110  85 Invandrare och utvandrare efter kön och ålder

111  86 Invandrare efter medborgarskapsland och grund för 
 bosättning

112  87 Asylsökande och personer som beviljats
 uppehållstillstånd efter medborgarskapsland

113  88 Utländska medborgare som erhållit svenskt 
 medborgarskap  

113  89 Namnärenden
Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Demokrati         SW 32
Sida Tabell nr/område  i årsboken
567  591 Demokrati

569  592 Valdeltagandet i riksdagsvalen blandsamtliga väljare och 
 bland unga förstagångsväljare valåren 1970–2006, procent

569  593 Riksdagens sammansättning efter kön valåren 1929–2006 
 procent

570  594 Riksdagsvalet 2006, röstberättigade, röstande och mandat 
 efter partier och valkrets

571  595 Riksdagsvalet 2006, giltiga valsedlar efter partier och 
 valkrets, procentuell fördelning

572  596 Riksdagsvalet 2006, partival inom olika 
 befolkningsgrupper

573  597 Riksdagsval, ledamöter efter partier

573  598 Antal nominerade och valda kandidater 2006 efter 
 födelseland, kön och typ av val

574  599 Valda efter parti, kön och ålder i riksdagsvalet 2006, 
 procentfördelning inom parti och kön

574  600 Riksdagsvalen 2002 och 2006, partival och valdeltagande

575  601 Riksdagsvalen 2002 och 2006, jämförelse av 
 valdeltagandet inom olika grupper

576  602 Riksdagens arbete

577  603 Landstingsfullmäktigval 2006, röstberättigade,
 röstande och mandat efter partier och landsting

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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577  604 Landstingsfullmäktigval, röstberättigade, röstande och 
 mandat efter partier

578  605 Landstingsfullmäktigval 2006, giltiga valsedlar efter 
 partier och landsting, procentuell fördelning

579  606 Kommunfullmäktigval, röstberättigade, röstande och 
 giltiga valsedlar efter partier, procentuell fördelning

580  607 Folkomröstningar

581  608 Valet till Europaparlamentet 2009, röstberättigade, 
 röstande och giltiga valsedlar efter partier och län, procentuell
 fördelning

582  609 Valet till Europaparlamentet 2009, mandat efter 
 partigrupper och medlemsländer

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Nationalräkenskaper     SW 33
Sida Tabell nr/område  i årsboken
355  360 Bruttonationalprodukten, BNP,under 1900-talet fram 
 t.o.m. 2007

356  361 Bruttonationalprodukten, BNP, utvecklingen fr.o.m. 1951

357  362 Export och import av varor och tjänster, procent av BNP 
 1950–2007

357  363 Konsumtion och investeringar, procent av BNP 1950–
 2007

357  364 Bruttonationalprodukten, BNP, per capita 1950–2007, 
 1 000-tal kronor, fasta priser, referensår 2000

358  365 Bruttonationalprodukten, BNP, miljoner kronor

359  366 Bruttonationalprodukten efter näringsgren (SNI 2002) i 
 löpande priser, miljoner kronor

360  367 Bruttonationalprodukten efter näringsgren (SNI 2002) i 
 fasta priser, referensår 2000, miljoner kronor

362  368 Försörjningsbalans, miljoner kronor

363  369 Bruttonationalprodukt, BNP, och
 bruttonationalinkomst, BNI, miljoner kronor

364  370 Disponibel nationalinkomst i löpande priser, miljoner 
 kronor

365  371 Hushållens konsumtion på ändamål i löpande priser, mnkr

366  372 Hushållens konsumtion på ändamål i fasta priser, 
 referensår 2000, miljoner kronor

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf


367  373 Fasta bruttoinvesteringar efter aktivitet respektive 
 kapitaltyp i löpande priser, miljoner kronor

368  374 Fasta bruttoinvesteringar efter aktivitet respektive 
 kapitaltyp i fasta priser, referensår 2000, miljoner kronor

369  375 Bruttoregionprodukt per län, löpande priser, miljoner 
 kronor

369  376 Bruttoregionprodukt per invånare, löpande priser, 1000 kr

370  377 Bruttoregionprodukt per sysselsatt, löpande priser,1000 kr

370  378 Utgifter för sociala förmåner per funktion i löpande 
 priser, miljoner kronor

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Rättsväsende                    SW 34
Sida Tabell nr/område  i årsboken
470  482 Rättsväsende

473  483 Återfall i brott
 
475  484 Brott mot enskilda personer

477  485 Utsatts för brott mot enskild person 2007, andel inom 
 respektive åldersgrupp i befolkningen

477  486 Personer som känt otrygghet vid utevistelse i sitt 
 bostadsområde sen kväll 2008, procent

477  487 Anmälda brott 1950–2008

478  488 Anmälda brott per 1 000 av medelfolkmängden i de fem 
län  som hade högst respektive lägst frekvens 2008

478  489 Uppklaringsprocent 1950–2008

478  490 Personer lagförda för brott totalt och efter huvudpåföljd 
 1975–2008

479  491 Utsatta för brott mot person 2007 i olika grupper, procent

480  492 Anmälda brott

481  493 Anmälda brott 2008, länsvis

481  494 Anhållanden, häktningsframställningar och häktade 
 personer

482  495 Anmälda brott, uppklaringsprocent efter brottstyp

483  496 Anmälda brott, personuppklaringsprocent efter brottstyp
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484  497 Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid 
 brottet  och kön, 2008

485  498 Personer som lagförts för brott efter huvudbrott

486  499 Personer lagförda för brott efter huvudbrott och 
 huvudpåföljd 2008

487  500 Personer lagförda för brott 1996–2003 och andel som 
 återfallit i brott inom 1 respektive 3 år, efter ålder

488  501 Personer lagförda för brott 1996–2003 och andel som 
 återfallit i brott inom 3 år, efter kön och antal tidigare 
 lagföringar under 10-års-perioden före ingångslagföringen

489  502 Kriminalvårdsanstalter och häkten samt 
 intensivövervakning,  nyintagna

489  503 Kriminalvårdsanstalter, intensivövervakning och frivård, 
 genomsnittligt antal personer

490  504 Omhändertaganden av berusade personer

490  505 Frivård, nytillkomna övervakningsfall

491  506Mål vid de allmänna förvaltningsdomstolarna

492  507 Tingsrätter, inkomna mål och ärenden

492  508 Tingsrätter, slutligt handlagda ärenden m.m.
.
493  509 Hovrätter, inkomna mål

493  510 Högsta domstolen, ansökningar om prövningstillstånd

493  511 Nådeansökningar

493  512 Rättshjälp, statens kostnader, miljoner kronor

493  513 Hyresnämnder och arrendenämnder, inkomna ärenden

494  514 Riksdagens ombudsmän, inkomna ärenden

494  515 Mål och ärenden vid vissa andra myndigheter

De brottsliga verksamheterna, kriminalvård och polis ingår i SW7955

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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Geografiska uppgifter                 SW 55
Sida Tabell nr/område  i årsboken
9  1 Geografiska uppgifter

10  2 Öar i Sverige

12 3 Kust och stränder i Sverige

14 4 Berg, sjöar och öar i Sverige, karta

15  5 Land och vattenarealer inkl. havsvatten den 1 jan 2009, km2.

20  6 Kust och stränder, länsvis, km

20 7 Samtliga öar i hav och insjöar efter storleksklass, länsvis

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Hälso- och sjukvård       SW 61
Sida Tabell nr/område  i årsboken
445  462 Ohälsa och sjukdom

447  463 Skolelevers drogvanor, andelen elever i årskurs 9 som 
 brukar/brukat alkohol

448  464 Skolelevers drogvanor, andelen elever i årskurs 2 i 
 gymnasieskolan som brukar/brukat alkohol

449  465 Andelen dagligrökare efter kön och ålder, procent

450  466 Andelen överviktiga i åldern 16–84 år efter kön och ålder, 
 procent

451  467 Hälsotillstånd och sjuklighet efter kön och ålder 2008, 
 procent

451  468 Dåligt allmänt hälsotillstånd bland män och kvinnor i 
 olika åldrar, procent

452  469 Andel som lider av värk bland män och kvinnor i olika 
 åldrar

453  470 Överviktiga samt därav feta bland män och kvinnor i olika 
 åldrar, procent

454  471 Hälso- och sjukvårdens verksamhet

454  472 Hälso- och sjukvårdspersonal inom landsting och 
 primärkommuner den 1 november

455  473 Genomsnittligt disponibla vårdplatser efter huvudman och 
 huvudgrupp 2008

456  474 De i Sverige vanligaste anmälningspliktiga
 infektionssjukdomarna, antal rapporterade fall

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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457  475 Apoteket AB:s försäljning (samtliga varor på recept) 
 angivet i AUP (Apotekets UtförsäljningsPris)

457  476 Apoteket AB:s läkemedelsförsäljning angivet i AUP 
 (Apotekets UtförsäljningsPris), miljoner kronor, exkl. moms

458  477 Verkställda aborter

459  478 Självmord

460  479 Döda efter dödsorsak och ålder, män

463  480 Döda efter dödsorsak och ålder, kvinnor

466  481Döda på grund av olyckshändelse

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Jordbruk, skogsbruk       SW 63
och fiske 
  
Sida Tabell nr/område  i årsboken
116  90 Jordbruk

118  91 Skogsbruk

120  92 Saltsjöfisket

121  93 Totalskörd av spannmål (vattenhalt14 procent) 1900–2008

122  94 Kor, svin och får i juni 1960–2008

123  95 Fällda älgar 1925–2008

123  96 Saltsjöfisket, fångst, landad vikt 1925–2008

123  97 Saltsjöfisket, yrkesfiskare 1925–2008

124  98 Skogsmarksareal efter ägarklass, 2008

124  99 Virkesförrådets utveckling sedan 1920- talet, alla ägoslag

124  100 Skogsvårdsåtgärder treårsmedelvärde 2006–2008 (1 000 
 ha)

125  101 Antal arbetstimmar i skogsarbete, hundratusentals 
 timmar 1973–2007/08

125  102 Årlig bruttoavverkning 1955–2008

125  103 Export och import av skogsindustriprodukter 2008 efter 
 produkt, mdkr

127  104 Jordbruksföretag efter företagensstorlek

128  105 Jordbruksföretag efter driftsinriktningi jordbruket

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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129  106 Åkerareal efter jordbruksföretagensstorlek

130  107 Åkermarkens användning, hektar

131  108 Totalskörd i ton

131  109 Ekologisk odling, totalskörd i ton

132  110 Hektarskörd av spannmål och potatis, kg per hektar

133  111 Ekologisk odling, skörd av spannmål, potatis och ärter, 
 kg per hektar

133  112 Jordbruksföretag med nötkreatur, svin, får och höns

133  113 Husdjur

134  114 Renar vid samebyar

134  115 Animal produktion, 1 000 ton

135  116 Odling av trädgårdsväxter

135  117 Frilandsareal i hektar för olika trädgårdsväxter

136  118 Antal djur som använts i försök enligt Europaråds-
 konventionen (ETS 123) och EG:s direktiv (86/609/EEG) i 
 Sverige

136  119 Antal djur som använts i beteendestudier, som avlivats 
 utan föregående ingrepp samt i övriga försök i Sverige under
 år 2007

137  120 Under tillåten jakttid fällda älgar,länsvis

137  121 Total skogsmarksareal och areal skyddad skogsmark 
 enligt svenska definitioner 2008

138  122 Skogsmarksareal efter län, landsdelar och ägare 
 2004– 2008, 1 000 hektar

138  123Miljöhänsyn vid avverkning i relation till 
 skogsvårdslagens (SVL) krav, föryngringsavverkningar

139  124 Beräknad bruttoavverkning

140  125 Genomsnittspriser på leveransvirke för barrsågtimmer 
 och massaved

141  126 Investeringar och underhållskostnaderinom skogsbruket

142  127 Saltsjöfisket, avkastning, landad vikt

142  128 Vattenbruk, produktion av matfisk, musslor och kräftor, 
 hel färskvikt, ton

143  129 Saltsjöfisket, ilandförd fisk på kuststräckor 2008, landad 
 vikt och värde

144  130 Saltsjöfisket, fiskare och båtar

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf


Boende,        SW 643 
byggande och bebyggelse     
                                                                            
Sida Tabell nr/område  i årsboken
181  175 Bostadsbeståndet och dessförändringar

183  176 Boende, byggande och bebyggelse

185  177 Lägenheter i färdigställda hus 1950–2008

185  178 Lägenheter i färdigställda hus, andel i flerbostadshus 
 1950–2008

185  179 Andel lägenheter om 1 rum och kök i färdigställda hus 
 1950–2008

186  180 Lägenheter fördelade på flerbostadshus och småhus

186  181 Statligt stöd till bostadsförsörjningen, ny- och ombyggnad

187  182 Lägenheter i färdigställda hus efter ägarkategori, 
 upplåtelseform, lägenhetstyp m.m.

188  183 Nettoförändring av lägenheter i färdigställda ombyggda 
 flerbostadshus

189  184 Byggnads- och produktionskostnader för bostadshus

190  185 Lägenheter i rivna flerbostadshusefter ägarkategori, 
 lägenhetstyp, byggnadsperiodm.m.

191  186 Förändring i månadshyra per lägenhetefter region och 
 lägenhetstyp, procent

191  187 Genomsnittlig årshyra och hyra per m2 efter lägenhetstyp

192  188 Lägenheter i flerbostadshus samt därav antal outhyrda 
 resp. till uthyrning lediga lägenheter den 1 september 2008

192  189 Lägenheter i flerbostadshus samt därav antal lägenheter 
 lediga till uthyrningden 1 mars resp. den 1 september

Översiklig fysisk planering ingår i SW 71
Arkitektverksamhet ingår i SW 72
Ingenjörskonstruktioner ingår i SW62
Byggnadsverksamheter ingår i SW 69

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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Energi        SW 644
Sida Tabell nr/område  i årsboken
169  158 Vindkraft

170  159 Energi

172  160 Elektrisk energi, produktion 1936–2008, GWh

172  161 Energipriser 1:a kvartalet 2000–2009 för olika typkunder, 
 normalprisavtal, öre per kWh

172  162 Tillverknings- och utvinningsindustrin, förbrukning av 
 elenergi1936–2008

173  163 Energibalans, översikt, petajoule (PJ)

173  164 Tillverknings- och utvinningsindustri, förbrukning av 
 inköpt bränsle och elektrisk energi efter bränsleslag

174  165 Tillverknings- och utvinningsindustri, förbrukning av 
 elektrisk energi efter näringsgren

174  166 Genomsnittligt elenergipris för olika hushållskunder den 1 
 januari öre/kWh

175  167 Genomsnittliga nättjänstpriser för olika hushållskunder 
 den 1 januari, öre/kWh

175  168 Elektrisk energi, produktion ochförbrukning

176  169 Vattenkraft, utbyggdden 31 december

176  170 Kärnkraftsenergi tillgång ochproduktion

177  171 Använda energislag för permanentbeboddasmåhus (inkl. 
 småhus på lantbruksfastighet)

177  172 Uppskattad total energianvändningför uppvärmning och 
 varmvatten i bostäder och lokaler, TWh

178  173 Leveranser av motorbensin, dieselbränsle och 
 eldningsolja till slutligaförbrukare år 2008, länsvis

178  174 Byten av elleverantör (elhandelsföretag) samt beräknad 
 bytesvolym

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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Hushållens ekonomi           SW 647
Sida Tabell nr/område  i årsboken
301  308 Hushållens inkomster

304  309 Förmögenhet

305 310 Andel miljonärer per kommun 2008

306  311 Hushållens utgifter

308  312 Kvinnors arbetsinkomst i procent av männens i olika 
 åldrar

308  313 Kvinnors arbetsinkomst i procent av männens 1993–2007

308  314 Pigans lön i procent av drängens

309  315 Sammanräknad förvärvsinkomst 2007, antal personer 
 efter kön, ålder och inkomstklass

311  316 Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i löpande 
 priser efter kön och ålder, tkr

311  317 Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i 2007 års 
 priser efter kön och ålder, tkr

312  318 Sammanräknad förvärvsinkomst, medelvärden efter kön i 
 län och kommuner 2007

314  319 Summa förvärvs- och kapitalinkomst, medianvärden i 
 löpande priser efter könoch ålder

315  320 Summa förvärvs- och kapitalinkomst, medianvärden i 
 2007 års priser efter kön och ålder

315  321 Arbetsinkomst efter kön och ålder för helårs- och 
 heltidsanställda personer, 20–64 år, utan inkomst från 

 näringsverksamhet, medianvärden i 2007 års priser, tkr

316  322 Slutliga skattens andel av summa förvärvs- och 
 kapitalinkomst

316  323 Inkomststruktur för samtliga hushåll,medelvärden i 2007 
 års priser, tkr

317  324 Disponibel inkomst inkl. kapitalvinst per 
 konsumtionsenhet (k.e.) i deciler församtliga individer, 
 medelvärden per k.e. i 2007 års priser, tkr

317  325 Disponibel inkomst exkl. kapitalvinst per 
 konsumtionsenhet (k.e.) i deciler församtliga individer, 
 medelvärden per k.e. i 2007 års priser, tkr

318 326 Disponibel inkomst per konsumtionsenhet (k.e.) för 
 individer 20– år efterhushållstyp, medianvärden per k.e. i 2007
 års priser, tkr

319  327 Hushållens utgifter (HUT) per utgiftsområde och år, 
 procent

319  328 Reala och finansiella tillgångar, skulder och 
 nettoförmögenhet för kvinnor och män i olika åldersgrupper
 2007

320  329 Tillgångar och skulder för kvinnor och män 2007

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf


Handel med varor       SW 653
och tjänster 
Sida Tabell nr/område  i årsboken
195  190 Handel med varor och tjänster

196  191 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandel och 
 bensinstationer

198  192 Bytesbalans, netto, mdkr 1995–2008

198  193 Export och import: de fem värdemässigt största 
 marknaderna 2008,  miljarder kronor

198  194 Export, import och handelsnetto, varor, mdkr, löpande 
 priser, trend januari 1990 – september 2009

199  195 Detaljhandelns försäljning, egentlig detaljhandel, 
 Systembolaget och apoteken exkluderade 1956–2008

200  196 Sveriges betalningsbalans, netto, mdkr

201  197 Total import (cif) och export (fob) i löpande priser

202  198 Värdet av importerade varor (cif) enligt SITC, Rev. 3, 
 mnkr

204  199 Import från avsändningsland efter varugrupp enligt SITC, 
 Rev. 4, 2008, mnkr

205  200 Import från EU-länder och övrigaländer efter 
 importvärdets storlek, mnkr

206  201 Värdet av exporterade varor (fob),enligt SITC, Rev. 3, 
 mnkr

208  202 Export efter handelspartner och varugrupp enligt SITC, 
 Rev. 4, 2008, mnkr

209  203 Export till EU-länder och övriga länder efter 
 exportvärdets storlek, mnkr

210  204 Detaljhandel, hotell och restauranger2008, antal 
 arbetsställen och omsättning

211  205 Dagligvaruhandelns omsättning i löpande priser samt 
 antal butiker

211  206 Försäljning av alkoholdrycker (exkl. öl klass II)

212  207 Försäljning av alkoholdrycker, detaljhandelsställen och 
 serveringstillstånd den 31 december

212  208 Försäljning av alkoholdrycker perinvånare

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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Priser och konsumtion       SW 653
Sida Tabell nr/område  i årsboken
324  330 Priser och konsumtion

327  331 Fastighetspriser

328  332 Konsumtionen av livsmedel

330  333 Levnadskostnadsindex (juli 1914 = 100)

330  334 Kronans värde över tiden med hänsyn till 
 konsumentprisernas utveckling

331  335 Konsumentprisindex, 12-månadersförändringar,
 procent (Inflationstakten)

332  336 Priset på mjölk, apelsiner och falukorv i löpande priser 
 och 2008 års priser 1950–2008

333  337 Priset på kaffe, öl och Renat i löpande priser och 2008 års 
 priser 1950–2008

334  338 Priset på bensin, eldningsolja och elström i löpande priser 
 och 2008 års priser 1950–2008

335  339 Priset på biobiljett, dagstidning och snus i löpande priser 
 och 2008 års priser 1950–2008

336  340 Konsumentpriser för vissa varor och tjänster, kr

337  341 Konsumentprisindex (totalindex), månadstal (1980 = 
 100), fastställda tal och beräknade årsmedeltal

338  342 Konsumentprisindex enligt COICOP och nettoprisindex

339  343 Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring

339  344 Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala 
 förmåner, årsmedeltal (juli 1914 = 100)

340  345 Producentprisindex (2005 = 100)

341  346 Prisindex för inhemsk tillgång (2005 = 100)

342  347 Hemmamarknadsprisindex (2005 = 100)

343  348 Importprisindex (2005 = 100)

344  349 Exportprisindex (2005 = 100)

345  350 Tjänsteprisindex, producentprisindex för tjänster 
 (2005=100)

345  351 Faktorprisindex för bostäder (1968 = 100)

346  352 Byggnadsprisindex för bostadshus (med avdrag för 
 bidrag) inkl. mervärdesskatt (1968 = 100)

346  353 Hyreshus, priser och köpeskillingskoefficienter

347  354 Fastighetsprisindex för småhus (1990 = 100 för länsindex, 
 1981 = 100 för övriga regioner)

348  355 Småhus för permanentboende (ej tomträtt), priser och 
 köpeskillingskoefficienter

349  356 Lantbruksenheter, priser och köpeskillingskoefficienter

350  357 Fritidshus, priser och köpeskillingskoefficienter

351  358 Konsumtion av livsmedel m.m.

352      359 Konsumtion av livsmedel m.m., kg respektive liter per 
 capita
Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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Informations-och      SW 654 
kommunikationsteknik
Sida Tabell nr/område  i årsboken
248  244 Företagens användning av IT

250 245 Privatpersoners användning av datorer och Internet

251  246 Tillgång till dator i hemmet

252  247 Tillgång till och användning av Internet

252  248 Andel personer som i stor utsträckning laddar ner musik 
 istället för att köpa en CD-skiva, 2008

253  249 Mobila teletjänster – några förändringar över tiden

254  250 IT-specialister inom IT-sektorn efter utbildningsnivå 2007

254  251 Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag efter 
 ålder och kön 2007

254  252 Förvärvsarbetande inom IT-relaterade tjänsteföretag 
 fördelade på undergrupper 1960–2007

255  253 Andel personer i åldern 16–74 år som använt Internet 
 efter kön, procent

255  254 Andel och antal personer i åldern16–74 år som använt 
 Internet under första kvartalet 2008

256  255 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som, under 
 första kvartalet 2008, köpt eller beställt varor eller tjänster för
 privat bruk via Internet

256  256 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som, under 
 första kvartalet 2008, hämtat information från myndigheters,
 kommuners eller landstings hemsidor för privat bruk

257  257 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som, under 
 första kvartalet 2008, lyssnat till musik, spelat spel eller laddat
 ner musik/spel/bilder/ filmer från Internet för privat bruk

257  258 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som, under 
 1:a kvartalet 2008, använt ett fildelningsprogram

258  259 Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i 
 IT-sektorn år 2007

259  260 Företagens utgifter för inköp av data och
 telekommunikationsutrustning 2008, miljoner kronor

259  261 Företagens utgifter för programvara 2008, miljoner 
 kronor

260  262 IT-specialister i IT-sektorn efter bransch och kön år 2007 
 enligt registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS

Användning av datorer ingår även i SW651

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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Transporter       SW 656
och kommunikationer
Sida Tabell nr/område  i årsboken
216  209 Fordon på väg och vid sidan av

218  210 Döda och skadade i trafikolyckor under perioden 
 1980– 2008

220  211 88 000 tur-och-returresor till månen

222  212 Vägnätet

223  213 Det statliga järnvägsnätet

224  214 Flygplatser

225 215 Före och efter 11 september, avresande 
 utrikespassagerare

226  216 De största svenska hamnarna efter hanterad godsmängd 
 2008

227  217 Statens kostnader för drift och vägbyggande, miljoner 
 kronor

227  218 Statens kostnader för drift av statsvägar per region, 
 miljoner kronor

227  219 Statens kostnader för byggande av statsvägar, miljoner 
 kronor

228  220 Statsvägar och statsbidragsvägar den 1 januari

228  221 Vägar och gator den 1 januari

229  222 Registrerade fordon i trafikden 31 december, 1 000-tal

229  223 Personbilar och motorcyklar i trafik efter ägarkategori 
 och ägarens kön den 31 december

230  224 Nyregistrerade motorfordon under 2008 efter fabrikat

230  225 Registrerade motorfordon i trafik efter årsmodell den 31 
 december

231  226 Lastbilstransporter med svenska fordon

232  227 Antal personer med olika förarbehörighet efter ålder och 
 kön den 31 december 2008

233  228 Vägtrafikolyckor, dödade eller skadade personer efter 
 ålder och trafikantgrupp

234  229 Vägtrafikolyckor, dödade eller skadade personer efter 
 hastighetsbegränsning

234  230 Vägtrafikolyckor

235  231 Bantrafik, samtliga tågoperatörer och 
 infrastrukturförvaltare, trafikerad banlängd och rullande 
 materiel den 31 december

236  232 Bantrafik, samtliga tågoperatörer, trafik- och 
 transportarbete

237  233 Bantrafik, samtliga tågoperatörer och 
 infrastrukturförvaltare, olyckor

237  234 Svenska rederinäringens nettoomsättning, miljoner kronor

238  235 Svenska handelsflottan, fartyg efter huvudsaklig fart

238  236 Inklarerade fartyg i direkt fart efter nationalitet

239  237 Passagerarfartyg och färjor, ankomna till och avgångna 
 från Sverige



240  238 Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet

241  239 Trafiken i rikets 25 största hamnar beräknad efter den 
 hanterade godsmängden

242  240 Lotsningar och säkerhetsanstalter för sjöfarten samt 
 sjöräddning den 31 december

242  241 Trafiken på svenska flygplatser med linjefart och 
 chartertrafik

243  242 Ankommande och avresande passagerare i inrikes linjefart 
 och chartertrafik på svenska flygplatser

244  243 Ankommande och avresande passagerare i utrikes linjefart 
 och chartertrafik på svenska flygplatser

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Offentlig ekonomi     SW 657
Sida Tabell nr/område  i årsboken
373  379 Statsbudgeten

375  380 Statsskulden 1950–2008

376  381 Statsbudgetens inkomster och utgifter, mnkr

376  382 Statsbudgetens utgifter efter ändamål, mnkr

376  383 Statsskulden, mnkr

377  384 Realekonomisk fördelning av statsbudgetens inkomster

377  385 Realekonomisk fördelning av statsbudgetens utgifter

378  386 Statsbudgetens inkomster, mnkr

379  387 Statsbudgetens utgifter, mnkr

380  388 Statligt svenskt bistånd till utvecklingsländer, mnkr

383  389 Taxering till statlig inkomstskatt, mnkr

383  390 Taxering till statlig inkomstskatt m.m. år 2008, länsvis, 
 mnkr

384  391 Taxeringsvärden på skattepliktig fastighet enligt 
 fastighetstaxeringarna, mnkr

384  392 Taxeringsvärden på skattepliktig fastighet 2008, mnkr

385  393 Taxering till kommunal inkomstskatt m.m. år 2008, 
 länsvis, mnkr

385  394 Begravningsavgift och kyrkoavgift, fysiska personer, mnkr

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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386  395 Taxering till statlig fastighetsskatt år 2008, länsvis, mnkr

386  396 Taxering till statlig förmögenhetsskatt och till statlig 
 fastighetsskatt, mnkr

387  397 Kommunalt skatteunderlag och kommunala skattesatser 
 m.m. 2009, kommunvis

392  398 Kommunalt skatteunderlag och kommunala skattesatser 
 m.m. 2009, länsvis

393  399 Kommunalekonomisk utjämning för kommuner 2009, 
 länsvis

393  400 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för 
 kommuner, mnkr

394  401 Kommunalekonomisk utjämning för landsting 2009

394  402 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för 
 landsting, mnkr

395  403 Landstingens finanser, mnkr

396  404 Kommunägda företags finanser, mnkr

397  405 Kommunala koncerners finanser, mnkr

397  406 Kommunernas kostnader för vissa verksamheter, mnkr, 
 riket

398  407 Kommunernas finanser, mnkr

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Finansmarknad                         SW 657
Sida Tabell nr/område  i årsboken
401  408 Finansmarknad

402  409 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt januari 
 1985 – juli 2009

402  410 Affärsvärldens generalindex 1980-01-02 – 2009-08-01

402  411 Hushållens lån i bank och bostadsinstitut, 
 ställningsvärden den 31 december, mdkr

403  412 Finansiell ställning för olika samhällssektorer den 31 
 december

404  413 Finansiella tillgångar per finansobjekt den 31 december, 
 ställningsvärden

405  414 Hushåll, finansiella tillgångar och skulder, 
 ställningsvärden den 31 december, mnkr

406  415 Utestående skuld av svenska obligationer och förlagsbevis 
 den 31 december, miljoner kronor

406  416 Innehav av aktier i bolag noterade på svensk 
 marknadsplats den 31 december, miljoner kronor

407  417 NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm

407  418 Antal institut på finansmarknaden

408  419 Riksbankens tillgångar och skulder, miljoner kronor

409  420 Bankernas resultaträkningar, miljoner kronor

410  421 Bankernas balansräkningar, mnkr

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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411  422 Bostadsinstitutens utlåning och finansiering, miljoner 
 kronor

411  423 Bostadsinstitutens resultaträkningar, miljoner kronor

412  424 Bostadsinstitutens balansräkningar, miljoner kronor

412  425 Investering, förmögenhet och sparande, miljoner kronor, 
 samt antal fonder

413  426 Försäkringsbolagens balansräkningar 2008, miljoner 
 kronor

413  427 Livförsäkringsbolagens (inkl. fondförsäkringsbolagen)
 intäkter och kostnader i direkt försäkring, miljoner kronor

414  428 Skadeförsäkring, under året influten premieinkomst och 
 utbetalda försäkringsersättningar, 1 000 kr

415  429 Antal premiepensionssparare och genomsnittlig 
 behållning, marknadsvärde i januari

415  430 Antal personer med pensionsbehållning och 
 genomsnittligt belopp per år efter kön och ålder

416  431 Antal personer med intjänad pensionsrätt och 
 genomsnitligt pensionsunderlag per år efter kön och ålder

416  432 Valutakurser

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Socialförsäkring                        SW 657

Sida Tabell nr/område  i årsboken
419  433 Utgifter för det sociala skyddet

420  434 Socialförsäkring

422  435 Ohälsotal – antal sjukdagar per person efter kön och 
 kommun 2008

423  436 Allmän sjukförsäkring, antal ersatta sjukpenningdagar 
 1955–2008

423  437 Sjukskrivna (pågående fall) i december 1998–2008

424  438 Allmän sjukförsäkring, antal sjukpenningdagar m.m.

424  439 Föräldraförsäkring, antal dagar

425  440 Antal personer med sjukersättning/ aktivitetsersättning i 
 december

426  441 Socialförsäkringens utgifter, miljoner kronor

427  442 Socialförsäkringens inkomster och utgifter 2008, miljoner 
 kronor

428  443 Antal pensionstagare med ålderspension och 
 äldreförsörjningsstöd i december

429  444 Antal pensionstagare med efterlevandepension och 
 efterlevandestöd till barn i december

430  445 Antal personer med bostadstillägg i december

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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Näringsverksamhet     SW 658
Sida Tabell nr/område  i årsboken
147  131 Näringsverksamhet

149  132 Industrins investeringar 1994–2008, miljarder kronor i 
 2000 års priser

149  133 Industrins kapacitetsutnyttjande 1:a kv 1990 – 2:a kv 2009

149  134 Övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem 
 1978– 2008 efter gästernas hemland, miljoner

150  135 Aktiebolag, ny- och avregistrerade under åren 1970–2008

150  136 Bestående aktiebolag vid årets slut1980–2008

150  137 Tingsrätter, beslutade företagskonkurser 1982–2008

151  138 Industri, tillverkning av vissa varor enligt Kombinerade 
 nomenklaturen (KN)

153  139 Industriproduktionsindex efter näringsgren (2005 = 100)

154  140 Industrins leveranser efter näringsgren (2005 = 100), 
 index för värden i fasta priser

155  141 Industrins orderingång efter näringsgren (2005 = 100), 
 index för värden i fasta priser

156  142 Produktionens saluvärde efter näringsgren, miljoner 
 kronor

157  143 Företag efter näringsgren enligt SNI2007 och juridisk 
 form 2008

158  144 Anställda efter företagets näringsgren enligt SNI 2007 och 
 juridisk form2008

159  145 Arbetsställen efter län och storleksklass i november 
 2008

160  146 Ekonomiska basfakta för företagen i näringslivet, totalt 
 och efter bransch enligtSNI 2002, år 2007, miljoner kr

161  147 Ekonomiska nyckeltal för företagen i näringslivet, totalt 
 och efter bransch enligtSNI 2002, år 2007, procent

161  148 Kommunägda företag efter verksamhetsområde m.m. den 
 31 december

162  149 Tingsrätter, beslutade konkurser

163  150 Aktiebolag

163  151 Näringslivsregistret, nyregistrerade bolag 2008, länsvis

164  152 Patent

164  153 Varumärken

165  154 Mönster

165  155 Periodiska skrifter

165  156 Belagda hotellrum efter målgrupp 2008

166  157 Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter, övernattande 
 gäster efter hemland 2008

Verksamheterna ingår många SW-områden, har här placerats i det 
gemensamma området SW658

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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Arbetsmarknad      SW 658
Sida Tabell nr/område  i årsboken
264  263 Löner

265  264 Arbetsmarknad

267  265 Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden

269  266 Personer berörda av varsel om uppsägning 1990–2008

269  267 Arbetsförmedling, nyanmälda lediga platser med mer än 
 10 dagars varaktighet 1992–2008

269  268 Andelar arbetslösa oktober 2008 – september 2009 bland 
 ungdomar (15–24 år) och totalt (15–74 år)

270  269 Befolkning efter arbetskraftstillhörighet, 1 000-tal

271  270 Inrikes och utrikes födda, jämförelse. Befolkningen 15–74 
 år efter arbetskraftstillhörighet och kön 2008

271  271 Relativa arbetskraftstal. Befolkningen 15–74 år efter 
 arbetskraftstillhörighet, kön, civilstånd och barn 2008

272  272 Befolkningen 15–74 år efter arbetskraftstillhörighet
 samt efter kön och utbildningsnivå 2008

272  273 Sysselsatta efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden, 
 överenskommen arbetstid per vecka, kön och ålder 2008

273  274 Sysselsatta efter näringsgren(SNI 2002), 1 000-tal

273  275 Frånvarande från arbetet efter orsak,kön och ålder 2008

274  276 Anställda inom offentlig sektor,1 000-tal

274  277 Anställda efter sektor, länsvis, 1:a kvartalet 2009

275  278 Arbetsmiljö för sysselsatta 2007 fördelade efter kön och 
 ålder, procent

278  279 Anmälda arbetsskador

279  280 Personalutbildning för sysselsatta med fördelning på 
 näringsgren (SNI 2007) och kurslängd, första halvåret 2008

280  281 Sjukfrånvarande i procent av totalt antal anställda, privat 
 sektor

280  282 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren (SNI 
 2002) i november 2007, länsvis, enligt indelningen den 1 
 januari 2008

281  283 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter sektor år 2007

282  284 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren (SNI 
 2002) i kombination med kön och yrkesställning i november 
 2007

283  285 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter arbetsställets 
 sektortillhörighet år 2007

284  286 Förvärvsarbetande anställda i åldern 16–64 år efter yrke 
 (SSYK 96) i kombination med kön år 2007

287  287 Totalt antal arbetstimmar (faktiskt arbetad tid) per vecka 
 för personer i arbete, miljoner

287  288 Arbetslösa efter ålder och kön

288  289 Arbetsmarknadspolitiska program samt arbetslösa

288  290 Personer berörda av varsel om uppsägning inom olika 
 näringsgrenar (SNI 2002)

289  291 Arbetsförmedling, nyanmälda lediga platser med mer än 
 10 dagars varaktighet



289  292 Arbetsförmedlingen, utgifter, miljoner kronor

290  293 Arbetslöshetskassor, medlemsantal och förmåner den 31 
 december

290  294 Arbetslöshetskassor, verksamhet

291  295 Svenskt Näringsliv/Arbetsgivarförbund och 
 Branschföreningar, anslutna arbetgivarförbund och 
 branschföreningar den 1 oktober 2009

292  296 Vissa fackliga organisationer, anslutna medlemmar den 31 
 december 2008

293  297 Arbetsinställelser, lovliga och olovliga, inom olika 
 näringsgrenar (SNI 92)

293  298 Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor inkl. 
 särskild löneskatt och företagens kostnad för sjuklön, kvartal
 1 1994 = 100

294  299 Arbetskostnadsindex för tjänstemän inom privat sektor 
 inklusive särskild löneskatt, kvartal 1 1994=100

294  300 Löneindex för arbetare inom privat sektor, kvartal 1 1994 
 =100

295  301 Löneindex för tjänstemän inom privat sektor, kvartal 1 
 1994 = 100

295  302 Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor, 
 kronor, 2008

296  303 Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat 
 sektor, kr, 2008

297  304 Statlig sektor – genomsnittlig månadslön efter 
 näringsgren, kr

297  305 Genomsnittlig månadslön efter sektor och kön

298  306 Genomsnittlig månadslön efter utbildningsnivå och kön

298  307 Lönesummor och preliminär A-skatt, miljarder kr, samt 
 antal kontrolluppgifter (KU) efter arbetsställelän

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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Miljö och väder         SW 71
Sida Tabell nr/område  i årsboken
24  8 Väder
 
26  9 Klimat i förändring
 
28  10 Miljö – markanvändningen
 
30  11 Skyddad natur
 
32  12 Växthuseffekten
 
33  13 Årsmedeltemperaturen i Sverige och globalt 1860–2008, 
 avvikelse från normalvärdet för perioden 1961–1990
 
34  14 Varmaste juni, juli och augusti samt varmaste sommaren, 
 medeltemperatur
 
36  15 Medeltemperaturen i juni, juli och augusti
 
38  16 Sommartemperaturen (medeltemperatur för månaderna 
 juni, juli och augusti)

39  17 Nederbörd i mm

40  18 Medeltemperatur

41  19 Nederbörd i mm, maxvärde

41  20 Temperatur, extremvärden

42  21 Kalla och varma dagar samt dagar med nederbörd på 
 platser runt om i landet

44  22 Markanvändningen omkring år 2005 efter 2007 års 
 länsindelning, hektar

45  23 Bebyggd mark och tillhörande mark år 2005 efter 2007 års 
 länsindelning, hektar

45  24 Nationalparker, areal och år för beslut om avsättande som 
 nationalpark

46  25 Naturreservat, naturvårdsområden samt djur- och 
 växtskyddsområden, länsvis

47  26 Översikt över antal rödlistade arter (taxa) i olika kategorier 
 inom de olika organismgrupperna

48  27 Rödlistade arters förekomst i olika landskapstyper

48  28 Akut hotade ryggradsdjur

49  29 Däggdjur efter rödlistekategori och naturtyp år 2005

50  30 De 20 största kemikalierna med avseende på kvantitet och 
 omsättning i ton år 2007

50  31 De största hälsofarliga och konsumenttillgängliga pro-
 dukttyperna (m.a.p. kvantitet), fördelade över faroklass år 2007

51  32 Försäljning av bekämpningsmedel efter olika 
 användningsområden

51  33 Jordbrukets användning av kväve och fosfor från 
 mineral(handels)- ochstallgödsel

52  34 Oljeutsläpp i svenska farvatten

52  35 Sammanställning av areal av tillrinningsområde, 
 vattenföring, belastning samt genomsnittlig arealförlust av 
 närsalter på havsbassänger år 2008, baserat på mätningar i 
 flodmynningarna ocharealviktade beräkningar för ej 
 övervakade områden

52  36 Sammanställning av belastning av metaller på 
 havsbassänger år 2008, baserat på mätningar nära 



 flodmynningarna och arealviktade beräkningar för ej 
 övervakadeområden

53  37 Utsläpp och vattenmängder från större kommunala 
 reningsverk 2006, efter storleksklass

53  38 Genomsnittliga halter av näringsämnen, metaller och 
 organiska miljögifter i slam från kommunala reningsverk 2006,
 medelvärden för storleksklasser

54  39 Utsläpp till luft av koldioxid (CO2), metan (CH4) och 
 dikväveoxid (N2O)

55  40 Vattenanvändning per användarkategori och län år 2005, 
 1 000 m3

56  41 Återvinning – krav och nivåer för varugrupper där 
 producentansvar införts

57  42 Miljöräkenskaper för miljösektorn i Sverige

58  43 Miljöräkenskaper, miljöpåverkan och ekonomiska data för 
 branscher, offentliga myndigheter och hushåll 2006

59  44 Miljöskatter i Sverige, löpande priser, mnkr

59  45 Utdömda miljösanktionsavgifter, antal ärenden och belopp 
 i kronor

60  46 Miljömotiverade direkta subventioner i Sverige, löpande 
 priser, miljoner kronor

Befolkning se SW31. Geografiska uppgifter se SW55. Jordbruk o d se 
SW63.Boende se SW643.Energi se W644. Handel se SW653. Transpor-
ter och kommunikationer se SW656. Näringsverksamheter se SW 658.

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf 

Kultur och fritid    SW 791
Sida Tabell nr/område  i årsboken
539  560 Fritidsfiske

541  561 Bokläsning

543  562 Idrottsföreningar tillhörande visst specialförbund 
 1985– 2008

544  563 Folkbibliotek, bio och studiecirklar – trender

545  564 Personer 16–84 år som gjort en semesterresa om minst en 
 vecka 2007, procent

546  565 Primärkommunala nettokostnader för kulturverksamhet, 
 mnkr

546  566 Landstingskommunala driftkostnader för 
 kulturverksamhet, löpande priser

547  567 Forskningsbibliotek, bestånd och tillväxt 2008

548  568 Forskningsbibliotek, utlåning, personal och kostnader 
 2008

549  569 Folkbibliotek

550  570 Studiecirklar

551  571 Studieförbundens kulturprogram

552  572 Bokproduktion

552  573 Bokproduktion efter språk

553  574 Bokproduktion efter ämnesområde
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554  575 Dagstidningar

554  576 Tidskrifter

554  577 Genomsnittligt antal betalda TV-avgifter under året

555  578 Biografer, biografbesökare och filmer

555  579 Museer och offentliga konsthallar 2008

557  580 Orkestrar och regional musikverksamhet, verksamhet och 
 ekonomi 2005

558  581 Teater och dans, verksamhet och ekonomi 2006

559  582 Antal idrottsföreningar och utövade idrotter

560  583 Idrottsföreningar efter specialförbund den 1 januari

561  584 Personer 16–84 år som gjort en semesterresa om minst en 
 vecka det senaste året, procent

561  585 Personer 16–84 år med tillgång till fritidshus, procent

562  586 Personer som varken gjort någon semesterresa om minst 
 en vecka eller haft tillgång till fritidshus, procent

562  587 Personer 16–84 år som ägnar sig åt bokläsning varje 
 vecka

563  588 Personer 16–84 år som ägnar sig åt att läsa skönlitteratur 
 varje vecka, procent

563  589 Personer 16–84 år som ägnat sig åt att lyssna på 
 talböcker, procent

564  590 Personer 16–84 år som strövat i skog och mark, procent

Verksamheterna ingår i många SW-områden, har här placerats i 
SW791 Seder och bruk.

Tio-i-topp       SW 791
Sida Tabell nr/område  i årsboken

585  610 Populära namn

586  611 Familjen Medelsvensson

591  612 Tio udda statistikredovisningar

595  613 Krutgummor och dynamitgubbar

602  614 Födda 2008, efter månad och veckodag

603  615 Födda 2008 efter födelsedatum och veckodag, dagar med 
 högst och lägst antal födda

604  616 Pojknamn år 2008

605  617 Flicknamn år 2008

606  618 Mansnamn 2008

607  619 Kvinnonamn 2008

608  620 Efternamn 2008

608  621 Antal invånare per km2 i kommuner med störst resp. minst 
 trängsel 2008

609  622 Högst och lägst skattesats 2009 samt högsta och lägsta 
 skatteunderlag enligt 2008 års taxering

610  623 Kommuner rangordnade efter andel miljonärer, de 50 med 
 störst resp. minst andel 2007

611  624 Kommuner med högsta antalet läkare, m.fl. 
 utbildningsgrupper i åldern 25–64 år per 10 000 inv. fördelade 
 på boendekommun år 2008



612  625 Kommuner med störst resp. minst andel invånare 65 år och 
 äldre 2008

612  626 De 20 största spelen och lotterierna rangordnade efter 
 omsättning år 2008

613  627 Yrken med högst genomsnittlig månadslön 2008

613  628 Yrken med lägst genomsnittlig månadslön 2008

614  629 Rekord i väder

Verksamheterna ingår i många SW-områden, har här placerats i 
SW791 Seder och bruk

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Socialtjänst     SW 7951
Sida Tabell nr/område  i årsboken
433  446 Socialtjänst

434  447 Fler äldre bor kvar hemma

435  448 Andel personer med beviljad hemtjänst i åldersgruppen 65 
 år och äldre per kommun, procent

436  449 Ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) 1990–2008

437  450 Nyblivna adopterade, av en eller två adoptivföräldrar, 
 efter födelseland

438  451 Heldygnsinsatser för barn och unga 

438  452 Vissa insatser för vuxna missbrukare under året

438  453 Antal beslut om insatser enligt lag om vård av 
 missbrukare i vissa fall (LVM)

439  454 Typ av missbruksmedel i ansökningarna till länsrätten om 
 beredande av vård enligt lag om vård av missbrukare i vissa 
 fall (LVM)

439  455 Antal personer med beslut om insatser enligt lag om vård 
 av missbrukare i vissa fall (LVM) någon gång under året,
 efter kön och ålder

440  456 Vistelse i hem för vård eller boende, intagna den 1 
 november

440  457 Antal äldre personer och personer med 
 funktionsnedsättning i särskilda boendeformer enligt 
 socialtjänstlagenden 30 juni 2008 efter ålder och kön,
 länsvis

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf


441  458 Färdtjänst den 31 december

441  459 Faderskap

442  460 Antal äldre personer och personer med 
 funktionsnedsättning i ordinärt boende som var beviljade 
 hemtjänst den 30 juni 2008, efter ålder och kön, länsvis

442  461 Ekonomiskt bistånd/socialbidrag

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf

Rättsväsende                 SW 7955
Sida Tabell nr/område  i årsboken
470  482 Rättsväsende

473  483 Återfall i brott
 
475  484 Brott mot enskilda personer

477  485 Utsatts för brott mot enskild person 2007, andel inom 
 respektive åldersgrupp i befolkningen

477  486 Personer som känt otrygghet vid utevistelse i sitt 
 bostadsområde sen kväll 2008, procent

477  487 Anmälda brott 1950–2008

478  488 Anmälda brott per 1 000 av medelfolkmängden i de fem 
län  som hade högst respektive lägst frekvens 2008

478  489 Uppklaringsprocent 1950–2008

478  490 Personer lagförda för brott totalt och efter huvudpåföljd 
 1975–2008

479  491 Utsatta för brott mot person 2007 i olika grupper, procent

480  492 Anmälda brott

481  493 Anmälda brott 2008, länsvis

481  494 Anhållanden, häktningsframställningar och häktade 
 personer

482  495 Anmälda brott, uppklaringsprocent efter brottstyp

483  496 Anmälda brott, personuppklaringsprocent efter brottstyp

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf


484  497 Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid 
 brottet  och kön, 2008

485  498 Personer som lagförts för brott efter huvudbrott

486  499 Personer lagförda för brott efter huvudbrott och 
 huvudpåföljd 2008

487  500 Personer lagförda för brott 1996–2003 och andel som 
 återfallit i brott inom 1 respektive 3 år, efter ålder

488  501 Personer lagförda för brott 1996–2003 och andel som 
 återfallit i brott inom 3 år, efter kön och antal tidigare 
 lagföringar under 10-års-perioden före ingångslagföringen

489  502 Kriminalvårdsanstalter och häkten samt 
 intensivövervakning,  nyintagna

489  503 Kriminalvårdsanstalter, intensivövervakning och frivård, 
 genomsnittligt antal personer

490  504 Omhändertaganden av berusade personer

490  505 Frivård, nytillkomna övervakningsfall

491  506Mål vid de allmänna förvaltningsdomstolarna

492  507 Tingsrätter, inkomna mål och ärenden

492  508 Tingsrätter, slutligt handlagda ärenden m.m.
.
493  509 Hovrätter, inkomna mål

493  510 Högsta domstolen, ansökningar om prövningstillstånd

493  511 Nådeansökningar

493  512 Rättshjälp, statens kostnader, miljoner kronor

493  513 Hyresnämnder och arrendenämnder, inkomna ärenden

494  514 Riksdagens ombudsmän, inkomna ärenden

494  515 Mål och ärenden vid vissa andra myndigheter

Domstolsverksamheter o d ingår i SW 34

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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Utbildning och forskning  SW 7957
Sida Tabell nr/område  i årsboken
498  516 Utbildning – utbildningsnivå

500  517 Utbildningsnivån för befolkningen 25–64 år 1990–2008

500  518 Andel elever i grundskolan med annat modersmål än 
 svenska

500  519 Övergångsfrekvens till högskolan inom 3 år från 
 gymnasieskolans linjer/ program

501  520 Befolkning, 16–74 år, efter utbildningsnivå, kön och ålder 
 2008

502  521 Befolkning, 25–64 år, efter utbildningsinriktning/- nivå 
 samt kön 2008

503  522 Total utbildningskostnad i löpande priser, mnkr och andel 
 av BNP

504  523 Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass

505  524 Elever i förskoleklass efter kön, huvudman och modersmål

506  525 Inskrivna barn i förskola och fritidshem, i kommunal och 
 enskild regi den 15 oktober 2008, länsvis

507  526Antal familjedaghem, inskrivna barn i familjedaghem i 
 kommunal och enskild regi den 15 oktober 2008, länsvis

507  527 Elever och skolor i grundskolan

508  528 Elever i särskolan under höstterminerna

508  529 Elever i specialskolan under höstterminerna

509  530 Elever i grundskolan med betyg och betygsfördelning per 
 ämne i årskurs 9 vårterminen 2008

510  531 Elever i grundskolan med annat modersmål än svenska

511  532 Svenskundervisning för invandrare,studieresultat och 
 elevtimmar efter kön

512  533 Svenska elever i förskoleklass, grund- och gymnasieskola i 
 svenska utlandsskolor

513  534 Sökande och intagna till gymnasieskolan, höstterminen 
 2008

514  535 Elever i gymnasieskolan den 15 oktober

515  536 Elever som slutfört gymnasieskolan under läsåret

516  537 Elever med slutbetyg från gymnasieskolan och andel med 
 grundläggandebehörighet till universitet och högskolor samt 
 genomsnittlig betygspoäng, läsåret 2007/2008

517  538 Elever vid folkhögskolor

517  539 Elever i kommunal vuxenutbildning under läsåren

518  540 Högskolenybörjare, nybörjare vid visshögskola, 
 registrerade studenter, examina och examinerade personer 
 läsåret 2007/2008 per universitet/högskola efterkön

520  541 Registerade studenter efter universitet/ högskola och kön

522  542 Examina efter område, yrkesexamen/  
 utbildningsgrupp och kön

524  543 Doktorandnybörjare efter nationellt forskningsämnes- 
 område och kön

525  544 Doktorander under hösten efter nationellt 
 forskningsämnesområde och kön



526  545 Doktorander under hösten efter universitet/högskola o kön

527  546 Licentiatexamina efter nationellt forskningsämnesområde 
 och kön

528  547 Doktorsexamina efter nationellt forskningsämnesområde 
 och kön

529  548 Tjänstgörande och tjänstlediga lärare, översikt

529  549 Tjänstgörande och tjänstlediga lärare 2008/2009

530  550Utgifter för forskning och utveckling (FoU) på utförande 
 sektor, miljoner kronor,löpande priser

530  551Utgifter för forskning och utveckling(FoU) på utförande 
 sektor, miljoner kronor, 2007 års priser

531  552 Utgifter för forskning och utvecling(FoU) på utförande 
 sektor och finansieringskällor 2007, miljoner kronor

531  553 Antal årsverken för forskning ochutveckling (FoU) på 
 utförande sektor

532  554 Företagssektorns forskning och utveckling (FoU)

532  555 Gruv- och industriföretagens utgifter för forskning och 
 utveckling (FoU), miljoner kronor

533  556 Gruv- och industriföretagens forskning och utveckling 
 (FoU) i relation till vissa totaldata för företagen 2007

534  557 Universitets- och högskolesektorns forskning och 
 utveckling (FoU) 2007, personaldata, FoU-årsverken

535  558 Universitets- och högskolesektorns forskning och 
 utveckling (FoU) 2007, intäkter, miljoner kronor

536  559 Statliga anslag för forskning och utveckling (FoU) 
 fördelade på ändamål, miljoner kronor i löpande priser

Internationella översikter      SW 91
Sida Tabell nr/område  i årsboken
617  630 Världens befolkningstillväxt

619  631 Befolkningsförändringar – tillbakablick och prognos

620  632 Folkmängd, folktäthet, areal m.m. i världsdelar och 
 områden

621  633 Världens största städer

621  634 Beräknad folkmängd i världsdelar och områden 
 1950– 2050

622  635 Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder

627  636 Folkmängden i de största städerna

634  637 Befolkningen efter kön och ålder

635  638 Levande födda barn efter moderns ålder samt 
 fruktsamhetstal

636  639 Återstående medellivslängd vidfödelsen år 2009

637  640 Landareal och odlad areal 2007

639  641 Åkerjordens användning 2007

642  642 Skörd 2007, 1 000 ton

645  643 Husdjur 2007, 1 000-tal

649  644 Vissa viktiga varor efter de 10 största producentländerna

653  645 Industriproduktion, indextal(2005 = 100)



654  646 Produktion av elektrisk energi,GWh, 2005

655  647 Förbrukning av elektrisk energi,kWh per invånare

656  648 Kärnkraft i världen den 31 december2008

657  649 Olika länders betalningsbalans medutlandet 2007, milj. 
 USA-dollar

658  650 Import och export av vissa varor,1 000 ton

661  651 De 35 största handelsflottorna den 1 januari 2008

662  652 Arbetslösa 1 000-tal

663  653 Konsumentprisindex (2000 = 100)

664  654 BNP i löpande priser, miljoner EURO

665 655 BNP per invånare i löpande priser, EURO

666  656 BNP-utveckling i fasta priser, procent från föregående år

667  657Militärutgifter

668  658 Valutakurser, värdet av en USD uttryckt i resp. lands 
 valutaenhet

Statistisk årsbok för Sverige 2010:
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2010A01_BR_00_A01BR1001.pdf
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Hushållsekonomi och skatter o d.



Konsumentverkets hushållsbudgetar:        Från http://wimnell.com/omr36-39z.pdf  sid  84

för 2009 +bostadskostnader mm.
I Konsumentverkets broschyr "Koll på pengarna 2009" finns beräkningar för år 2009. Konsumentverket anger: 

Individuella kostnader:

1. Livsmedel: Bygger på en fyra veckors näringsberäknad matsedel med vanliga rätter som innehåller både råvaror och halvfabrikat. Lättöl ingår 
liksom lite godis, läsk och snacks. Beloppen för vuxna gäller vid begränsad fysisk aktivitet. Är du ensamstående lägger du till 100 kronor per 
månad för mindre förpackningar och mer svinn.

Alla mål äts hemma eller matlåda (Utom tilläggen 100 kr): 

Kvinna 18-30 år 1580 kr per mån. 31-60 år  1540 kr. 61-74 år 1420 kr. 75- år 1380 kr. 
Säg kvinna 18-60 år1550 kr per mån. 61- år 1410 kr/mån. 

Man 18-30 år 2050 kr. 31-60 år 1950 kr. 61- 74 år 1760 kr. 75- år 1540 kr 
Säg man 18-60 år 1980 kr per mån. 61- år 1680 kr/mån 

(Om lunch äts ute 5 dagar i veckan blir livsmedelskostnaderna hemma 350 kr/mån lägre för kvinnor och 440 kr lägre för män i åldrarna 18-60 år.) 

2. Kläder, skor: Innehåller också kemtvätt, skoreparationer och tillbehör som väska, klocka, paraply. Vuxen kv: 530 kr/mån. Man 520

3. Fritid, lek (inklusive mobil): Här ingår bl a leksaker, cd-skivor, böcker, skidor, cykel, föreningsavgift. Vuxen person 530 kr/mån. 

4. Hygien (personlig): Tvål, tandkräm, blöjor, hårklippning etc. För kvinnor till och med 49 år ingår mensskydd för ca 30 kronor i månaden. 
Kvinna 18-60 år 360 kr per mån. 61- år 340kr. 
Man 18- år 300 kr.

Summa individuella kostnader exkl livsmedel: kv 18-60 år 1420 kr per mån, 61-år 1400 kr, man 18- år 1350 kr.

http://wimnell.com/omr36-39z.pdf
http://wimnell.com/omr36-39z.pdf


Gemensamma kostnader:

5. Förbrukningsvaror: Tvätt-och rengöringsmedel, toalett- och hushållspapper m m. 1 person 100 kr per mån. 2 pers 130 kr.

6. Hemutrustning (inklusive dator): Möbler, husgeråd, tv, dator(ca 200 kr/mån) m m, sådant som slits och ersätts. Frys, disk-, tvättmaskin ingår 
inte. 1 pers 560 kr per mån, 2 pers 650 kr.

7. Media, fast telefon, Internet m m: Innehåller även brev, kort och frimärken m m. 1 pers 810 kr per mån, 2 pers 840 kr.

8. Hemförsäkring kostar olika beroende på bostadsort. Storstad: över 200 000 inv. Mellanstor stad: 50 000 - 200 000 inv. Mindre tätort:under 50 
000 inv. Uppgifterna från Konsumenternas försäkringsbyrå. I person storstad 140 kr per mån. 2 pers 150  kr. (Mellanstad 90/100. Mindre 
tätort  70/70.)

Summa gemensamma kostnader storstad (exkl el): 1 pers 1610 kr per mån. 2 pers 1770 kr.

9. El - Uppskattad förbrukning i hyreslägenhet: 1 person 180 kWh per månad, 2 personer 240 kWh. El i Stockholm fast avgift ca 60 kr per mån. 
KWh-pris ca  1,50 kr. (Fortum) Gör: 1 person 330 kr per mån. 2 pers 420 kr.

Övrigt:

Kollektivresor och fackavgifter (inkl a-kassa): För en 20-åring anger Konsumentverket: Kollektiva lokalresor 640 kr per månad och 
fackavgifter (inkl a-kassa) 530  kr per månad. Summa 1170x12= 14040 per år. 

I Stockholm kostar busskort 690 kr per mån (pensionär 420 kr). 

För åldrar 18-60 år är kostnaderna enligt punkterna 1-9 i följande uppställning. 

Punkten 10 är en post läkarvård och tandvård, som socialstyrelsen hade i en tidigare socialbidragsnorm, ca 70 kr per månad, men som inte 
finns med i Konsumentverkets budget.

För livsmedel räknas här med att alla mål äts hemma (matlåda till arbetet), för ensamboende ska läggas till 100 kr per månad. 

Hemförsäkring i storstad. Alkohol, tobak, tips & spel ingår ej i någon post ovan.



Bostadskostnader: 
Genomsnittlig hyra för hyreslägenheter i riket i januari 2008 enligt SCBs Statistiska medelanden BO 39 SM 0801 var 
2 rok  4340 kr per mån = 52080 kr per år.
3 rok  5281 kr per mån = 63372 kr per år. 
Procentuell hyresförändring mellan januari 2006 och januari 2007 enligt SCB sid 179 i SCBs Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2008: 0,9%. 
(0,3% i Stor-Stockholm och 1,3% i övriga kommuner med mer än 75 000 invånare). (Den genomsnittliga höjningen var 2004 2,5%, 2005 2,3%, 
2006 1,3%.)  Det gör för 2007: 2 rok 50478 kr per år.(Ökning 450 kr) 3 rok 61545 kr per år.(Ökning 549 kr) Ökning 2007-2008 antag 1,0%.

I genomsnitt höjdes hyrorna med 2,7 procent mellan januari 2007 och januari 2008, enligt nämnda Statistiska meddeland. Antag höjning 
2008-2009 2,7%
Det gör hyror2009:
2 rok 53486 kr per år. Säg 4450 kr per mån = 53400 kr per år. (Statistisk årsbok för Sverige 2010: 52640+3,3%= 54377/år= 4531/mån)
3 rok 65083 kr per år. Säg 5420 kr per mån = 65040 kr per år. (Statistisk årsbok för Sverige 2010: 64071+3,3%= 66185/år= 5515/mån)

Utrymmesstandard :
Enligt Diagram 10.2, sid 225 i SCBs Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2008, hade i hyreslägenheter 2002: 
Hushåll med en person - 64 år i genomsnitt ca 1,8 rok (1,77), 65 - år cirka 2,0 rok (2,08). 
Hushåll med makar, 2 personer - 64 år cirka 2,8 rok (2,72), 65 - år cirka 3,0 rok (2,98). 
(Siffrorna inom parentes från tabell 10.7 på sid 230 i årsboken). 
I bostadsrättslägenheter, tab 10.7 ungefär som i hyrslägenheter: Ensam - 64 år 1,95 rok, 65 - år 2,46. Makar - 64 år 2,92 rok, 65- år 3,14 rok.
I småhus är rumsantalen cika 2 rum större än i hyrslägenheter: Ensam - 64 år 4,17 rok, 65 - år 4,19. Makar - 64 år 4,72, 65 - år 4,64 rok.

Mot bakgrunden av dessa siffor är det rimligt att räkna med 2rok för ensam och 3rok för makar. (Utan barn).
Boverkets principer för bostadsytor innebär att 2 rok för ensam och 3 rok för makar ger likvärdig bostandard.
2009:
1 person    2 rok   4450 kr per mån = 53400 kr per år.
2 personer 3 rok  5420 kr per mån = 65040 kr per år.
Konsumentverket anger för 2009 bostadskostnad  4800 kr per månad (inkl el) för ensam 20 år som bor i egen lägenhet 2rok. Utan el  330 kr blir 
det 4470 kr per mån. 

090307 Sven Wimnell



Månadskostnader år 2009, förvärvsarbetande icke-pensionärer:

Individuella respektive
gemensamma kostnader:         Ensam man          Ensam kv.  Makar

1. Livsmedel. Alla mål äts
    hemma eller matlåda         1980+100                  1550+100                    1980+1550

2. Kläder och skor     520     530             520+530

3. Lek och fritid 
   (inkl mobil)      530                             530                           530+530

4. Hygien (personlig)    300                          360             300+360

5. Förbrukningsvaror     100     100      130

6. Hemutrustning 
   (inklusive dator)     560                 560                 650

7. Media, fast telefon, 
   Internet mm     810                  810                 840

8. Hemförsäkring     140                140                 150

9. Hushålls-el      330                330                            420

10. Läkarvård, tandvård      70       70    70+70

Summa per månad 2009  5440              5080                8630
Genomsnitt för
ensam man +kv/mån            5260



Årskostnader år 2009, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
Individuella respektive
gemensamma kostnader:         Ensam man          Ensam kv.  Makar
Summa per månad 2009  5440   5080      8630
enligt månadsedovisningen.
Genomsnitt för
ensam man +kv/mån         5260

200 per år:                     63120     103560
Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 4450         53400
Makar 3rok, 12x 5420                                                                                                65040
Summa per år 2009,
bostad + övrigt       116520               168600
Förvärvsarbetande:arbets-
resor+ fackavgifter säg                   14040                 28080

Summa per år 2009:
bostad + övrigt       130560                          196680
Här är inget räknat för 
höga semesterkostnader eller 
andra resor än lokalresor.

Säg för enkelhets skull,
avrundat       130 000               195 000     

Makar 150 % av ensam.

Pensionärer 2009.  I förhållande till förvärvsarbetande icke-pensionärer: Livsmedel: man  1680 kr per mån=300 kr lägre per månad, kvinna 
1410= 140 kr lägre, genomsnitt m+kv 220 kr lägre per mån = 2640 kr per år.  Busskort: 270 kr lägre per mån= 3240 kr per år. Fackavgift: 530 kr 
lägre per månad =6360 kr per år. Läkare och läkemedel : 900+1800 = 2700 kr högre per år. Summa: Ensam 9540 kr lägre. Makar 19080 lägre . 
Hemtjänst: (lågt räknat) ensam 1200 kr per år, makar 1800 per år. per Summa cirka ensam 8000 kr, makar tillsammans cirka 17000 kr lägre. 
Säg totalsumma:                               Ensam : 122 000        Makar tillsammans: 178 000       (Makar 146 % av ensam)



Hushållsekonomi och skatter.
    I Sverige har alliansregeringen sänkt inkomstskatterna med 40 
miljarder inkomstår 2007 plus 10 miljarder ökning  för vart och ett av 
de följande tre åren, summa 220 miljarder kr för fyra år. Sänkningarna 
går till största delen till välbeställda. För att få råd med detta har staten 
försämrat för sämre ställda.

     De rimliga hushållskostnaderna i Sverige, inklusive bostad men 
utom semesterkostnader och andra resor än lokalresor, för ensam för-
värvsarbetande icke-pensionär utan barn var 2009 130 000 kr per år. 
Inkomsten måste vara cirka 15 000 kr i månaden för att pengarna ska 
räcka till det. 

    Ensam som tjänar 15 000 kr per månad betalar 2009 22% av 
inkomsten i inkomstskatt och  har mellan 2006 och  2009 fått skatten 
sänkt med cirka 2000 kr på året. Inkomster och utgifter går ungefär 
jämnt upp. 

    Ensam som tjänar 60 000 kr per månad 2009 betalar 41% i skatt och 
har fått skatten sänkt med cirka 24 000 kr på året. Efter att de angivna 
hushållskostnaderna betalats var det 2009 ett överskott i hushållsbud-
geten på 296 000 kr. Överskottet var 272 000 kr år 2006 och så stort 
att ökningen av överskottet med 24 000 kr kan ses ej nödvändig.

    Motsvarande kostnader för makar/sambor var 2009 195 000 kr= 150 
% av ensams kostnader. Om makarna har lika stora inkomster behöver 
de bara tjäna cirka 10 000 kr var per månad för att få ihop till kostna-
derna. Tjänar de 60 000 kr var per månad har de 658 000 kr överskott 
sedan hushållskostnaderna betalats och de har fått skattelättnader i för-
hållande till 2006 på 48 000 kr, skattelättnader som gjort bättre nytta 

på annat håll.

    De svenska politiska partierna har aldrig förstått sig på problemen 
med fördelningen av inkomstskatterna, isynnerhet för de lägsta in-
komsterna där de olika hushållkostnaderna, mest på grund av bostads-
kostnaderna, för ensamma och makar/sambor spelar stor roll.
 
    För pensionärerer och barnfamiljer görs en sorts anpassning genom 
bostadstillägg vid låga inkomster. Samma sorts anpassning borde ske 
för icke-pensionärer utan barn, för dem borde införas lämpliga bo-
stadstillägg. Sådana tillägg har funnits en tid men tagits bort. 

    Genom jobbskatteavdragen har skattefördelningen ytterligare för-
sämrats. Pensionärer får 2010 sänkta nettoinkomster medan ickepen-
sionärer med höga inkomster får tiotusentals kr lättnader trots att de 
har hundratusentals kr i överskott. 
 
 Man bör observera, att makar/sambor (utan barn) vanligen klarar sig 
bra om båda har inkomster. Ensamstående är missgynnade i skatte-
systemet eftersom de ensamma ska betala hela levnadsstandarden. Om 
man sänker skatterna så att ensamma klarar sig kommer makar/sambor 
att bli överkompenserade.  Man kan klara detta problem bara med 
hjälp av lämpligt utformade bostadsbidrag.

    Under de senaste 40 åren har man i riksdagen inte kunnat få syn på 
någon vettig sammanhängande framställning om skatte- och bidrags-
fördelnings problem. Varken alliansen eller de borgerliga partierna har 
gjort någon redovisning om levnadskostnaderna och satt skatter och 
bidrag i relation till det. Skattelättnaderna: bör bedömas med hänsyn 
till levnadskostnaderna.



2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 4200 kr per mån = 50400 kr per år för 
ensam och 5100 kr per mån för makar/sambor=61 200kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 120 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 180 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam      Makar lika   Årsinkomst 
Mån. Prelskatt     Efter skatt  Över-   inkomst         per person
lön     /mån   /år     /mån /år   skott/år  Överskott/år 
 6001    1364   16368   4637  55644  -64356  -68712 (55644x 2 - 180000)    
 7001    1628   19536   5373  64476  -55524  -51048    84 000 
 8001    1892   22704   6109  73308  -46692  -33384     96 000
 9001    2161   25932   6840  82080  -37920  -15840   108 000
10001   2491   29892   7510  90120  -29880       240  kris- 120 000
11001   2849   34188   8152  97824   -22176   15648  gräns  132 000
12001   3212   38544  8789  104468  -14532   20936   144 000
13001   3575   42900  9426  113112   - 6888   46224    156 000
14001   3938   47256 10063 120756       756  kris-  61512   168 000
15001   4301   51612 10700 128400     8400 gräns    76800   180 000  
16001   4664   55968 11337 136044   16044    92088  192 000
17001   5027   60324 11974 143688   23688  107376  204 000
18001   5390   64680 12611 151332   31332  122554  216 000
19001   5753   69036 13248 158976   38976  137952  228 000
20001   6151   73812 13850 166200   46200  152400  240 000
21001   6514   78168 14487 173844   53844  167688   252 000
22001   6877   82524 15124 181488   61488  182976  264 000
23001   7240   86880 15761 189132   69132  198264  276 000
24001   7603   91236 16398 196776   76776  213552   288 000
25001   7966   95592 17035 204420   84420  228840  300 000
26001   8324   99888 17677 212124   92124  244248   312 000
27001   8799 105588 18202 218424   98424  256848  324 000
29001   9859 118308 19142 229704 109704  279408  348 000
30001 10389 124668 19612 253344 115344  290688  360 000
35001 13039 156468 21962 263544 143544  347088  420 000
40001 15731 188772 24270 291240 171240  402480  480 000
45001 18631 223572 26370 316440 196440  452880  540 000
50001 21531 258372 28470 341640 221640  503280   600 000
55001 24431 293172 30570 366840 246840  553680  660 000
60001 27331 327972 32670 392040 272040  604080  720 000

2009. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 4450 kr per mån = 53 400 kr per år för 
ensam och 5420 kr per mån för makar/sambor= 65 040kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 130 000 kr 
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 195 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader 
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
                            Ensam       Makar lika inkomst 
Mån. Prelskatt     Efter skatt    Över-    Överskott 
lön     /mån   /år     /mån /år    skott/år    /år            
 6001      729     8748   5272   63264  -66736    -68472 (63264x2-195000)    
 7001      977   11724   6024   72288  -57712   - 50424             Ensams 
 8001    1225   14700   6776   81312  -48688    -32376           förbättring
 9001    1474   17688   7527   90324  -39676    -14352           på översk.
10001   1745   20940   8256   99072  -30928       3144 kris-   2006 - 2009
11001   2055   24660   8946 107352  -22648     19704 gräns    - 472
12001   2365   28380   9636 115632  -14368     36264    +164
13001   2676   32112 10325 123900   - 6100     52800       788
14001   2986   35832 11015 132180     2180 kris-    69360    1424
15001   3297   39564 11704 140448   10448 gräns     85896     2048
16001   3607   43284 12394 148728   18728   102456    2684
17001   3918   47016 13083 156996   26996   118992    3308
18001   4228   50736 13773 165276   35276   135552    3944
19001   4539   54468 14462 173544   43544   152088                 4568 
20001   4881   58572 15120 181440   51440   167880    5240
21001   5191   62292 15810 189720   59720   184440     5876
22001   5502   66024 16499 197988   67988   200976    6500
23001   5812   69744 17189 206268   76268   217536    7136
24001   6123   73476 17878 214536   84536   234072    7760
25001   6437   77244 18564 222768   92768   250536    8348
26001   6768   81216 19233 230796 100796   266592     8672
27001   7100   85200 19901 238812 108812   282624  10388
29001   7761   93132 21240 254880 124880   314760  15176
30001   8091   97092 21910 262920 132920   330840  17576
35001 10444 125328 24557 294684 164684   394368  21140
40001 13094 157128 26907 322884 192884   450768  21644
45001 15759 189108 29242 350904 220904   586808  24464
50001 18659 223908 31342 376104 246104   557208   24464
55001 21559 258708 33442 401304 271304   557208  24464
60001 24459 293508 35542 426504 296504   658008  24464



Inkomstskatterna för ensam förvärvsarbetande icke-
pensionär med jobbskatteavdrag är inkomståret 2009:
Inkomst kr/mån  Inkomstskatt  Ensam överskott i hushållsbudget 
   avrundat sedan rimliga  levnadskostnader 
               130 000 kr  betalats
     (Inom parentes inkomstår 2006)
               2009
              ökning
10001   17%  - 30928 kr/år ( -29880)   -1048
11001   19%  - 22648 ( -22176)     -472
12001   20%  - 14368 ( -14532)        64
13001   21%    - 6100 (  - 6888)      788
14001   21%      2180 (      756)     1424
Krisgräns
15001   22%    10448 (    8400)     2048
17001   23%    26996 (  23688)     3272
20001   24%    51440 (  46200)     5200
25001   26%    92768 (  84420)     8348
30001   27%  132920 (115344)   17576
40001   33%  192884 (171240)   21644
50001   37%  246104 (221640)   24464
60001   41%  296504 (272040)   24464

    Inkomst 11000 kr per månad = 132000 kr per år räcker till normala 
levnadskostnader, men  skatten 19% av inkomsten gör att hushållsbud-
geten går med underskott 22648 kr på året.
    I de angivna rimliga kostnaderna 130 000 kr ingår ej semesterkost-
nader och andra resor än lokalresor. Inkomsten bör vara cirka 15000 kr 
för att pengarna ska räcka till det. Observera att i siffrorna ingår jobb-
skatteavdrag. Deltidsarbetande och arbetslösa och sjuka med ersätt-
ningar kanske 70% av lönen och inget jobbavdrag kan ligga illa till.

    Medianinkomst 2008: 252 900 kr, för män 286 900 och för kvinnor 
225 000 kr per år. Per månad: män 23 908 kr och kvinnor 18 750 kr.

Skatteförslag.  
Från http://wimnell.com/omr36-39z.pdf  sid  80-81:

“Principförslag för inkomståret 2010.

* Jobbskatteavdraget avskaffas och ersätts med en skattereduk-
tion lika med skatten på arbetsinkomster, dock högst 1000 kr per 
månad = 12000 kr per år.
 
   Alternativ 1 jan 2010: Jobbskatteavdraget lämnas också till pensio-
närer, men sätts då till 800 kr per månad. Om man vill förbättra för 
pensionärerna i två steg kan man börja med att första året ge 450 kr till 
pensionärerna och 900 kr till icke-pensionärerna.  

*  TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollek-
tivavgift betald av riksdagen.  Ger skattelättnad  2076 kr per hushåll.

* Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer som inte kan 
få ungdomsbostadsbidragen. (Häften av LO-kvinnorna har deltid 
men vill mest ha heltid)
    För hushåll utan studiemedel: Bidrag 75% av bostadskostnad mellan 
400 och 4200 kr per månad. Max bidrag 2 850 kr per mån= 34 200 kr 
per år. Avtrappning 20% av inkomst över 58 500. Avtrappningssträcka 
171 000. Slutavtrappat vid inkomst 58500+  171 000= 229 500 kr = 
19125 kr per mån. Reglerna följer mönstret för bostadsbidrag till 
barnfamiljer. Se tabeller på sid 82-83  i 36-39z.pdf.

* Ersättningar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar återställs till 
80% av lönen.

* Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs.”

Se vidare http://wimnell.com/omr36-39z.pdf sid 80-83
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Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt bör 
ej återinföras. 
Från sid 462-463 i http://wimnell.com/omr36-39x.pdf
Enligt socialdemokraternas budgetmotion:
Ny förmögenhetsskatt       3 500 miljoner kr
Växling fastighetsskatt               0
(s sänker inkomsterna på uppskovsreglerna)
Miljöpartiet motsätter sig förmögenhetskatt och har i sin budget-
motion inte ändrat på alliansens fastighetsskatt. 
Enligt Vänsterpartiets budgetmotion:
Fastighetsskatt över taxvärde 2 miljoner  V-förslag       800 miljoner kr 
Nej till Slopad förmögenhetsskatt                  6 890 

    Många år har det varit på tal att avskaffa förmögenhetsskatten och 
arvs- och gåvoskatterna. Socialdemokraterna avskaffade arvs- och 
gåvoskatterna vilket var bra, bl a med hänsyn till “generationsskiften”.
Representanter för företagare har många år krävt att förmögenhets-
skatten tas bort, den är en besvärnade pålaga för företagssamheten. 
Den skrämmer iväg kapital till utlandet och är orättvis. F d s-finans-
ministern Kjell-Olof Feldt och f d LO-ekonomen P-O Edin har menat 
att den bör avskaffas, och alliansregeringen har tagit bort den.

Svenskt Näringsliv 20081007:
  “Det är djupt oroande att socialdemokraterna föreslår ett åter-
införande av förmögenhetsskatten. Ett litet land riskerar alltid att 
drabbas när det uppstår internationella kriser. Vad landets politiska 
aktörer säger och gör i ett sådant läge har stor betydelse för synen på 
Sverige och kan få direkt påverkan på räntor och valutaflöden. En 
opposition som aspirerar på att sitta vid makten om två år är natur-
ligtvis viktig att lyssna på.

    - Trots detta väljer socialdemokraterna att idag lansera och precisera 
sitt förslag om att återinföra förmögenhetsskatten, konstaterar Annika 
Lundius, vice VD på Svenskt Näringsliv. En skatt som vi vet har 
bidragit till ett omfattande valutautflöde ur Sverige och som har tagits 
bort i nästan alla länder.
   Hotet om återinförd förmögenhetsskatt har varit återhållande för 
kapitalägare som har övervägt att föra tillbaka kapital till Sverige. I 
den situation vi just nu befinner oss i blir frågan extra känslig och akut. 
Det är viktigt att inte sätta partitaktik före landets bästa.”

    Statens inkomster av förmögenhetsskatten är i s-förslaget bara 3,5 
miljarder kr per år, vilket är mycket litet i en statsbudget. Att återinföra 
förmögenhetsskatten är en spekulation av socialdemokraterna som 
troligen kommer att kosta många röster i nästa val och kan hindra att s 
kommer tillbaka till makten. Miljöpartiet tycker det är ett dåligt förslag 
och vill inte vara med på det. Vänsterpartiets förmögenhetsskatte-
förslag ger  6,89 miljarder, också det litet och mindre än det staten 
förmodligen förlorar på andra sätt till följd av skatten.
   Socialdemokraterna bör avstå från att återinföra förmögenhets-
skatten, och vänsterpartiet bör finna sig i det.
    Socialdemokraterna föreslår en extra fastighetsskatt av gamla typen. 
Vänsterpartiet föreslår en ny fastighetsskatt för taxeringsvärden över 2 
miljoner kr och det ska ge staten 800 miljoner, en obetydlighet för 
staten. Socialdemokraterna föreslår fastighetsskatt för taxeringsvärden 
över 5 miljoner och det måste då ge mycket mindre än 800 miljoner: 
100 miljoner? Allt tal om fastighetsskatt av gamla typen skrämmer 
husägarna och de är många.
     Både ny förmögenhetsskatt och ny fastighetsskatt motsäger för-
slagen om att förbättra för småföretagare. 
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Sven Wimnells hemsida lades in på Internet 
våren 1998, har adressen http://wimnell.com 

    På hemsidan ges en relativt kort redovisning av ett forskningsarbete 
med titeln: ”Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna för-
bättra världen.”  Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksam-
heter .
    Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument 
med innehåll i verksamhetsområden som formar världens framtid. 
    De inledande dokumenten är:
* Kort introduktion på engelska.
* Introduktion. 
* Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
* Verksamheter i Sverige och i världen. 
* Verksamheter i rollerna A och B. 
* Sven Wimnells systemtabell med länkar till de 129 områdena. 
* Popup-tabell med länkar till de 129 verksamhetsområdena. 

    Område 40 gäller systemvetenskap och infostruktur, och innehåller 
många viktiga utredningar om det uppjorda klassifikationssystemet 
och den samhällsförändringsfilosofi som systemet bygger på.
   För att förklara och illustrera de olika verksamhetsområdenas inne-
håll har i områdena lagts in texter av olika slag. Förteckning över äldre 
inlägg finns på det inledande dokumentet Verksamheter i Sverige och i 
världen. Senare inlägg förtecknas  i slutet på hemsidans entrésida. 
    De 129 dokumenten är numrerade 10-99 (tvåsifferområden), i en del 
fall uppdelade på underområden med tre siffror eller fler. Dokumenten 
är daterade och omdateras när de vartefter revideras eller kompletteras.

   Web-innehavare som hänvisas till ändrar innehåll och adresser 
ibland. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera och införa deras 
ändringar. Men även om adresserna är felaktiga bidrar de till att 
förklara områdenas principiella innehåll

Innehållet i de 129 områdena.
    I vart och ett av de 129 verksamhetsområdena finns i början hänvis-
ningar till biblioteksavdelningar enligt SAB-systemet, som vanligen 
används på svenska bibliotek: stadsbibliotek/kommunbibliotek, skol-
bibliotek, universitetsbibliotek, Kungl. Biblioteket, Riksdagsbibliote-
ket etc. Studier av böckerna på biblioteken är bra komplement till 
framställningenpå hemsidan.  Mer om SAB finns på 
(http://wimnell.com/omr40t.pdf)

   Kursplaner för grundskolans ämnen enligt läroplanen för grundsko-
lan Lpo 94 och kursplaner för gymnasiets kärnämnen finns på 108, 2, 
5, 6, 7, 8 och 9. Kursplaner för gymnasieprogram finns på respektive 
ämnen. Skolämnena har 080512 också lagts in på respektive områden.

Varje område börjar vanligen med följande:
   “Utbildningar vid universitet och högskolor, klassifikationer i biblio-
tekssystem, forskningsämnen, databaser, bibliotek, offentliga organisa-
tioner enligt sverige.se, ämnen i riksdagens samhällsguide, CPV-koder 
för varor och tjänster, näringsgrenar, arbetsställen, yrkesklassificering, 
utbildningsklasser, forskning, skolämnen, klassifikationssystem för 
museer:

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor 
(http://wimnell.com/omr40f.pdf)
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Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: LIBRIS - 
SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-
systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. 
(http://wimnell.com/omr40j.html)

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject Headings). 
(http://wimnell.com/omr40k.html)

Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://
wimnell.com/omr40l.html)

Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. 
Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. Kommentar 
2010: sverige.se lades ner 080305. (http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Sven Wimnell 050130 +100201: CPV-koder 2003. Från Internet 
050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. 
(http://wimnell.com/omr40n.pdf)
CPV-koder. Europeisk standard. Common Procurement Vocabulary 
(CPV) är en europeisk standard för att klassificera varor och tjänster.

Sven Wimnell 050130 +100201: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-
klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som 
ersätter CPV.(http://wimnell.com/omr40o.pdf)

Sven Wimnell 050130 +100201: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-
klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://
wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell.

Sven Wimnell 050203 +100201+100211: SNI 2002. Och antalet 
arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem (http://
wimnell.com/omr40q.pdf)
SNI= svensk näringdgrensindelning.
Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007.

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK 
YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-
klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-
klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Sven Wimnell 050206 +100201+ 100211: SW-klassifikationssystem 
med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, 
CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 
2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 
näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhälls-
guiden 2007.(http://wimnell.com/omr40t.pdf) CPV ej aktuell.

Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. 
Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda klasser 
enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. (http://
wimnell.com/omr40x.pdf) "

SCBs statistik: 070605 har lagts in SCBs statistik på område 31. Delar 
inlagda på102,32,34,61,63,644,647,653,654,656,657,658,69,70,71,72,
73 79 7951,7952-7956,7957. Statistik enligt 36-39zb är inte införd.
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    Samhällsguiden gjordes tidigare av Riksdagen. Nu görs den av 
Fritzes bokförlag och finns på Internet med nya adresser och med någ-
ra ändringar. Guiden finns 080512 redovisad på område 108 och länkar 
i den har lagts in på respektive områden.

Observera:

Sven Wimnell 080203+081231 +100201: Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. 
Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Kompletterad/ reviderad 100201.

Sven Wimnell 080424 +100201 : Länkar i Sunets Webbkatalog, 
Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under 
departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http:// 
wimnell.com/omr102h.pdf)  sverige.se lades ner 080305.

Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersättning 
finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara 
Internetadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf)

Senaste på område36-39:

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna. 
(http://wimnell.com/omr36-39v.pdf)

Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008. (http://wimnell.com/
omr36-39x.pdf)

Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008. (http://wimnell.com/
omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008. (http://wimnell.com/
omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008. (http://wimnell.com/
omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 2009. (http://
wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar 
och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och 
välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr36-39z.pdf)

Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och 
välfärdsfördelning. 
(http://wimnell.com/omr36-39za.pdf)

Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk årsbok för 
Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi och skatter o 
d. (http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)
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Statistisk årsbok för Sverige 2010. Diverse 
uppgifter.

Statistisk årsbok för Sverige 2010
Statistiska centralbyrån 2010

Tidigare publicering Statistisk årsbok har utkommit sedan 1914

Producent SCB, kommunikationsavdelningen
Box 24300, SE-104 51 Stockholm
+46 8 506 940 00
statistisk.arsbok@scb.se
Förfrågningar +46 8 506 9

  Denna publikation är en del av  Sveriges officiella statistik 
(SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga 
innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt:
Källa: SCB, Statistisk årsbok för Sverige 2010.
    Den särskilda SOS-logotypen får enligt lag inte användas vid 
vidarebearbetningar av statistiken.
    SCB-Tryck, Örebro 2009.12

När det gäller årsboksuppgifternas kvalitet hänvisas till:
– angivna källor
– SCB:s webbplats – www.scb.se

Sammanställning av Sven Wimnell 1 februari 2010. 

Förord

Statistisk årsbok för Sverige 2010 innehåller i koncentrerad form en 
stor del av den statistik som produceras i Sverige. Statistiken presen-
teras ämnesvis i tabeller, diagram och kortare textavsnitt.

Tabell- och diagramrubriker är översatta till engelska och det utför-
liga sakregistret (på svenskaoch engelska) gör det lätt att hitta rätt 
tabell. Källhänvisningarna leder vidare till ytterligare statistikpubli-
cering. Internationella översikter finns i slutet av boken på de sidor 
som har blå kant.

Redaktörer för årsboken har varit Ulrika Haglund och Lillebror 
Alin. Inga-Lill Kvist, Ulla Sundberg och Eva Ullberg har bistått i det 
redaktionella arbetet. Åsa Westlund har svarat för diagram och 
Stefan Svanström har tagit fram kartorna.

Redaktionen vill framföra ett stort tack till alla de myndigheter, 
organisationer och enskilda som bistått med värdefullt underlag till 
årsboken.

Ett stort tack även till Kim Huuhko vid Statistikcentralen i Finland 
för ovärderlig hjälp med de internationella tabellerna.

Stockholm i december 2009
Cecilia Westström
Christine Uhrlander Lindbom
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Förkortningar

BNP   = Bruttonationalprodukt Gross Domestic Product 
  (GDP)
CN   = Combined Nomenclature
COICOP  = Classification of Individual Consumption by 
  Purpose
CPA   = Statistical Classification of Products by Activity in 
  the European Economic Community
DAC   = Kommittén för utvecklingsbistånd Development 
  Assistance Committee
ECB   = Europeiska centralbanken European Central 
  Bank
EES   = Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
  European Economic Area (EEA)
EFTA  = European Free Trade Association
EG   = Europeiska gemenskaperna European 
  Communities (EC)
EMCF  = European Monetary Cooperation Fund
EMI   = European Monetary Institute
EMU   = Ekonomiska och monetära unionen European 
  Economic and Monetary Union
ENS   = Europeiska nationalräkenskapssystemet 
  European System of National Accounts
EU   = Europeiska unionen European Union
Eurostat  = EG:s statistiska kontor Statistical Office of the 
  European Communities

FAO   = FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 
  Food and Agriculture Organization of the United
  Nations
FDB   = Företagsdatabasen Statistics Swedenʼs 
  Business Database
GDP   = Gross Domestic Product
HIO   = Hushållens icke vinstdrivande organisationer, 
  tidigare benämnt: Hushållens ideella       
                      organisationer
        Non profit institution serving households
HS   = Harmonized System (Harmonized Commodity 
  Description and Coding System)
ILO   = Internationella arbetsorganisationen International 
  Labour Organization
IMF   = Internationella valutafonden International 
  Monetary Fund
ISCO  = International Standard Classification of 
  Occupations
ISIC   = International Standard Industrial Classification of 
  All Economic Activities
IUCN  = The World Conservation Union (International 
  Union for Conservation of Nature and Natural
  Resources)
KN   = Kombinerade nomenklaturen Combined 
  Nomenclature (CN)
MIS   = Meddelanden i samordningsfrågor Reports on 
  Statistical Co-ordination



MSA   = Miljösanktionsavgifter, utdömda Environmental 
  sanction charges
NACE  = Statistisk näringsgrensindelning i Europeiska 
  gemenskapen Nomenclature statistique des
  Activités Economiques dans la Communauté 
  européenne
NPISH  = Non profit institution serving households
NUTS  = Nomenclature des Unités Territoriales Statistique
OECD = Organization for Economic Co-operation and 
  Development
RTB   = Registret över totalbefolkningen Total Population 
  Register (TPR)
SDR   = Särskilda dragningsrätter i Internationella 
  valutafonden, IMF Special Drawing Rights
SEI   = Socioekonomisk indelning Socio-economic 
  classification eller/or Stockholm Environment 
  Institute
Sida   = Swedish International Development 
  Co-operation Agency
SIPRI  = Stockholm International Peace Research 
  Institute
SIS   = Standardiseringskommissionen i Sverige 
  Swedish Standards Institution
SITC   = Standard International Trade Classification
SM   = Statistiska meddelanden Statistical Reports
SNA   = System of National Accounts (and Supporting 
  Tables)

SNI   = Standard för svensk näringsgrensindelning 
  Swedish Standard Industrial Classification 
  (SE-SIC)
SOS   = Sveriges officiella statistik Official Statistics of 
  Sweden
SOU   = Statens offentliga utredningar Swedish 
  Government Official Reports
SPIN  = Standard för svensk produktindelning efter 
  näringsgren Swedish Standard Classification of
  Products by Activity
SSYK  = Standard för svensk yrkesklassificering Swedish 
  Standard Classification of Occupations
SUN   = Svensk utbildningsnomenklatur Swedish 
  Educational Terminology
ULF   = Undersökningarna av levnadsförhållanden Living 
  conditions survey
UN   = Förenta Nationerna United Nations
UNESCO  = United Nations Educational, Scientific and 
  Cultural Organization
WCO  = World Customs Organization
WHO  = Världshälsoorganisationen World Health 
  Organization



Statistiska standarder

Statistiska centralbyrån (SCB) är central förvaltningsmyndighet
för den officiella statistiken och för annan statlig statistik. I den 
egenskapen har SCB ansvar för samordning av den statliga 
statistiken och för samordning mellan statlig och annan statistik. 
Samordningen avser att åstadkomma jämförbarhet och 
konsistens mellan statistiska material och över tiden samt en 
rationell insamling, bearbetning, redovisning och användning av 
statistisk information. Standarder för klassifikationer och 
indelningar, begrepp och definitioner är grundläggande instru-
ment för sådan statistiksamordning. Statistiska standarder fast-
ställs av SCB efter utredning och remissbehandling av  förslag. 
På många områden finns av EU, FN eller andra inter-nationella 
organ utarbetade standarder till vilka motsvarande svenska 
standarder anknytes direkt eller genom en till svenska för-
hållanden anpassad standard kopplad till den internationella 
förlagan.

Standarder och andra instrument för samordning av svensk 
statistikproduktion publiceras som regel i Meddelanden i sam-
ordningsfrågor (MIS). Serien utges av SCB.

I föreliggande upplaga av Statistisk årsbok har hänvisningar 
gjorts till följande standarder:

a. SNI: Standard för svensk näringsgrensindelning

b. SPIN: Standard för svensk produktindelning efter näringsgren

c. SITC Rev. 3 och 4: Standard International Trade Classi-
fication, Revision 3 and 4.

d. HS/KN: Harmonized System (Harmonized Commodity 
Description and Coding System) samt från denna utbyggd 
varuförteckning, Kombinerade nomenklaturen

e. SSYK: Standard för svensk yrkesklassificering, 1996.

Nedan ges en kort redogörelse för respektive standard.

a. Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI
SNI är avsedd för klassificering av  produktionsenheter till 
näringsgrenar/branscher. Produktionsenheter är dels arbets-
ställen, vilka är lokalt och funktionellt avgränsade enheter, dels 
företag, organisationer, myndigheter o. dyl. Vid jämförelse 
mellan olika redovisningar bör observeras att en statistikgren i 
sin tillämpning av standarden kan välja såväl indelningsnivå i 
standarden som typ av produktionsenhet.

SNI 2007, Standard för svensk näringsgrensindelning 2007, 
infördes 1 januari 2008. SNI 2007 har som bas EU:s närings-
grensstandard NACE (Nomenclature Générale des Activités 
Économiques dans les CommunautésEuropéennes) i dess 
reviderade version, NACERev.2, som fastställdes i december 
2006. Revisionen av NACE har varit samordnad med en 



samtidig revision av FN:s ISIC (International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities). Den senaste versionen 
av ISIC benämns ISIC Rev.4.

SNI 2007 är en hierarkisk indelning med fem nivåer. 
Integreringen med NACE innebär att de fyra första nivåerna i 
SNI 2007 är identiska med NACE Rev.2 vad gäller innehåll, 
benämningar och koder. Därtill har SNI 2007 en femte nivå, som 
är en svensk tilläggsnivå.

Revisionen av bl.a. SNI 2007 och NACE Rev. 2 har strävat efter 
att balansera:

a. kontinuitet med föregående versioner

b. relevans till den globala ekonomin

c. ökad jämförbarhet till andra klassifikationer

Strävan att bättre återspegla dagens ekonomi har därför 
medfört att antalet klasser inom tjänstesektorn har ökat,

SNI 2007 ersätter den tidigare standarden kallad SNI 2002 som 
var resultatet av en mindre revision av SNI 92. Gällande 
standard före SNI 92 benämndes SNI 69.

SNI 2007 har publicerats i MIS 2007:2 vilket innehåller struktur 
med koder och benämningar, innehållsbeskrivningar av  detalj-

grupperna på femsiffernivå samt nycklar mellan SNI 2007 och 
SNI 2002. SNI 2002 och SNI 92 finns publicerade i MIS 2003:2 
respektive MIS1992:6.

Övergången från SNI 2002 till SNI 2007 sker successivt för olika 
statistikgrenar. I de tabeller som publiceras i Statistisk årsbok 
finns därför SNI-uppgifter avseende SNI 2002 eller SNI 2007.

b. SPIN: Standard för svensk produktindelning efter
näringsgren
SPIN är en heltäckande produktindelning som omfattar både 
varor och tjänster. Produkterna är grupperade efter ursprung i 
produktionen såsom denna avgränsas i SNI

2007. SPIN 2007 ersätter den tidigare använda produkt-
indelningen SPIN 2002. Dessförinnan fanns en inofficiell 
standard kallad Prod-SNI. En liknande produktindelning, men 
begränsad till att endast omfatta transportabla varor, utarbeta-
des redan i anknytning till SNI 69. Den gick under namnet 
”Varu-SNI”. Den uppfattades då som en del av  SNI och inte som 
en fristående standard. SPIN grundar sig på EU:s 
produktindelning, Classification of Products by  Activity, CPA, 
och är utom på detaljnivå identisk med denna. Den senaste 
versionen av  CPA heter CPA 2008 och är knuten till NACE Rev.
2. Tidigare versioner av CPA utkom 1994, 1996 och 2003.

SPIN 2007 fastställdes år 2008 och togs i bruk retroaktivt fr.o.m. 
2008. SPIN 2008 har publicerats i MIS 2009:1 vilket innehåller 



strukturen med SPIN:s uppbyggnad, innehållsbeskrivningar och 
nyckel till CPA på lägsta nivå.

c. FN:s varugruppering för utrikeshandelsstatistik, SITC
I sin ursprungliga form antogs SITC  (Standard International 
Trade Classification) av FN:s statistiska kommission år 1950. 
SITC  har reviderats fyra gånger. Nu gällande version, SITC Rev. 
4, fastställdes 2006 och används i den svenska statistiken 
fr.o.m. statistiken för 2007. Föregående version, SITC Rev. 3, 
användes i den svenska statistiken under åren 1988 t.o.m. 
2006.

SITC  Rev. 4 är liksom sina föregångare en varuklassificering 
avsedd för ekonomisk-statistiska rapporter, i första hand 
utrikeshandelsstatistiken. Standarden är hierarkiskt uppbyggd 
från 1-siffrig ned till 5-siffrig detaljeringsnivå. Ändringarna i SITC 
Rev. 4 jämfört med föregångaren SITC, Rev. 3 är på högre 
nivåer mycket små. På 1-, 2- och 3-siffernivåerna har 
varugrupperna oförändrade översiktliga varubenämningar och 
varukoder (en varukod, 599, har dock tillkommit). Trots detta har 
för ett femtiotal 3-siffergrupper (av flera hundra) enstaka varor 
tillkommit från eller flyttats till annan 3-siffergrupp  vilket i någon 
mån kan påverka jämförelser mellan perioder t.o.m. 2006 och 
perioder fr.o.m. 2007 för berörda 3-siffergrupper och de 2-
siffergrupper dessa ingår i. Ändringarna på 4- och 5-siffernivå är 
däremot mer omfattande. Den mest detaljerade indelningsnivån 
i SITC Rev. 4 omfattar ca 3 000 varuposter. På 3-siffernivån 
finns 262 grupper, på 2-siffernivån 67 grupper och på 1- 

siffernivån 10 grupper. Genom samarbete mellan FN och 
Tullsamarbetsrådet i Bryssel har etablerats en entydig övergång 
på detaljerad varupostnivå från SITC till HS (se avsnitt d) och 
vice versa. Utifrån denna har Eurostat skapat en nyckel mellan 
KN (se avsnitt d) och SITC, som används för att bygga upp 
SITC-redovisningen i den svenska statistiken.

SITC  Rev. 4 publicerades av FN år 2006 som ”Statistical 
Papers, Series M No. 34/Rev. 4”.

d. WCO:s varunomenklatur, HS, och EU:s utbyggnad av 
denna till KN
En internationell varunomenklatur används som grund för den 
svenska tulltaxan och den mest detaljerade varuförteckningen 
för utrikeshandelsstatistiken. Denna varunomenklatur, kallad 
Harmonized System (HS; eg. Harmonized Commodity 
Description and Coding System), har, liksom sin föregångare, 
utarbetats inom WCO, World Customs Organization i Bryssel. 
Antalet varuposter på detaljerad nivå är ca 5 000. HS med 
tillhörande regler för varuklassificering föreligger i en 
konvention, till vilken Sverige har anslutit sig. Den senaste 
versionen av HS gäller i den svenska statistiken fr.o.m. år 2007.

Inom EU har en från HS utbyggd varuförteckning, Combined 
Nomenclature, CN (på svenska Kombinerade nomenklaturen, 
KN) utarbetats bl. a. för att belysa utrikeshandeln och handeln 
mellan medlemsländerna. KN är hierarkiskt uppbyggd och 
innehåller på den finaste nivån 8-siffriga varukoder. KN utgår 



från de 6-siffriga HSkoderna till vilka lagts till 2 sifferpositioner. 
Fr.o.m. 1995 använder den svenska utrikeshandelsstatistiken 
varuindelningen enligt KN, som ersätter den tidigare tillämpade 
svenska utbyggnaden av HS. I regel sker vissa ändringar i KN 
vid varje årsskifte. Genom att en ny HS-version infördes i KN 
fr.o.m. år 2007 är ändringarna i KN mellan 2006 och 2007 
ovanligt omfattande. KN är på den mest detaljerade nivån 
indelad i drygt 9 500 varuposter (2009års version).

e. Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK
En ny svensk yrkesindelning, Standard för svensk yrkesklassi-
ficering, SSYK 96, fastställdes våren 1996. Den är baserad på 
ILO:s klassifikation ISCO-88 och dess EUversion, ISCO-88 
(COM). SSYK 96 har införts successivt i statistiken sedan 1997. 
SSYK 96, med koder, benämningar och beskrivningar samt 
kodningshjälpmedel har publicerats i MIS 1998:3 (nytryck 2001). 
Information finns även på SCB:s webbplats: www.scb.se/ssyk.

Några andra viktiga standarder är:

– SUN 2000, svensk utbildningsnomenklatur. Standard för 
klassificering av svensk utbildning (MIS 2000:1, www.scb.se/
sun).

– Socioekonomisk indelning, SEI (MIS 1982:4, www.scb.se/sei).

– Svenska standarder för indelning av arbetskraftskostnader 
m.m. (SIAK) och arbetstidsbegrepp (SIAT) (MIS 1989: 4); finns 
också i engelsk version (MIS 1990: 4).

– Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik (MIS 1990:3).

– Standard för svensk typklassificering av jordbruksföretag (MIS 
1991:6).

– Standarder för klassificering av institutionella enheter: Stan-
dard för institutionell sektorindelning 2000, INSEKT 2000 samt 
Standard för indelning efter ägarkontroll, ÄGAR 2000 (MIS 
2001:2).

– Familj, civilstånd och sammanboende. Terminologi och defini-
tioner (MIS 1999:1).

Ytterligare information om klassifikationer som används i 
statistiken
För information om och nedladdning av klassifikationer hänvisas 
till klassifikationssidan på SCB:s webbplats:
www.scb.se/Pages/List____259939.aspx 

http://www.scb.se/ssyk
http://www.scb.se/ssyk
http://www.scb.se/sun
http://www.scb.se/sun
http://www.scb.se/sun
http://www.scb.se/sun
http://www.scb.se/sei
http://www.scb.se/sei
http://www.scb.se/Pages/List____259939.aspx
http://www.scb.se/Pages/List____259939.aspx


Mått och vikt
Längd Length
1 cm = 0,3937 inch 1 inch = 2,540 cm
1 m =  3,2808 feet, 1,0936 yard
1 foot = 12 inch = 30,48 cm
1 yard = 3 feet = 0,9144 m
1 km = 0,62137 mile,  1 mile = 1 760 yard = 1,6093 km
1 km = 0,540 nautisk mil
1 nautisk mil = 1/4 sjömil = 10 kabellängder = 1,852 km

Areal Area
1 cm² = 0,155 square inch,  1 square inch = 6,4516 cm²
1 m² = 10,7639 square feet, 1,1960 square yard , 
1 square foot = 0,0929 m²
1 square yard = 0,8361 m²
1 hektar = 10 000 m²= 10 dekar (= 10 mål)= 100 ar= 2,471 acre
1 square kilometer = 0,3861 square mile = 100 hektar
1 acre = 4 840 square yard = 0,4047 hektar
1 km2 = 1 000 000 m2 = 0,3861 square mile,
1 square mile = 640 acre = 2,590 km²

Volym Volume
1 cm³ = 0,0610 cubic inch,  1 cubic inch = 16,3871 cm³
1 liter = 1 dm³ = 0,8799 quart,  1,0567 quart (US),1,76 pint
1 quart = 1,1365 l
1 quart (US) = 0,9464 l
1 pint = 0,568 l
1 hl =100 l = 21,997 gallon, 26,417 gallon (US), 2,7496 bushel, 
2,8378 bushel (US)

1 gallon = 4 quart = 4,546 l
1 gallon (US) = 4 quart (US) = 3,785 l
1 bushel = 8 gallon = 36,37 l
1 bushel (US) = 35,24 l
1 m³ = 35,315 cubic feet, 1,3080 cubic yard
1 cubic foot = 0,0283 m³
1 cubic yard = 0,7646 m³
1 standard (Petrograd) = 165 cubic feet = 4,672 m³ 
1 m³ = 0,2140 standard
1 famn ved = 2 x 2 x 0,6 m = 2,4 m³ löst mått = 
= ca 1,65 m3 fast mått
1 m³ = 0,4167 famn löst mått
1 storfamn ved = 2 x 2 x 3 m = 12,0 m3 löst mått =
= ca 6,5 à 7,0 m³ fast mått
1 m³ = 0,0833 storfamn löst mått
1 fat (barrel) valolja = 170 kg (ca 1/6 long ton) 
1 long ton valolja = ca 6 fat (barrels)
1 fat (barrel) rå petroleum = 0,159 m³ 
1 m³ rå petroleum = 6,29 fat (barrels)

Vikt, massa Weight
1 kg = 2,2046 pounds, 35,274 ounces 
1 pound (lb) =16 ounces = 0,4536 kg, 12 ounces = 373,2 g 
(Troy; viktsystem för guld, silver, platina o. ädelstenar)
1 ounce (oz) = 0,02835 kg,  31,1 g (Troy)
100 kg = 1,9684 cwt 
1 cwt (hundredweight) = 112 lb = 50,80 kg
1 ton = 1 000 kg = 1,1023 short ton 0,9842 long ton
1 short ton = 2 000 lb = 907,2 kg
1 long ton = 2 240 lb = 1 016 kg



Elektricitet Electricity
1 kW = 1,36 hk = 1,341 hp (UK) 
1 hk = 0,736 kW = 0,746 hp (UK)
1 kWh = 860 kcal 
1 000 kcal = 1,16 kWh

Temperatur Temperature
100 °C (Celsius) = 212 °F (Fahrenheit) = vattnets kokpunkt
100 °F = 37,78 °C
0 °C = 32 °F = vattnets fryspunkt 
0 °F = –17,78 °C
Omräkning från °F till °C: °C = (°F–32) x 5/9 
°F = 9/5 °C + 32

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 à 25 ark = 500 ark.

Måttenheter för skepp
Units of measurement for 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 (dödvikt) 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.

Prefix Prefixes
Prefix Symbol Faktor Factor
deka  da  10
hekto h  10²   = 100
kilo  k  10³   = 1 000
mega M  10⁶   = 1 000 000
giga  G  10⁹   = 1 000 000 000
tera  T  10¹² = 1 000 000 000 000
peta  P  10¹⁵ = 1 000 000 000 000 000


