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Abstract 
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industri och tjänster under 1900-talet i Sverige. I detta diagram syns någon gång på 1960-talet en 
kraftig förändring, industrisysselsättningens andel ger sken av att minska kraftigt från ett år till ett 
annat. Uppsatsens syfte är att ta reda på vad som ligger bakom denna markanta 
förändring, ”knäet”. Vi vill ta reda på om det verkligen sker en så kraftig förändring som 
diagrammet ger sken av eller om andra faktorer som omdefinieringar av statistiken kan 
förklara ”knäet”. Vidare vill vi ta reda på hur industrisysselsättningens utveckling vid denna tid 
kan förklaras. Vi fokuserar på sysselsättningens utveckling inom industrisektorn i Sverige, men 
även andra faktorer såsom produktion, produktivitet och i viss mån exporten studeras. Vi 
koncentrerar oss på perioden 1950-70. Vi anser att det markanta ”knäet” på 
industrisysselsättningskurvan i utgångsdiagrammet kan klassas som en statistisk illusion i den 
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av en snabbare och kraftigare förändring än vad som skulle ha varit fallet om inga 
omklassificeringar och liknande åtgärder vidtagits. Dock har vi kommit fram till att en 
riktningsförändring, om än inte lika kraftig som i utgångsdiagrammet, sker på 1960-talet. 
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Abstract 
Our starting-point is a graph showing the development of the employment expressed as 
shares in the three sectors agriculture, industry and services during the 2000th century in 
Sweden. In this graph there is a prominent change during the 1960s, when the share of the 
industry employment appears to decrease considerably from one year to another. The aim of 
this paper is to find the reasons to this significant change. We want to find out if the change 
really is that considerable as the graph shows or if factors like modification of definitions in 
statistics can explain the change. Furthermore, we want to find out how to explain the 
industry employment at this time. We focus on the development of the employment in the 
industry sector in Sweden 1950-70. We find that the considerable change of the industry 
employment expressed as shares in our starting-point graph can be classified as a statistical 
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the layout of the graph. These factors give an image of a faster and more prominent change 
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had been taken. Though, we have reached the conclusion that there is a change of direction, 
if not that sharp as in our starting-point graph, in the 1960s. The causes are several, for 
example the productivity has increased as a result of technical progress and the Swedish 
industry is during this period being exposed to increased international competition.  
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund och problemformulering 
 
En vanlig grovindelning av samhällsekonomin är i de tre huvudsektorerna 
jordbruk, industri och tjänster.1 Fördelningen mellan dessa sektorer angående 
produktion och andelen sysselsatta har ändrats över tid. Perioden före 1850 
var Sverige ett jordbrukssamhälle, men en liten industrisektor, som främst 
utgjordes av hantverkare, sysselsatte ungefär 10 procent av befolkningen 
(Johnson, 1999). Det primitiva jordbrukssamhället fick i allt högre grad ge 
vika för den växande industriproduktionen. Tack vare teknisk utveckling och 
ökad produktivitet i jordbruket fanns arbetskraft att tillgå för industrins 
räkning när den moderna industrin runt 1890 etablerades på en bred front. 2  
(Krantz i Andersson-Skog & Krantz, red. 2002) I och med industrialiseringen 
ökade inflyttningen till städerna och nya konsumtionsmönster uppkom. Den 
gamla självhushållningen övergavs och allt fler produkter efterfrågades. Den 
nya tekniken utnyttjades för massproduktion och löpandebandprincipen kom 
att karaktärisera denna period. (Schön, 2000) 
 
”Den svenska modellen” som utformades under 1950-talet innebar 
välfärdssamhällets uppbyggnad och en ökad roll för den offentliga sektorn. 
Målet för den keynesianska ekonomiska politiken, som fördes i Sverige vid 
denna tid, var en hög och varaktig tillväxt, full sysselsättning, stabil prisnivå 
och jämn fördelning av inkomster och välfärd. Perioden 1950 – 70 brukar ses 
som den gyllene tillväxtens epok, då industrisamhällets utveckling 
kulminerade och konsumtionen och produktionen mer än fördubblades. 
Elkraftens utbyggnad, det utökade vägnätet, bilismens genombrott, 

                                           
1 Denna indelning av ekonomin i tre sektorer brukar tillskrivas Fisher (1935) och Clark (1940) (Gershuny & 

Miles, 1983). Dock gjordes en liknande indelning redan 1888 i en schweizisk folkräkning (Johnson, 1999). 
2 Det råder oenighet om när industrin fick sitt genombrott i Sverige. 1850, 1870 och 1890 är årtal som 

figurerar. Många forskare hävdar att 1870-talet var genombrottet, då sågverksindustrins produktion ökade 

kraftigt, samtidigt som järnindustrin och järnvägarna byggdes ut (Rydén i Isacson & Morell, red. 2002).  
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bostadsbyggandet 3  och hushållens modernisering var faktorer som positivt 
påverkade den ekonomiska utvecklingen. (Schön, 2000) 
 

Diagram 1. Andel sysselsatta inom de tre huvudsektorerna (Källa: Jansson, 2003) 
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I diagrammet ovan (som vi i fortsättningen kommer hänvisa till som 
utgångsdiagrammet) visas utvecklingen över tid gällande andelen sysselsatta 
inom de tre sektorerna jordbruk, industri och tjänster. Jordbruksandelen är 
avtagande under hela 1900-talet och idag arbetar mindre än fem procent av de 
sysselsatta i denna sektor. Andelen sysselsatta inom industri- respektive 
tjänstesektorn har utvecklats parallellt från industrins genombrott till 1960-
talet, även om industrisysselsättningen legat något högre än andelen 
sysselsatta inom tjänstesektorn. Någon gång i början av 1960-talet sker en 
kraftig förändring. Industrisysselsättningens andel ger sken av att minska 
kraftigt från ett år till ett annat. Förändringen är så markant att kurvan formas 
som ett ”knä” 4 . Då samhällsekonomiska strukturförändringar oftast sker 

                                           
3 Behovet av bostäder ökade i takt med inflyttningen till städerna och i och med Miljonprogrammet byggdes 

en miljon bostäder under åren 1965-1974 (Schön, 2000). 
4 Uttrycket ”knä” används av Ingelstam (1995). Vi anser att det är en bra beskrivning av den markanta 

förändringen på industrisysselsättningskurvan och kommer i fortsättningen använda denna beteckning. 
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långsamt tycker vi att det är intressant att undersöka vad som kan ligga bakom 
denna markanta förändring.  
 
Liknande diagram förekommer i en rad böcker om svensk ekonomisk historia 
samt i andra publikationer, som rör industrins utveckling och tjänstesamhällets 
frammarsch5, utan att någon egentlig förklaring till kurvans utseende ges. 
Definitioner gällande vad respektive sektor innehåller saknas ofta och 
källhänvisningarna anser vi i många fall vara otillräckliga när det gäller att ge 
besked om varifrån informationen ytterst härstammar. Diagrammet figurerar i 
sammanhang där samhällets omvandling mot ett tjänstesamhälle diskuteras. 
Det finns självklart olika sätt att beskriva de ekonomiska 
strukturförändringarna. Beskrivningen och analysen påverkas bland annat av 
vilket syfte man har med framställningen. Om man utgår från produktion eller 
andel sysselsatta är det populärt att definiera dagens samhälle som ett post-
industriellt tjänstesamhälle. 6  Jansson (2003), däremot, utgår från 
konsumtionen och anser att vi idag lever i en 50-50 ekonomi snarare än en 
tjänsteekonomi. Beroende på om man studerar utbuds- eller efterfrågesidan 
framträder skilda scenarier av utvecklingen. 
 
Vi ställer oss frågan om det finns reella förändringar i det svenska samhället 
som kan förklara ”knäet” eller om det har med statistiska omdefinieringar att 
göra. Reella förändringar skulle kunna vara strukturförändringar på 
arbetsmarknaden, som till exempel kvinnors ökade förvärvsintensitet eller 
ökad arbetskraftsinvandring. Det totala antalet sysselsatta kan ha ökat kraftigt 
samtidigt som merparten av dessa började arbeta inom tjänstesektorn. Vi 
undrar också om BNP-utvecklingen kan ha påverkat ”knäets” uppkomst och 
även om outsourcing har haft någon betydelse. Andra faktorer skulle kunna 
vara ökad produktivitet tack vare tekniska framsteg eller minskad efterfrågan 
till följd av ökad internationell konkurrens. En annan förklaring skulle kunna 

                                           
5 Exempelvis i Edvardsson & Magnusson (1988), Ingelstam (1995), Johnson (1999) och Schön (2000). 
6 Uttrycket postindustriellt myntades av engelska utopister kring år 1900. Arthur Penty definierade 1917 

postindustrialismen som: ”det samhällstillstånd som kommer att följa på industrialismens sammanbrott, och 

som därför kan användas för att omfatta framtidstankarna hos alla dem som inser att industrialismen är 

undergångsmärkt”. (Ingelstam, s 136, 1995) Jean Fourastiés teorier som formulerades på 1950-talet utgör 

grunden i den första beskrivningen av trenden mot ett så kallat post-industriellt samhälle. (Gershuny & Miles, 

1983) 



Inledning 
 

 

 4

vara att förändringar i statistikbearbetningen genomförts, vilket har lett till 
omdefinieringar av vad de olika sektorerna inkluderar och att det i själva 
verket rör sig om en statistisk illusion.7 
 
 

1.2. Syfte och avgränsningar 
 
Syftet med vår uppsats är att ta reda på vad som ligger bakom ”knäet” på 
industrisysselsättningskurvan under 1960-talet. Detta gör vi genom att söka 
svaren på följande frågor: 
 

• Beror ”knäet” på en verklig förändring eller handlar det om en statistisk 
illusion?  

• Hur kan industrisysselsättningens utveckling vid tiden för ”knäet” 
förklaras? 

 
Vår uppsats fokuserar på sysselsättningens utveckling inom industrisektorn i 
Sverige. För att ge en helhetsbild kommer vi även att till viss del studera de 
två andra sektorerna, framförallt tjänstesektorn. Vi koncentrerar oss på 
perioden 1950-70, då det är under denna period den kraftiga förändringen i 
industrisysselsättningen äger rum.  
 
På grund av begränsningar i befintlig statistik har vi inte närmare kunnat 
studera vissa aspekter som vi funnit intressanta, till exempel utvecklingen av 
konsumtionen av varor och tjänster. Detta hade kunnat ge förklaringar med 
utgångspunkt från efterfrågesidan, som ett komplement till de förklaringar 
som vi får fram genom att studera utbudssidan. Vi studerar även 
produktionens och produktivitetens utveckling, eftersom dessa hänger 
samman med sysselsättningsutvecklingen.  
 
 
 

                                           
7  När vi vidare i uppsatsen använder begreppet statistisk illusion syftar vi på förändringar i 

statistikbearbetningen, omdefinieringar av vad de olika sektorerna inkluderar och liknande förfaranden. 
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1.3. Tillvägagångssätt 
 
Med utgångspunkt i Figur 2.1 i Service economics (Jansson, 2003), där vårt 
utgångsdiagram presenteras, har vi sökt i angivna källor för få tag på 
grundmaterialet till diagrammet. Jansson (2003) hänvisar i sin bok till 
Ingelstam (1995) och Schön (2000). Ingelstam i sin tur hänvisar till 
Edvardsson & Magnusson (1988), som hänvisar till Krantz. Schön anger 
Jungenfelt (1966) samt olika statistiska publikationer som källa.  
 
Efter genomgång av dessa källor och kontakt med Statistiska Centralbyrån 
(SCB) har vi fått information om var vi kunnat hitta statistik angående 
sysselsättningens utveckling över tid. På SCB: s hemsida finns viss data 
sammanställd, men denna sträcker sig sällan tillbaka till den tid som vi 
studerar. Därför fick vi söka i SCB: s publikationer på Universitetsbiblioteket 
och själva sammanställa relevant data. Anledningen till att vi använt oss av 
publikationer utgivna av SCB är att dessa presenteras i sin grundform och kan 
ses som huvudkälla, vilket ger data som är så objektiv och obearbetad som 
möjligt. SCB har den största kunskapen vad gäller insamling, bearbetning och 
publicering av statistik och har inget egenintresse i resultatet utan producerar 
statistik för olika tänkbara konsumenter. Naturligtvis kan vi aldrig få 
den ”sanna” bilden av sysselsättningens utveckling, eftersom det alltid finns 
brister i urvalet och insamlandet av statistik, men vi hoppas på detta sätt få en 
så korrekt bild som möjligt.  
 
Vi har i Statistisk Årsbok (SÅ) hämtat data rörande sysselsättningen, som 
insamlats i Folk- och Bostadsräkningarna, för åren 1945-1990. Vi har även 
hämtat uppgifter om industrisysselsättningen för åren 1913-1987 ur SOS 
Industri. För att få en djupare insikt i hur sysselsättningsfördelningen mellan 
de olika sektorerna har förändrats har vi studerat vilka omdefinieringar och 
andra förändringar i statistikens insamlande och presentation som gjorts. 
Utifrån SÅ och SOS Industri har vi fått information och hänvisningar till 
andra statistiska publikationer, såsom Statistiska Meddelanden, Statistisk 
Tidsskrift och SOU. Därutöver har vi hämtat statistik angående produktionen 
och produktiviteten i SOS Industri samt exporten i SOS Utrikeshandel. Vi har 
även använt oss av ekonomisk-historisk litteratur för att få en historisk 
bakgrund och information om samhällsförändringar vid tiden för ”knäet”, 
vilket gjort oss uppmärksamma på aspekter värda att undersöka närmare i 
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statistiken. Vissa av dessa har varit möjliga att studera medan det inte funnits 
statistik över andra. En del av den data vi samlat in visade sig mindre 
användbar eftersom vi inte kunde få svar på de frågor som vi trodde att den 
skulle ge.  
 
Vårt största problem har varit att definitioner och klassificeringar i den 
befintliga statistiken förändras, vilket gör att jämförelser över tid försvåras. 
Registreringsprinciper har ändrats från en tidpunkt till en annan för att 
anpassas till samhällets utveckling. För att minska risken för fel på grund av 
omgrupperingar har vi försökt ta reda på hur de olika definitionerna skiljer sig 
åt och med hjälp av denna information om möjligt göra justeringar för att öka 
jämförbarheten. Bland annat har vi sammanfört de olika undergrupperna enligt 
samma indelning för att få så jämförbara huvudgrupper som möjligt. I 
offentlig statistik finns ofta detaljerad information om de definitioner och 
klassificeringar som används. Däremot anges nästan aldrig att statistiken 
under en period kan ha påverkats av en specifik händelse, men information om 
detta har vi fått från ekonomisk litteratur, SOU-rapporter och publikationer 
från SCB. För att minimera fel i vårt datamaterial på grund av den mänskliga 
faktorn har vi båda två gått igenom materialet flera gånger. 
 
Utifrån vår insamlade data har vi, med hjälp av Excel, sammanställt diagram 
och tabeller. En del information har vi valt att placera i Appendix, för att på så 
vis underlätta läsandet. 
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2. Tänkbara orsaker till ”knäet”  
 

2.1. Utveckling enligt Fourastié  
 
”Innehållet i de tre sektorerna är för övrigt […] föränderligt över tid, men 
oftast är plötsliga förändringar sällsynta.” 8 (Fourastié, s. 41, 1949)  
 
Statistikern Fourastiés utvecklingsteori, publicerad 1949, har inspirerat idén 
om det post-industriella samhället. Enligt honom är utvecklingen ”lagbunden”, 
vilket innebär att alla länder väntas följa ett generellt utvecklingsmönster. 
Fourastié delar in utvecklingen i tre olika stadier. I början av 
industrialiseringen står jordbruket för 80 procent av sysselsättningen och 
industri- och tjänstesektorn för 10 procent vardera. Under industrialiseringens 
höjdpunkt är andelen sysselsatta inom industrin 50-60 procent medan andelen 
sysselsatta minskar inom jordbruket och ökar inom tjänstesektorn. Efter 
industrialiseringen kommer tjänstesektorn att dominera med 80 procent av de 
sysselsatta medan jordbruket och industrin sysselsätter 10 procent vardera.  
 
I 1965 års långtidsutredning (SOU 1966:51) står att den andel av befolkningen 
som arbetat inom industrin successivt har stigit allt sedan industrialismens 
genombrott och att detta inte bara gäller Sverige, utan alla ekonomiskt 
utvecklade länder. Vidare står att läsa att då en viss balans alltid måste råda 
mellan å ena sidan sysselsättningen inom industrin och å andra sidan 
sysselsättningen inom andra sektorer av ekonomin, kan man inte tänka sig att 
industrin i längden kan fortsätta att öka sin andel av de sysselsatta. I inget land 
i världen utgör de industrisysselsatta mer än ca 40 procent av de 
yrkesverksamma och erfarenheterna från Sverige och från andra länder säger 
oss att industriandelens tillväxt går långsamt eller till och med upphör när den 
kommit upp till 30-35 procent. Som visas i kapitel 3, där statistiken 
presenteras, stämmer detta relativt bra med utvecklingen i Sverige.  
 
Fourastié tar upp tanken på två olika produktionsområden, där det i det ena 
fallet är möjligt att mekanisera och rationalisera produktionen och på så vis 

                                           
8 Egen översättning från franska. 
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öka arbetsproduktiviteten, medan det inte är möjligt inom det andra 
produktionsområdet. (Forsström, 1966) Fourastié anser att det är dessa olika 
grader av tekniska framsteg som klassificerar de olika sektorerna. 
Primärsektorn genomgår medelmåttiga tekniska framsteg medan 
sekundärsektorn kännetecknas av teknisk utveckling. Den tekniska 
utvecklingen gör att priserna på produkter i primär- och sekundärsektorerna 
sjunker jämfört med dem i tertiärsektorn, där de tekniska framstegen är 
försumbara. (Fourastié, 1949) Till exempel har en glasspegel på fyra 
kvadratmeter blivit 200 gånger billigare på 300 år, sett till arbetslön per timme, 
medan en hårklippning relativt sett har samma pris (Forsström, 1966). Dock 
ökar inte konsumtionen av varor från primär- och sekundärsektorn i all 
oändlighet. När inkomsten ökar är det konsumtionen av tjänster som kommer 
att öka mest. Det handlar dock inte om en reell minskning av industrivaror, det 
vill säga en minskning av den absoluta volymen. Från och med en viss 
utvecklingsnivå är det värdet av dessa produkter som minskar jämfört med 
den totala nationella produktionen och det är värdena från den tertiära sektorn 
som kommer att öka. (Fourastié, 1949)  
 
 

2.2. Den växande tjänstesektorn 
 
Gershuny (1977) ifrågasätter det populära synsättet att västvärldens ekonomier 
idag ses som tjänstesamhällen. Enligt detta synsätt har senare tids ekonomiska 
tillväxt varit mer och mer koncentrerad på det kollektiva tillhandahållandet av 
tjänster snarare än individuell konsumtion av materiella varor. Det anses vara 
en trend som kommer att fortsätta även i framtiden. Gershuny hävdar att 
trenden snarare visar på fokus bort från konsumtion av tjänster och mot en 
ökad konsumtion av materiella varor, vilka används i större utsträckning i 
hushållens tjänsteproduktion. Den ökande sysselsättningen, som har använts 
som indikator på tjänstesektorns växande del av ekonomin, ses av Gershuny 
som ett uttryck för arbetets ökande effektivitet gällande produktionen av 
materiella varor. Han poängterar att den slutliga produktionen av tjänster i 
högre grad sker i hemmet med hjälp av maskiner och eget arbete, i vad han 
kallar gör-det-själv- ekonomin.  
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Ett annat synsätt representeras av Bell och Baumol, vilka anser att efterfrågan 
på tjänster ökar när välfärdssamhället går in i en andra fas. Enligt Bell (i 
Ingelstam, 1995) kan utvecklingen mot ett tjänstesamhälle beskrivas som en 
oundviklig kraft och en allmän strukturtendens i alla högt utvecklade 
industriländer. De bakomliggande faktorerna är enligt Bell att behovet av 
industrianställda minskar genom att produktiviteten i industrisektorn ökar. 
Dessutom menar Bell att när människor blir rikare går de från att tillgodose 
direkta materiella behov till mer abstrakta behov och på så sätt kommer 
efterfrågan på utbildning, hälsovård och fritid att öka i takt med att BNP stiger. 
Detta skulle innebära att fler människor kommer att behövas inom 
tjänstesektorn, där produktiviteten är relativt låg, och att tjänstesektorn i det så 
kallade post-industriella samhället kommer att ta över industrins roll som 
drivkraft av utvecklingen. Även Baumol menar att efterfrågan på tjänster ökar 
när BNP stiger och eftersom produktiviteten är svår att påverka i denna sektor 
så kommer fler och fler att gå från den produktiva industrisektorn till den 
improduktiva tjänstesektorn. (Ingelstam, 1995) Bells och Baumols synsätt har 
sin grund i Engels lag, vilken innebär att människan först och främst 
tillgodoser sina grundläggande behov med produkter som kommer från 
jordbrukssektorn. När inkomsten ökar kan mer sofistikerade produkter 
tillgodoses av industrisektorn och slutligen, då de mer materiella behoven 
tillfredsställts, kommer konsumtionen av tjänster att öka. (Cameron, 2001) I 
en artikel skriver Fuentes (1999) att en studie gjorts av OECD som visar ett 
positivt samband mellan BNP per capita och andelen sysselsatta i 
tjänstesektorn 9.  
 
I Sverige har BNP per capita ökat kontinuerligt under den period som vi 
studerar. Dock har vi inga uppgifter om ett eventuellt samband mellan denna 
ökning och ökad efterfrågan på tjänster eller den svenska 
sysselsättningsökningen i tjänstesektorn.  
 

                                           
9 Regression av 24 länder mellan 1960-1990 (Fuentes, 1999) 
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2.3. Produktivitetsförändringar 
 
Fuchs & Leveson (i Fuentes, 1999) anser att skillnaden i produktivitet spelar 
en viktigare roll än förändrade konsumtionsmönster för att förklara 
utvecklingen i de olika ekonomisk sektorerna. Produktivitet är relationen 
mellan produktionsvolymen och insatsen av en produktionsfaktor, vanligtvis 
arbetstid. Det råder ett dubbelt samband mellan produktivitetsförändringarna 
inom de olika näringsgrenarna och den omvandling som kännetecknat det 
svenska samhället sedan mitten av 1800-talet. Samhällsförändringarna har 
varit en följd av produktivitetsökningen, men även ett villkor för denna 
produktivitetsstegring. Den tekniska utvecklingen spelar en viktig roll när det 
gäller att höja arbetskraftens produktivitet och på detta sätt kan produktiviteten 
ses som ett mått på det tekniska framåtskridandet i samhället.10 Att ersätta 
arbetskraft med maskinkraft behöver dock inte innebära att behovet av 
arbetskraft i den totala ekonomin minskar, eftersom det krävs arbetskraft för 
att tillverka och sköta maskinerna. (Forsström, 1966)  
 
Tjänstesektorn, vars sysselsättningsutveckling löpte parallellt med 
industrisektorns, accelererade i slutet av 1960-talet och var i början av 1990-
talet lika dominerande som jordbrukssektorn var på 1800-talet. Vad gäller 
privata tjänster så var produktivitetsökningen svag och inom den offentliga 
sektorn negativ, så för att klara av den ökade efterfrågan på tjänster krävdes 
allt fler anställda. (Forsström, 1966) Redogörelse för produktivitetens och 
produktionens betydelse för sysselsättningsutvecklingen inom industrin 
kommer i kapitel 3.3.6, där vi studerar Industristatistiken.  
 
 

2.4. Outsourcing 
 
I statistiken klassificeras de sysselsatta utifrån den näringsgren där de är 
verksamma och denna klassificering görs efter huvudsaklig verksamhet. Detta 

                                           
10 I Sverige ökade industriinvesteringarna när kreditmarknadens regleringar lättades 1958, vilket påverkade 

produktivitet positivt. Innan var kreditmarknaden styrd och samhällets resurser gick främst till 

jordbruksrationaliseringar, bostadsbyggande och utbyggnad av el- och vattenkraft. (Larsson, 1991) 
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innebär att en tjänst som utförs inom ett industriföretag klassas som arbete 
inom industrisektorn medan tjänsten klassas till tjänstesektorn om den utförs 
av en person som arbetar åt ett företag vars huvudverksamhet är 
tjänsteproduktion. En tanke är att tjänsteliknande arbetsuppgifter, som tidigare 
skötts inom ett industriföretag och räknats till industrin, i större grad sköts av 
renodlade tjänsteföretag och således räknas till tjänstesektorn.  
 
Ingelstam (1995) menar att den förskjutning mot outsourcing av tjänster som 
skett kan tolkas som att tjänsteproduktionen i landet har ökat, när det i själva 
verket rör sig om en omklassificering mellan varuproducerande och 
tjänsteproducerande verksamheter.  Det kan därför vara intressant att studera i 
vilken del av tjänstesektorn som sysselsättningen ökar för att se om det rör sig 
om en omklassificering av arbetsuppgifter och om outsourcing har betydelse 
för uppkomsten av ”knäet”. 
 
Då vi inte lyckats få tag på statistik över tjänstesektorn och dess 
sysselsättningsutveckling har vi fått använda oss av andra studier som gjorts 
inom området. Fuentes (1999) har studerat sysselsättnings fördelning och 
utveckling inom tjänstesektorn i Spanien mellan 1958 och 1989 och gjort 
jämförelser med andra europeiska länder. Fuentes menar att sysselsättningen i 
tjänstesektorn sedan 1970-talet stigit till följd av ökad efterfrågan 
på ”mellanledstjänster” (intermediate demand), som till allt större del används 
i tillverkningsindustrin, och att man bör ta denna ökade integrering mellan 
tjänster och industri i beaktande när man förklarar sysselsättningsökningen 
inom tjänstesektorn. 
 
Elfring (1989) har studerat sysselsättningens utveckling från 1965 i sju 
OECD-länder, däribland Sverige, och delar in tjänsterna i producent-, 
distributions-, personliga och sociala tjänster. Han menar att 
sysselsättningsökningen i tjänstesektorn under 1960-talet till största del beror 
på en ökning av sociala tjänster medan ökningen under 1970- och 80-talen kan 
förklaras av en ökad andel producenttjänster. En förklaring till att 
producenttjänster ökat kan vara att uppgifter som tidigare sköttes av 
industriföretag nu utförs av producenttjänsteföretag, som Elfring 
benämner ”contracting out”.  
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På 1960-talet var distributionstjänster den största undergruppen och på 1970-
talet kom sociala tjänster att dominera, en bild som överensstämmer med 
fördelningen i Sverige. Vad gäller tjänstesysselsättningens fördelning och 
utveckling i Sverige mellan 1960-1973, så ökar sysselsättningen inom 
producenttjänsterna något, inom distributionstjänsterna är den i stort sett 
oförändrad medan den inom gruppen personliga tjänster minskar ungefär lika 
mycket som sysselsättningen inom producenttjänsterna ökade. Sociala tjänster 
står för så gott som hela sysselsättningsökningen inom den svenska 
tjänstesektorn under denna period och ökar med ungefär tio procent.11 (Elfring, 
1989) 
 
 

2.5. Arbetskraftsinvandring 
 
Befolkningsstrukturen och dess förändringar har stor betydelse när man 
studerar sysselsättningens utveckling. Sedan 1930-talet har Sverige haft en 
betydande nettoinvandring och fram till 1980 har mer än 800 000 människor 
invandrat till Sverige. (Hallvarsson, 1980) In- och utvandringen har varierat 
mellan åren beroende på ekonomiska, sociala och politiska förhållanden och 
det är svårt att se någon trend för perioden 1950-1965 12 (Forsström, 1966). I 
SOU 1971:5 står det att invandringsöverskottet uppgick till i genomsnitt 
11 000 personer per år under perioden 1949-1963 och att det sedan dess stigit 
kraftigt. Mellan 1966-69 uppgick invandringsöverskottet till ca 23 500 
personer per år. Denna ökning syns i vår tabell, där nettoinvandringen är 
avsevärt högre 1964 och 1965 än resten av perioden och uppgår till 
sammanlagt ca 55 000 dessa år. Det befolkningstillskott som invandringen 
innebär motsvaras dock inte av en lika stor ökning av arbetskraften. Enligt 
Forsström (1966) kan man göra antagandet att ungefär 60 procent av 
nettoinvandringen utgör ett direkt tillskott till arbetskraftsresurserna.  
 
 

                                           
11 För exakta siffror se Appendix 1.  
12 Siffror över invandring, utvandring samt nettoinvandring finns i Appendix 2. 
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2.6. Den offentliga sektorn 
 
”Den svenska modellen” för samhällets ekonomiska och sociala utveckling 
utformades under 1950-talet och innebar en ökad roll för den offentliga 
sektorn vars tjänsteandel expanderade, i synnerhet under 1960- och 70-talen. 
Denna sektor fick rollen att fördela välfärden till alla och svara för 
finansiering och produktion av vissa strategiska nyttigheter. (Schön, 2000) 
Framförallt satsades det på hälso- och sjukvård, social verksamhet och 
utbildning. Inom den offentliga sektor är majoriteten av de anställda kvinnor, 
vars stora genombrott på arbetsmarknaden brukar dateras till 1960-talet. 
(Löfström i Krantz, 2002) Antalet sysselsatta inom den offentliga sektorn 
ökade med ungefär 600 000 personer under perioden 1950-1975. Detta 
motsvarar minskningen inom det oavlönade hushållsarbetet, som främst hade 
skötts av kvinnor, under samma period. (Schön, 2000) Under 1960-talet stod 
gruppen gifta kvinnor för hela sysselsättningsökningen, även om gifta 
kvinnors förvärvsverksamhet ökade i en något svagare takt denna period än 
1960-65.13 (SOU 1970:71) 
 

                                           
13 Mellan 1965-70 minskade de sysselsatta männen med 27 500 personer (1,2 %) och ej gifta kvinnor med 

15 700 personer (2,7 %) medan gruppen gifta kvinnor ökade med 146 100 personer (18,6 %) enligt SOU 

1970:71.  
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3. Statistik 
 
”För att lyckas med detta [att analysera ett statistiskt material och omvandla 
detta till meningsfull information] krävs inlevelse med 
undersökningsproblemet annars urartar den statistiska analysen till mekaniskt 
räknande.” (Wallgren & Wallgren, s. 94, 1983) 
 
Ekonomin delas ofta in i de tre sektorerna jordbruk, industri och tjänster. Vår 
tolkning, efter att ha studerat flera författares indelningar, är att fiske, jordbruk 
och skogsbruk ingår i jordbrukssektorn. Industrisektorn omfattar vanligtvis 
gruvor och mineralutvinning, tillverkningsindustri och byggnadsverksamhet14. 
I tjänstesektorn ingår privata och offentliga tjänster. Den sistnämnda sektorn 
är på många sätt mer komplicerad än de andra två sektorerna i och med att det 
rör sig om många vitt skilda aktiviteter.  
 
En annan indelning av ekonomin är i den primära, sekundära och tertiära 
sektorn. Enligt detta synsätt ingår jord- och skogsbruk, fiske samt gruvdrift 
och mineralutvinning i primärsektorn. I sekundärsektorn återfinns 
tillverkningsindustri och byggnadsverksamhet och slutligen, i den tertiära 
sektorn, ingår handel och övriga tjänster. Gränsdragningarna är dock inte 
självklara och det finns olika sätt att göra klassificeringen.  
 
Angående de diagram där ”knäet” förekommer vet vi inte utifrån vilken 
klassificering indelningen gjorts. Vi har testat olika sammansättningar för att 
se hur diagrammet ändras när undergrupperna tillförs olika sektorer och 
kommit fram till att byggnadsverksamhet troligtvis räknats till industrisektorn. 
Detta överensstämmer med Schön (2000) som anger i samband med 
diagrammet att byggnadsverksamheten klassats som industri.  
 

                                           
14  Till vilken sektor byggnadsverksamheten ska klassificeras är inte helt oproblematiskt. I SOS Industri 

klassificeras byggnadsverksamheten från och med 1968 till tjänstesektorn och innan detta år ingick endast en 

del av byggsektorn i industristatistiken. Vi kommer, när vi presenterar vår statistik, att vidare diskutera 

klassificeringen av byggsektorn.  
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I detta kapitel kommer vi att redovisa sysselsättningsstatistik från Folk- och 
Bostadsräkningarna (FoB) och SOS Industri.15. Vi kommer även att presentera 
data rörande produktionens och produktivitetens utveckling i industrisektorn 
samt data angående den svenska exporten. 
 
 

3.1. Näringsgrensklassificering 
 
Fördelningen efter näringsgren eller verksamhetsområde utgör utan tvekan 
den svåraste arbetsuppgiften vid sammanställning av de förvärvsarbetande och 
indelningen blir en kompromiss mellan olika bedömningar. Svårigheterna har 
vuxit då näringslivet blivit alltmer förgrenat och produktionen antagit en 
alltmer kombinerad karaktär. (Folkräkningen, 1940) 
 
För ekonomisk verksamhet finns från 1948 en internationell standard, 
International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC), 
utarbetad av FN: s Statistical Commission. ISIC är ett näringsgrensschema, 
som är avsett för klassificering enligt arbetsställe eller verksamhetsställe. 
 
ISIC 58 delar in näringslivet i följande nio näringsgrenar: 
 
0. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 
1. Brytning av malmer, bergarter och dylikt 
2-3. Tillverkning och reparation av transporterbara varor 
4. Byggnadsverksamhet 
5. El-, gas- och vattenförsörjning samt renhållning 
6. Handel 
7. Transport och kommunikationer 
8. Övriga tjänster 
9. Ej särskild nämnd verksamhet 
 

                                           
15 Vi har även studerat sysselsättningens fördelning och utveckling i Arbetskraftsundersökningarna (AKU), 

som gjorts utav SCB. På grund av viss osäkerhet i insamlandet av AKU i början av 1960-talet och därmed ett 

mindre tillförlitligt resultat, har vi valt att endast presentera dessa data i Appendix 3. 
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ISIC 1, 2-3, 4 och 5 motsvarar industrisektorn. På grund av de särskilda 
svårigheterna att utarbeta statistik för byggnadsverksamhet lämnas varje land 
frihet att utelämna denna sektor ur statistiken. ISIC reviderades 1968 och 
industrisektorn får i och med detta en något mindre omfattning än tidigare, 
eftersom byggverksamheten inte längre hänförs till denna sektor.  
 
ISIC har, varken som näringsgrensschema eller klassificeringsprincip, 
tillämpats konsekvent i den svenska näringsstatistiken. De 
näringsgrensscheman som tillämpas i till exempel Industristatistiken och FoB 
har dock baserats på ISIC.  
 
Inom folkräkningarna (FoB) insamlas uppgifter om den enskilde individens 
yrke och om det företag där hon/han arbetar. Klassificering av den sysselsatta 
görs i första hand efter verksamhetsställets branschtillhörighet. Angående 
individen finns det möjlighet att inhämta uppgifter om verksamhetsstället, det 
vill säga arbetsplatsen, medan det däremot är svårare att få information om 
vilken typ av verksamhet inom verksamhetsstället individen ägnar sig åt. När 
det däremot gäller uppgifter som avser företag eller delar av företag har det 
ansetts nödvändighet att arbeta med en enhet som ur näringsgrenssynpunkt är 
mer homogen än verksamhetsstället, en enhet med större branschrenhet. 
Denna enhet benämns arbetsställe. (Folkräkningen, 1960) 
 
 

3.2. Folk- och Bostadsräkningarna 
 
I Statistisk Årsbok (SÅ) redovisas statistik i sammanfattande form över det 
sociala, ekonomiska och politiska läget i Sverige. Redan 1749 hölls den första 
svenska folkräkningen då det så kallade Svenska Tabellverket etablerades och 
från och med 1775 ska enligt stadgarna folkräkning genomföras vart femte år. 
1858 inrättades Statistiska Centralbyrån, som övertog folk- och 
bostadsräkningarna (FoB). (Folkräkningen, 1965) 
 
Fram till och med 1980 hämtades uppgifter om förvärvsarbete genom att 
blanketter skickades ut till befolkningen enligt uppgifter i mantalslängden.  
Utifrån den insamlade informationen om arbetsplats gjordes kodsättning av 
näringsgren efter företagets namn och arbetsplatsens adress. Näringsgrenen 
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bestämdes med ett för detta ändamål upprättat register. Från och med 1985 har 
uppgiften om förvärvsarbete hämtats direkt från ett av SCB upprättat 
sysselsättningsregister. (FoB 1960 & 1990)  
 
Krav ställs på FoB att de ska ge en så bra bild som möjligt av samhället just 
vid räkningstidpunkten. Det innebär att utvecklingen på viktiga 
samhällsområden inför varje FoB fordrar en översyn och att anpassning av 
innehåll, definitioner, metoder och redovisning krävs för att ge den 
strukturbeskrivning som efterfrågas. För att kunna beskriva förändringar 
mellan räkningarna ställs krav på att räkningarna är så lika som möjligt. Detta 
kan komma i konflikt med kravet på en bra beskrivning av förhållandena vid 
räkningstillfället och en svår avvägning får göras mellan kraven på förnyelse 
och kraven på jämförbarhet. Vid användning av FoB-data är det viktigt att 
känna till tillämpade definitioner, indelningar, kvalitet och förändringar i 
dessa. (FoB 1980)  
 

3.2.1. Definitioner 
 
Från 1945 räknas som förvärvsarbetande den, som i inkomstgivande syfte 
arbetar för egen räkning eller i egenskap av anställd mot ersättning arbetar för 
annans räkning den dag räkningen genomförs. Även familjemedlemmar som 
till huvudsaklig sysselsättning har att bistå familjeföreståndaren i dennes yrke 
räknas som förvärvsarbetande. Förvärvsverksamheten ska vara av sådan 
omfattning, att den till större delen upptager vederbörandes dagliga arbetstid. 
Personer, som vid tidpunkten för yrkesuppgiftens avlämnande på grund av 
permittering, militär inkallelse, kortvarig sjukdom eller arbetslöshet och dylikt 
tillfälligtvis inte utövar sitt yrke, räknas såsom förvärvsverksam i sitt yrke. Till 
förvärvsarbetande räknas inte det husliga arbete som en familjemedlem utövar 
i det egna hemmet. 
 
Principerna för yrkesklassificering är 1950 i stort sett samma som vid 1945 års 
folkräkning, men verksamhet som utövas i form av bisysselsättning räknas 
inte med alls. 
 
1960 års definition sammanfaller också i stort sett med 1945 års, men detta år 
medräknas personer som under folkräkningsveckan utfört inkomstgivande 
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arbete under minst halv normal arbetstid. Dock räknas yrkesverksamheten en 
viss vecka till skillnad från föregående räkning, då denna gjordes en bestämd 
dag. Beträffande medhjälpande familjemedlemmar har vid 1960 års 
folkräkning regler tillämpats som medfört att siffrorna torde vara något för 
höga jämfört med 1950. 
 
1970 ändras definitionen för förvärvsarbetare till att omfatta personer som 
under räkningsveckan utförde inkomstgivande arbete under minst en timme. 
Som förvärvsarbetande räknas också personer som normalt har förvärvsarbete 
i minst en timme per vecka, men på grund av tillfälligt avbrott helt eller delvis 
var frånvarande från arbetet under räkningsveckan. Avbrottet räknas som 
tillfälligt upp till fyra månader. Då definitionen ändras avsevärt detta år har 
man för jämförbarhet med tidigare år särredovisat personer med arbetstid på 
20 timmar eller mer, vilket motsvarar minst halv normal arbetstid. Från och 
med 1970 räknas endast de som är minst 16 år som förvärvsarbetande. I de 
föregående räkningarna fanns ingen motsvarande åldersgräns.  
  
I avgränsningen i FoB 1985 har alla som enligt kontrolluppgift haft 
anställning under november 1985 och vars genomsnittliga månadslön för 
anställningsperioden beräknas överstiga 200 kronor räknats som 
förvärvsarbetande. Medhjälpande familjemedlemmar räknas dock inte längre 
som förvärvsarbetande.  
 
1990 avses de som haft inkomstbringande arbete i genomsnitt minst en timme 
per vecka under oktober 1990. Även de som varit tillfälligt frånvarande under 
mätperioden, till exempel på grund av sjukdom, medräknas i den mån de varit 
verksamma någon gång under året och därmed haft viss inkomst. 
 
 

3.2.2. Jämförbarhet 
 
I SÅ 1964, där 1960 års siffror anges står det i not att siffrorna angående 
tillverkningsindustri och handel inte är fullt jämförbara åren 1950 och 1960. 
Detta beror på att handelspersonalen vid arbetsställen med både industri och 
handel i regel fördes till handel 1950, men till industri 1960. Detta gör att 
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sysselsättningsökningen inom tillverkningsindustrin och minskningen inom 
handel mellan 1950 och 1960 ser kraftigare ut än vad de i själva verket är.  
 
Den huvudsakliga skillnaden mellan kodningsprinciperna 1950 och 1960 är att 
den företagsenhet, som varit branschbestämmande, i viss utsträckning 
definierats olika vid de båda räkningarna. Vid 1950 års folkräkning delades 
arbetsstället upp på huvudsaklig och sidoordnad verksamhet och man fick 
därigenom i viss mån en branschbestämning på basis av de skilda 
verksamhetsarterna. Vid 1960 års folkräkning har däremot, som nämnts, den 
lokalt avgränsade verksamhetsstället i princip behandlats som en enda enhet, 
varvid den huvudsakliga verksamheten fått bli branschbestämmande för 
samtliga sysselsatta vid verksamhetsstället. Detta har resulterat i att det är 
svårt att göra omkodning av 1960 års FoB i full överensstämmelse med 1950 
års regler. 
 
Skillnaderna angående kodningsprincipen mellan 1950 och 1960 års 
folkräkningar har till störst del påverkat klassificeringen inom näringsgrenarna 
tillverkningsindustri och handel och tjänster, men kan även ha berört andra 
näringsgrenar eftersom bruttoskillnaderna av olikartat kodade individer kan ha 
tagit ut varandra. Det bör understrykas att de uppvisade differenserna inte ska 
betraktas som ett bearbetningsfel i 1960 års folkräkning. Differenserna beror 
på den medvetna övergång till verksamhetsstället som branschbestämmande 
enhet. (Folkräkningen, 1960) 
 
FoB har även publicerats i Arbetsmarknadsstatistisk årsbok 1973. Där står att 
läsa att ca 39 000 förvärvsarbetande vid kombinerade industri- och 
handelsföretag 1960 fördes till industri men 1965 till handel.  Vi studerar 
årsböckerna noggrannare för att se om något går att finna angående de 39 000 
flyttade personerna. Det visar sig att undergrupperingarna har gjorts om 
väsentligt vilket gör att det inte är möjligt att se om någon grupp ökat eller 
minskat märkbart. Troligen rör det sig om omklassificeringar mellan industri 
och tjänster som påverkar ett flertal undergrupper. 
 
Även med identiska kodningsprinciper vid två folkräkningar kommer siffrorna 
förutom den verkliga utvecklingen avspegla förändringar av organisatorisk 
natur.  Under efterkrigstiden har en betydande omvandling av näringslivet ägt 
rum, vilket gör det svårt att jämföra data från två på varandra följande 
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folkräkningar. Dessa organisatoriska förändringar inom näringslivet kan ge 
upphov till olikartad branschgruppering. Det kan röra sig om företag som vid 
ett visst arbetsställe tidigare haft en på två eller flera verksamhetsarter splittrad 
produktion. Efter omorganisationen inriktas produktionen vid detta 
arbetsställe på en enda verksamhetsart, medan biproduktionen överföres till ett 
annat arbetsställe. Detta ger en ökad branschrenhet och kan före och efter 
omorganisationen ge upphov till olikartad klassificering av en del av de 
anställda. Andra företagsåtgärder kan ha till syfte att bredda produktionen och 
medför då, att nya arbetsställen med blandad tillverkning uppstår. Ett exempel 
på utvidgningen mot mera blandade företag är industriföretag som från att 
tidigare ha utnyttjat en transportfirma skaffar sig egna lastbilar för sina 
transporter. 
 
Rationaliseringen av försäljningssidan inom företagen förtjänar i detta 
sammanhang särskild uppmärksamhet. I ökad omfattning samordnas 
försäljningen mellan företag med likartade eller kompletterande tillverkningar, 
till exempel genom bildande av särskilda försäljningsbolag. Vid 
branschkodifieringen resulterar detta i en ökning av antalet sysselsatta inom 
näringsgrenen handel, även om den verkliga effekten av rationaliseringen 
kanske medfört en minskning av den berörda anställningen.  
 

3.2.3. Klassificeringar 
 
För att få fram antalet sysselsatta i de tre sektorerna jordbruk, industri och 
tjänster åren 1945-1990 har vi hämtat statistik ur 
tabellerna ”Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren” för respektive 
år 16 . Dessa tabeller är indelade i olika antal huvudgrupper olika år, men 
innehåller i princip samma information. Vilka större undergrupper de åtta 
huvudgrupperna innehåller varierar också mellan åren. För information om 
vilka näringsgrenar som ingår i respektive huvudgrupp de olika åren se SÅ.17  
Omklassificeringar av förvärvsarbetare gör att data från olika år inte är helt 
jämförbara. För att få så jämförbara data som möjligt väljer vi att dela in 

                                           
16 Ur SÅ, publikationsår i kronologisk ordning: 1951, 1955, 1964, 1968, 1973, 1978, 1984, 1989, 1993. 
17 För att ge en bild av indelningen presenterar vi 1965 års klassificering i Appendix 4. 
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informationen i åtta huvudgrupper, i enlighet med ISIC 5818, genom att föra 
samman de siffror som hör till respektive grupp ur de olika tabellerna. De åtta 
huvudgrupperna vi utgår från är:  
 

• Jordbruk 
• Gruvdrift 
• Tillverkningsindustri 
• Byggnadsindustri 
• El-, gas- och vattenverk 
• Handel 
• Samfärdsel 
• Övriga tjänster 

 
Dessa för vi ihop efter näringsgrenens art för att få fram de tre sektorerna:  
 

• Jordbruk - jordbruk 
• Industri - gruvdrift, tillverkningsindustri, byggnadsindustri och el-, gas- 

och vattenverk 
• Tjänster - handel, samfärdsel och övriga tjänster 

 

3.2.4. Presentation av sysselsättningen 
 
För att ge en bild av fördelningen av andelen sysselsatta i de tre 
huvudsektorerna enligt FoB har vi grupperat data enligt ovan angivna 
indelning.19  
 
 
 
 

                                           
18 ISIC 58 innehåller 9 huvudgrupper. Vi tar dock inte med den sista, Ospecificerad verksamhet, då vi inte vet 

vad denna innehåller. 
19 I Industristatistiken räknas inte alls byggnadsverksamheten till industrisektorn från och med 1968. För att se 

vilken roll byggnadsverksamheten spelar för kurvornas utseende presenterar vi tabell och diagram där bygg 

hänförs till tjänstesektorn i Appendix 5. Den mest slående skillnaden är att tjänstesektorn nu över hela 

perioden är större än industrisektorn. Däremot påverkas inte ”knäet” nämnvärt. 
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Tabell 1. Sysselsättningens fördelning i de tre sektorerna.  
1945 1950 1960 1965

Jordbruk 25% 20% 14% 12%
Industri 39% 41% 45% 43%
Tjänster 36% 38% 41% 45%
Summa 100% 100% 100% 100%

1970 1975 1980 1985 1990
Jordbruk 8% 6% 6% 5% 4%
Industri 40% 38% 34% 29% 28%
Tjänster 52% 56% 61% 66% 68%
Summa 100% 100% 100% 100% 100%  

 
Det visade sig att det inte fanns data att tillgå för år 1955, vilket gör att 
informationen blir ofullständig. I Arbetsmarknadsstatistisk årsbok 1973 står 
att läsa att folkräkningen inställdes 1955 genom särskilt beslut. Vi har 
undersökt orsaken till detta genom att studera diverse publikationer samt att 
fråga SCB och har kommit fram till att orsaken var bristande resurser. I 
motion nr. 239 år 1955, Första kammaren, yrkas att en folkräkning bör hållas 
1955. Denna motion skrivs som en reaktion på att det i 
statsverkspropositionen inte beviljades resurser för en folkräkning. Dessvärre 
gick denna motion inte igenom och ingen folkräkning gjordes 1955. 
 
Då det inte finns siffror att tillgå för 1955 har vi för att få kontinuerliga grafer 
lagt in räta linjer mellan 1950 och 1960.20 Detta ger ett diagram som i stort 
överensstämmer med vårt utgångsdiagram. När vi tittar närmare på de olika 
diagrammen i böckerna ser vi att dessa är mycket raka till utseendet mellan 
1950-60, vilket vi tycker tyder på att de skulle kunna vara konstruerade på 
liknande sätt som vårt. 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
20 I Appendix 6 presenterar vi diagrammet utan inlagda raka linjer mellan 1950 och 1960. 
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Diagram 2. Sysselsättningens fördelning på de tre sektorerna (%),  

inlagda raka linjer mellan 1950-60  
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I diagrammet ovan syns ett ”knä” liknande det som finns i utgångsdiagrammet, 
dock är inte detta ”knä” lika kraftigt. Då utgångsdiagrammet visar en längre 
period blir graferna mer hoptryckta i det diagrammet. Vi har manipulerat vårt 
diagram ovan och det visar sig att vi då får fram ett nästan exakt 
likadant ”knä” som finns i utgångsdiagrammet.21 Att andelen har minskat kan 
bero på att den totala sysselsättningen har ökat och att fler har börjat arbeta i 
de andra sektorerna. Därför anser vi det vara av intresse att studera den 
absoluta förändringen över tid för att se om ”knäet” även uppkommer då, det 
vill säga om det handlar om en reell minskning i industrisysselsättningen.  

 
Nedan visas antalet förvärvsarbetande i absoluta tal i de tre sektorerna som 
följs av ett diagram över detsamma. 
 

 
                                           
21 Se Appendix 7. 
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Tabell 2. Antal sysselsatta uppdelat på de tre sektorerna. 
1945 1950 1960 1965

Jordbruk 732778 631529 446952 407560
Industri 1142084 1267321 1462870 1486132
Tjänster 1071326 1182722 1323699 1542890
Summa 2946188 3081572 3233521 3436582

1970 1975 1980 1985 1990
Jordbruk 276505 227751 206350 213237 162927
Industri 1373938 1342365 1257083 1222168 1253925
Tjänster 1753495 1969429 2279765 2739536 2984865
Summa 3403938 3539545 3743198 4174941 4401717  

 
Industrisektorn sysselsätter de flesta förvärvsarbetande 1945 och fortsätter att 
göra så ända fram till 1965. Från detta år börjar antalet sysselsatta inom denna 
sektor avta, vilket det sedan gör kontinuerligt fram till 1985. Tjänstesektorn å 
sin sida stiger över hela perioden. 
 

Diagram 3. Sysselsättningens fördelning på de tre sektorerna (absoluta tal). 
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I diagrammet över antal sysselsatta i absoluta tal bildas inget ”knä” 22  på 
industrisysselsättningskurvan. Det är en topp 1965, men nedgången efter är 
inte alls lika dramatisk som i diagrammen över andelen sysselsatta. Dock visar 
detta en riktingsförändring 1965, då industrisysselsättningen börjar avta.  
 
För att ta reda på inom vilken del av industri- och tjänstesektorn som 
sysselsättningen förändras har vi valt att dela in de sysselsatta i de åtta 
huvudgrupperna23. Vi har även sammanställt en tabell som visar hur de olika 
huvudgrupperna ändras år från år under perioden vi studerar. 
 
Tabell 3. Förändring av antalet förvärvsarbetande mellan de olika folkräkningarna. 

1945-50 1950-60 1960-65 1965-70
Jordbruk -101249 -184577 -39392 -131055
Gruvdrift 2238 9233 -3216 -823
Tillverkningsindustri 89201 129653 -7029 -106500
Byggnadsindustri 27547 50694 35285 2186
El-, gas- och vattenverk 6251 5969 -1778 -7057
Handel 67030 -58846 95717 124666
Samfärdsel 30779 -8711 4776 422
Övriga tjänster 13587 208534 118698 85517  

 
Mellan 1950 och 1960 ökar antalet anställda i tillverkningsindustrin markant, 
även byggnadsindustrin och el-, gas- och vattenverk ökar mellan dessa år. 
Under perioden 1960-65 minskar tillverkningsindustrin och el-, gas-, och 
vattenverk medan byggnadsindustrin fortsätter öka24. Mellan 1965-1970 är 
minskningen ännu kraftigare samtidigt som byggnadsverksamheten inte ökar 
lika mycket. Sysselsättningen inom handel minskar kraftigt mellan 1950-60 
för att sedan öka ordentligt. Övriga tjänster ökar också under hela perioden.  
 

3.2.5. Sysselsättningen uppdelad på kvinnor och män 
 
Då vi misstänker att kvinnornas starka inmarsch på arbetsmarknaden från och 
med 1950-talet påverkar utvecklingen och därmed kurvornas utseende delar vi 

                                           
22 Vi kommer ändå fortsätta använda begreppet ”knä”, nu som beteckning  för den trendförändring som sker 

1965. 
23 Tabell över antalet förvärvsarbetande uppdelat på åtta huvudgrupper finns i Appendix 8. 
24 Detta var vid tidpunkten för Miljonprogrammets uppstart. 
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upp de förvärvsarbetande på kvinnor och män. Detta görs utifrån samma 
tabeller ur SÅ som vi använt tidigare. De år där kvinnor anges som del av 
totalt antal sysselsatta har vi för att få fram männens andel subtraherat 
kvinnorna från den totala summan. 1990 anges kvinnor som procentuell andel 
av sysselsättning inom respektive grupp. Här har vi räknat ut denna andel och 
har sedan avrundat till närmsta ental för att få jämförbara siffror.25  
 
Diagram 4. Sysselsättningens fördelning på de tre sektorerna (%), kvinnor och män. 
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I diagrammet ovan syns tydligt att det är männens andel av 
industrisysselsättningen som stiger kraftigast fram till 1960 och sedan minskar 
medan kvinnornas andel håller en ganska jämn nivå under hela perioden. Från 
och med 1960 stiger den kvinnliga sysselsättningen och detta till störst del 
inom tjänstesektorn. Till att börja med stiger männens sysselsättning inom 

                                           
25 Tabeller över kvinnors respektive mäns sysselsättningsandelar i de tre huvudsektorerna finns i Appendix 9. 

Där redovisas även förändring i absoluta tal mellan åren 1945-1970 samt data rörande antal kvinnor och män 

sysselsatta inom de åtta undergrupperna 1945-1990.  
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densamma i samma takt, men från och med 1970 ökar kvinnornas andel ännu 
snabbare. 
 
 

3.3. SOS Industri 
 
Grunden till nuvarande SOS Industri tillkom 1913. Från början var det 
Kommerskollegium som svarade för insamlandet, bearbetningen och 
publiceringen, men sedan 1959 sköts detta av SCB.  
 
Industristatistikens uppgift är att mäta produktionens storlek med fördelning 
på olika slag av varor och tjänster samt att mäta den insats av arbetskraft och 
förbrukningsmaterial som behövs för denna produktion. Uppgifterna lämnas i 
enkäter av respektive tillverkare. Från 1966 är varje rörelseidkare skyldig att 
till SCB lämna uppgifter om sin rörelse. Till grund för distribution av 
enkäterna ligger ett särskilt adressregister som hålls aktuellt dels genom 
genomgång av anmälningar till aktiebolags-, förenings- och handelsregister, 
dels genom uppgifter från branschorganisationer och sedan 1963 genom 
jämförelse med Centrala Företagsregistret (CFR).   
 

3.3.1. Definitioner 
 
Industristatistiken är indelad i olika branscher och huvudregeln är att det är 
slutprodukten som avgör branschtillhörighet. Om man producerar varor, som 
kan hänföras till olika branscher, räknas arbetsstället till den bransch inom 
vilken större delen av produktionens saluvärde tillfaller.  
 
Industristatistiken omfattar endast produktion som bedrivs i så stor omfattning 
eller under sådana förhållanden att det kan anses som fabriksrörelse (industri) 
och därmed kan skiljas från hantverk, som således inte inräknas i den årliga 
industristatistiken. Huvudregeln är att ett arbetsställe ska ha minst fem 
personer anställda i genomsnitt under året för att tas med i Industristatistiken, 
vilket innebär att hemarbetande personal inte räknas med. Undantag görs dock 
för gruvor, järnverk, metallframställningsverk, stenindustriella företag, 
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mejerier, brännerier, skattepliktiga bryggerier och stärkelsefabriker, som 
inkluderas oavsett antalet anställda från och med 1962. 
 
Vid avgränsning tas ingen hänsyn till ägarkategorier och därför ingår både 
statliga och kommunala företag. Dessutom ingår krigsmaktens anläggningar, 
även om vissa inskränkningar görs beträffande produktionen. Däremot ingår 
inte produktionen vid fångvårdsanstalter eller de verksamheter som i 
huvudsak har pedagogiskt eller terapeutiskt syfte.   
 
Med arbetsställe menas en lokalt fristående anläggning, där ett företag 
bedriver verksamhet inom en viss bransch eller vissa definierade 
kombinationer av branscher. Om företagets verksamhet är spridd på flera 
lokaler med likartad verksamhet inom en tätort räknas det som ett och samma 
arbetsställe. Ett arbetsställe kan vid sidan av den primära verksamheten 
omfatta sekundära aktiviteter, som egentligen hör hemma i andra 
näringsgrenar, såsom administration, konstruktionsarbete, lagerarbete, 
marknadsföring och försäljning, underhåll och service av de egna tillverkade 
varorna. När det gäller vissa data är det svårt att skilja handel från 
produktionsverksamhet. Därför måste man ibland använda sig av 
schablonberäkningar för att bortskilja handel från industriverksamheten. 
Försäljning av egen produktion räknas med om den är knuten till det 
redovisade arbetsstället. Fristående försäljningskontor räknas däremot till 
handel och distribution. Om reparationsavdelningen är knuten till ett visst 
arbetsställe och betjänar uteslutande detta räknas den som en del av 
arbetsstället. Om den däremot är fristående och betjänar flera arbetsställen 
klassificeras den för sig som reparationsverkstad.  
 
De sysselsatta delas upp på tjänstemän (förvaltningspersonal) och 
arbetarpersonal. Vi kommer emellertid inte göra någon åtskillnad mellan 
dessa utan kommer att studera den totala sysselsättningen.  
 

3.3.2. Jämförbarhet 
 
Arbetsställen med färre än fem sysselsatta räknas inte med i Industristatistiken. 
Detta bortfall är mer betydande för vissa varuslag än för andra och i branscher 
som präglas av småföretag kan skillnaden mellan statistiken och de verkliga 
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förhållandena bli betydande. Genom stickprovsundersökningar kan man ändå 
få en uppfattning av sådan produktion. Denna gräns gör också att jämförelse 
med sysselsättningsdata i FoB blir missvisande, då dessa innefattar alla 
företag oavsett storlek. Problem kan också uppstå när nya företag etableras, 
när företag passerar gränsen fem anställda och när företag som tidigare haft 
fem anställda kommer under denna gräns eller läggs ner. Många arbetsställen 
innefattar aktiviteter som kan hänföras till olika näringsgrenar, men 
klassificering görs efter den huvudsakliga verksamheten. Flera av de problem 
som togs upp i Kap. 3.2.2 om omorganisering av företagens verksamhet gäller 
även industristatistiken.  
 
Sättet att mäta sysselsättningen fångar inte i tillräcklig utsträckning de 
personer som faktiskt utför tjänster för industrins räkning. Enligt 1970 års 
långtidsutredning (SOU 1970:71 och SOU 1971:5) tycks en betydande 
avskiljning av arbetsuppgifter från industrin ha ägt rum under 1960-talet. Till 
exempel har reklam och teknisk konsultverksamhet samt städ- och vaktbolag 
brutits ut från företag och bildat egna enheter. Industrin har i större 
utsträckning börjat köpa sådana tjänster, istället för att själva ha personal som 
kanske inte alltid kan utnyttjas effektivt. Detta är ett resultat av den höga 
lönenivån och den hårda konkurrensen, som tvingat fram rationaliseringar från 
företagens sida. De personer som utför dessa uppgifter registreras dock inte 
som industrisysselsatta.  
 
Adressregistret som ligger till grund för utskick av enkäterna omfattar tyvärr 
inte samtliga de arbetsställen som ska ingå i Industristatistiken. Vid kontroll 
med 1931 och 1951 års företagsräkningar upptäckte man ett betydande antal 
arbetsställen som inte redovisat till industristatistiken trots att de borde ha 
gjort det. 1951 rörde det sig om tolv procent av de arbetsställen som borde 
ingå i industristatistiken och dessa inkluderades inte i adressregistret förrän 
1954. Även under 1960-talet tillkom en rad arbetsställen till följd av 
uppdatering av registren. Om man inte vidtar speciella åtgärder vid sådana 
tillfällen kan liknande tillskott ge plötsliga språng i statistiken.  
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3.3.3. Klassificering 
 
Data över industrisysselsättning redovisas fördelade på branscher. Från och 
med 1913 användes en branschindelning med nio huvudgrupper men mellan 
1952-1967 redovisades data fördelade på tolv huvudgrupper, 95 undergrupper 
och 147 detaljgrupper. De tolv huvudgrupperna är: 
 

1. Gruvindustri 
2. Metall- och verkstadsindustri 
3. Jord- och stenindustri 
4. Träindustri 
5. Massa- och pappersindustri 
6. Grafisk industri 
7. Livsmedelsindustri 
8. Dryckesvaru- och tobaksindustri 
9. Textil- och sömnadsindustri 
10. Läder-, hår- och gummivaruindustri 
11. Kemisk och kemisk-teknisk industri 
12. El-, gas- och vattenverk 

 
I Sverige motsvarar de tolv huvudgrupperna i SOS Industri ISIC 1, 2-3 och 5 
och endast en del av byggnadsverksamheten (ISIC 4), nämligen 
rörledningsverkstäder och byggnadsplåtsslagerier, ingår. Siffror för el-, gas- 
och vattenförsörjning redovisas dock separat från och med 1960 på grund av 
redovisningstekniska problem. 26  
 
1968 introducerades den nya standarden för Svensk Näringsgrensindelning 
(SNI), vilken bygger på ISIC 68, men är en mer detaljerad indelning med 
undergrupper och detaljgrupper. Byggnadsindustrin anses, till skillnad från 
tidigare rekommendationer, inte längre tillhöra industrisektorn. En annan 
viktig skillnad är att bilreparationer och andra reparationer, som 
huvudsakligen görs åt hushållssektorn, inte längre räknas till industrisektorn. 

                                           
26 I diagram 5 redovisas industrisysselsättningen 1913-1987 inkl. el-, gas- och vattenverk. Eftersom denna 

huvudgrupp redovisats separat i Industristatistiken från och med 1960 har vi lagt till dessa anställda för att 

kunna jämföra totalt antal sysselsatta inom industrin.  



Statistik 
 

 

 32

El-, gas- och värme- och vattenverk redovisas fortfarande separat på grund av 
redovisningstekniska problem.  
 

3.3.4. Presentation av industrisysselsättningen 
 
När vi sammanställt data har vi utgått från indelningen med tolv huvudgrupper, 
som användes under perioden 1952-1967, och anpassat de andra åren till 
denna indelning. 27 
 
För att se om det gjorts omdefinieringar eller tillkommit företag till följd av 
uppdatering av adressregister vid tiden för ”knäet” har vi studerat 1960-talets 
Industristatistik mer i detalj. 
 
1961 inräknas i statistiken ett antal fristående huvudkontor, som tidigare inte 
räknats med, samt ett antal gummireparationsverkstäder, som tidigare uppnått 
gränsen för antalet anställda, men som först nu tas med i industristatistiken. 
Dessutom har ett antal nya fjäderfäslakterier medräknats. Förändringarna rör 
främst förvaltningspersonalen. Dessutom redovisas nu all personal sysselsatt 
med bokbinderi under bokbinderiavdelningen till skillnad från tidigare då 
endast dylikt arbete åt utomstående räknats hit. Ändringarna detta år tillförde 
2612 sysselsatta till industrisektorn (se tabell 4). 
 
1962 redovisas arbetsställen med färre än fem sysselsatta även för 
stenindustrin, kalk- och kritbruk, mejerier samt brännerier och bryggerier, 
vilket ledde till en tillförsel av 599 sysselsatta.  
 
I början av 1965 gjordes en avstämning mellan industristatistikens register och 
CFR. Då upptäckte man att ca 2000 arbetsställen med fler än fem anställda, 
motsvarande ca 25 000 personer, inte hade räknats med i statistiken. Uppgifter 
för dessa arbetsställen, som kan beräknas ha tillkommit och vuxit över 
minimigränsen för medtagande i Industristatistiken mellan 1952-1962, 
medräknas 1964. För att belysa omfattningen av nytillskott och för att 
möjliggöra jämförelse med tidigare år har speciella anordningar vidtagits 

                                           
27 Omklassificeringen redovisas i Appendix 10. 
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genom att i vissa fall dubblera tabeller och i andra fall har dubbla summor 
införts (inkl. respektive exkl. nytillkomna arbetsställen).  
 
Sedan 1966 görs en årlig avstämning mot CFR och ytterligare 450 
arbetsställen tillfördes statistiken detta år. Särredovisning har dock inte gjorts 
eftersom detta antal inte ansetts vara av den storleksordning att jämförbarhet 
mellan 1966 års statistik och tidigare års skulle störas. 1967 tillfördes 
ytterligare 400 arbetsställen, men inte heller detta år har man särredovisat data. 
Året därpå sker den största förändringen under 1960-talet, då en ny 
klassificering, SNI, införs. Antalet ändringar var detta år avsevärt större än 
normalt, till exempel blir industrin mindre omfattande än tidigare (- 15 647 
sysselsatta). 
 

Diagram 5. Industrisysselsättningen 1913-1987 (absoluta tal). 
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I diagrammet ovan har vi använt oss utav de siffror som presenteras i SOS 
Industri för respektive år, vilka sinsemellan inte anpassats enligt 
omklassificeringarna. Vi har även gjort diagram med hänsyn till dessa 
ändringar, men det visade sig att trenden inte påverkades. Möjligtvis har vissa 
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upp- respektive nedgångar inte blivit lika markanta. I diagrammet når 
industrisysselsättningen sin topp 1965 när det gäller totalt antal sysselsatta 28 i 
absoluta tal. Uppgången fram till detta år beror på ökad produktion och ökat 
behov av personal under industrialiseringen. Att toppen uppkommer 1965 kan 
även bero på nytillkomna arbetsställen från andra hälften av 1950-talet och 
framåt till följd av uppdatering av adressregistret, som ligger till grund för 
insamling av industristatistiken. En annan förklaring kan vara att Sverige hade 
en hög nettoinvandring under åren 1964-65 (ca 55 000 personer), vilket skulle 
betyda ett arbetstillskott på drygt 30 000 personer29. Arbetstidsreformer, som 
gjordes under 1950- och 60-talen, innebar en minskning av 
normalarbetsveckan och en förlängning av semestern, vilket borde ha påverkat 
sysselsättningen positivt under denna tid (Ingelstam, 1995). 1965 vänder dock 
industrisysselsättningen och uppgången byts mot en nedgång. Under perioden 
1965-1968 minskar den totala industrisysselsättningen med 106 149 
sysselsatta, vilket är en minskning på ungefär tio procent. Denna nedgång 
beror till viss del (15 647 sysselsatta) på omklassificeringen av 
näringsgrensindelningen 1968, då industrisektorn blir något mindre 
omfattande än tidigare. En annan anledning till nedgången är att det Sverige 
drabbades av en recession 1966-67, vilket ledde till en bromsning av den 
ekonomiska utvecklingen. (SOU 1971:5) Om man studerar diagrammet så ser 
man att industrisysselsättningen vänder uppåt igen efter 1968 och når en ny 
topp 1975 (974 566 sysselsatta) för att sedan åter vända nedåt. Detta visar att 
industrisysselsättningens nedgång inte är lika dramatisk sett till antalet 
sysselsatta som utgångsdiagrammet över andelen sysselsatta i de tre 
huvudsektorerna ger sken av. Dock visar sig en riktingsförändring runt mitten 
av 1960-talet då industrisysselsättningen börjar avta.  
 
 
 
 
 
 
 

                                           
28 Totalt antal sysselsatta = förvaltnings- och arbetarpersonal inom ISIC 1, 2-3 och 5. Se tabell i Appendix 11.  
29 Detta enligt Forsström (1966) som skriver att ca 60 procent av nettoinvandringen utgör ett direkt tillskott 

till arbetskraften. 
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Tabell 4. Industrisysselsättningen på 1960-talet. 

1 2 3 4 5

1960 918 289
1961 953 187 950 575 2 612 34 898 32 286
1962 966 824 966 225 599 13 637 15 650
1963 966 014 -810 -211
1964 1 005 630 980 946 24 684 39 616 14 932
1965 1 015 547 9 917 34 601
1966 1 009 631 -5 916 -5 916
1967 974 849 -34 782 -34 782
1968 909 398 925 045 -15 647 -65 451 -49 804
1969 929 086 19 688 4 041
1970 949 067 19 981 19 981

4. Förändring jämfört med föregående år (ej hänsyn till omklassificering)
5. Förändring jämfört med föregående år (med hänsyn till omklassificering)

Industrisysselsättningen på 1960-talet

1. Totalt antal sysselsatta
2. Jämförelsetal vid omklassificering
3. Förändring i antal sysselsatta som beror på omklassificering

 
 

3.3.5. Industrisysselsättningens fördelning  
 
Efter att ha kommit fram till att industrisysselsättningen börjar minska under 
1960-talet har vi valt att studera närmare inom vilka delar av industrin som 
detta främst sker. Nedan visas en tabell över sysselsättningen i de tolv 
huvudgrupperna.  
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Tabell 5. Industrisysselsättningen fördelad på tolv huvudgrupper 1959-1970. 

1 2 3 4 5 6 7
1959 16362 398961 38456 66080 60900 40345 56921
1960 16863 428233 39892 69497 63661 41731 58257
1961 16941 456066 41329 69282 65984 42983 59751
1962 15454 467920 42392 68182 65632 43417 61024
1963 13855 467084 43294 69757 64964 43964 61169
1964 13318 487090 46086 75803 65403 46364 63864
1965 13324 498381 47330 77900 64600 47324 62921
1966 13007 502221 47128 77324 63707 46104 63228
1967 12052 481340 46212 75951 60742 45432 62883
1968 13966 427561 41361 76526 58970 44817 64123
1969 13913 445318 40497 78630 58971 45499 64830
1970 13853 466804 39642 79284 59230 45990 66115

8 9 10 11 12 Total
1959 10655 92202 32060 37308 21910 872160
1960 10934 94303 33024 39193 22702 918290
1961 10631 93870 33011 40540 22799 953187
1962 10913 91187 32264 41540 26899 966824
1963 10292 89513 32560 42391 27171 966014
1964 10427 91666 33864 44601 27144 1005630
1965 10464 87031 32856 46371 27045 1015547
1966 10241 79263 31012 47514 28882 1009631
1967 9547 75192 29454 47365 28679 974849
1968 9165 73182 24586 46824 28317 909398
1969 9242 70939 24660 48643 27944 929086
1970 8759 67512 24312 50077 27489 949067

 
 
1. Gruvindustri
2. Metall- och verkstadsindustri
3. Jord- och stenindustri
4. Träindustri
5. Massa- och pappersindustri
6. Grafisk industri
7. Livsmedelsindustri
8. Dryckesvaru- och tobaksindustri
9. Textil- och sömnadsindustri
10. Läder-, hår- och gummivaruindustri
11. Kemisk och kemisk-teknisk industri
12. El- gas- och vattenverk  
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Om man studerar industrisysselsättningens fördelning på de olika 
huvudgrupperna för att se var sysselsättningsnedgången under perioden 1965-
1968 varit som störst, ser man att det främst är inom metall- och 
verkstadsindustrin (-70 820 sysselsatta) och inom textil- och sömnadsindustrin 
(-13 849 sysselsatta). Sett till den procentuella förändringen under dessa år 
minskar även jord- och stenindustrin, dryckesvaru- och tobaksindustrin, samt 
läder-, hår- och gummivaruindustrin mer än genomsnittet. Sysselsättningen 
inom massa- och pappersindustrin minskar också betydligt. 30 
 
För att se i vilken del av de olika huvudgrupperna som sysselsättningen 
minskar har vi studerat dess undergrupper mer i detalj.31 Vi har valt att studera 
perioden 1960-67 eftersom klassificeringen ändras så pass mycket från 1968 
att det blir svårt att göra jämförelser med tidigare år.  
 
Metall- och verkstadsindustri är den klart största av industrigrenarna och 
utvecklingen har varierat inom denna heterogena bransch. Många av 
undergrupperna inom denna industri ökar fram till 1966 för att sedan minska 
kraftigt. En av anledningarna till sysselsättningsminskningen är att företagen 
varit tvungna att rationalisera och effektivisera sin tillverkning i 
arbetskraftsbesparande riktning på grund av den allt hårdare konkurrensen 
under 1960-talet, då EFTA32 bildades och tullarna generellt sänktes. (SOU 
1971:5). Exempel på dessa grupper är järn- och stålverk, järn- och 
stålmanufakturer, tillverkning och reparation av transportmedel samt 
mekaniska verkstäder. För till exempel varvsindustrin ökade konkurrensen 
kraftigt till följd av den japanska varvsindustrins expansion på 
fartygsmarknaden och skeppsvarv och båtbyggerier är en undergrupp inom 
vilken sysselsättningen stadigt minskar från 1962. Sysselsättningen inom 
transportmedelsindustrin och inom fabriker för elektriska apparater klarar sig 
dock förhållandevis bra under hela perioden. 
 

                                           
30 För att se den absoluta och den procentuella förändringen i de tolv huvudgrupperna för år 1965-1968 se 

Appendix 12. 
31 Tabeller över sysselsättningens fördelning på undergrupper för vissa branscher inom industrin presenteras i 

Appendix 13.  
32 EFTA = European Free Trade Association. 
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Textil- och sömnadsindustrin hade en positiv utveckling i början av 
efterkrigstiden på grund av en stigande inhemsk efterfrågan och en relativ 
begränsad importkonkurrens. I början av 1950-talet förändrades situationen 
och konkurrensen från låglöneländer ökade kraftigt och sedan dess har 
sysselsättningen inom denna industrigren minskat stadigt. (SOU 1971:5) 
Speciellt minskar sysselsättningen inom trikå-, konfektions- och 
konstfiberfabriker samt inom ylle-, bomulls- och linne-, hamp- och 
juteindustrin. Gruppen färgerier, blekerier och impregneringsverk är dock en 
undergrupp, där sysselsättningen ökar under perioden 1960-67. Inom läder-, 
hår- och gummivaruindustrin minskar skoindustrin kraftigt under perioden, 
med undantag för åren 1963-64. Däremot ökar sysselsättningen inom 
gummireparationsverkstäder. 
 
Inom jord- och stenindustrin minskar sysselsättningen inom torvframställning 
under hela perioden medan den är oförändrad inom cementfabriker och ökar 
inom cementvaru- och betongfabriker. Sysselsättningen inom stenindustrin 
minskar från 1964, inom tegelbruk från 1963 och porslins-, kakel- och 
lergodsindustrin från 1962. 
 
Inom massa- och pappersindustrin ökar sysselsättningen inom undergruppen 
papp- och pappersvaruindustrin medan pappersbrukens sysselsättning minskar 
från 1963. Sysselsättningen i cellulosafabrikerna minskar från 1961 och även 
träsliperier och wallboardfabriker har färre sysselsatta i slutet av perioden 
jämfört med början.  
 

3.3.6. Produktions- och produktivitetsutveckling 
 
Vi har studerat produktionens och produktivitetens utveckling eftersom 
förändringar i dessa påverkar sysselsättningens fördelning. Vanligtvis minskar 
sysselsättningen, då produktiviteten ökar förutsatt att produktionen inte 
minskar. Då vi har jämfört produktions- och produktivitetsutvecklingen under 
1960-talet har vi utgått ifrån SOS Industri (1969), där indextal för åren 1959-
69 är sammanställda med år 1968 som basår. 33  Från och med 1968 görs 

                                           
33 I Appendix 14 presenteras index över produktionens volym och över produktion per sysselsatt person samt 

per arbetartimme för varje år under perioden 1959-69.  
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indelning enligt SNI och för att kunna jämföra med de tidigare åren har vi 
omgrupperat enligt samma princip som vi tidigare använt. Ofta tar man endast 
hänsyn till arbetarpersonalens insatser i produktionen, men Forsström (1966) 
menar att även förvaltningspersonalen i hög grad har inflytande på 
produktionen34 och därför bör man räkna produktiviteten utifrån det totala 
antalet personer som är sysselsatta inom varje industribransch, istället för 
arbetsåtgången, som man vanligtvis gör. Därför har vi valt att presentera både 
produktivitet per sysselsatt och produktivitet per arbetaretimme. I tabellen 
nedan visas också sysselsättningens förändring mellan 1959-69.  
 

Tabell 6. Förändring (%) i produktion, produktivitet och sysselsättning 1959-69. 

Gruvindustri
Metall- och verkstadsindustri
Jord- och stenindustri
Trävaruindustri
Massa- och pappersindustri
Grafisk industri
Livsmedelsindustri
Dryckesvaru- och tobaksindustri
Textil- och sömnadsindustri
Läder-, hår- och gummivaruindsutri
Kemisk och kemisk-teknisk industri

62
51
50
77

45
38
67

69
56
54
51
64
48
36

19
17

62
44
42
43
53
31
26
48

(År 1968 = 100) 
Förändring i % 1959-1969 

30
38

per sysselsatt
Produktion

per arb.timme
Produktion

51
37

86

45

Produktion 

46
48
53

Sysselsättning

-2449
46357
2041
12550
-1929
5154

11335

7909
-1413
-21263
-7400

 
 
 
Gruvindustrin: 
Produktiviteten ökar snabbare än produktionen, vilket borde innebära att 
sysselsättningen inom denna sektor minskat, vilket den också gör. Mellan 
1959-1969 minskar sysselsättningen med 2449 personer. Främst sker 
minskningen mellan 1961-1967 (- 4889). Enligt SOU 1971:5 är emellertid en 
del av sysselsättningsminskningen bara en statistisk effekt. Vid en ökad 
mekanisering av gruvdriften har en allt större del av personalen vid 
gruvföretag börjat arbeta inom reparationsavdelningar. Dessa räknas i den 
offentliga statistiken till verkstadsindustrin. Därför ser det ut som om 

                                           
34 Mellan 1953-1964 ökade arbetarpersonalen endast med 8 procent medan förvaltningspersonalen steg med 

närmare 43 procent och kom att utgöra ¼ av antalet sysselsatta. Inom flera industrigrenar har 

arbetarpersonalen minskat medan förvaltningspersonalen ökat starkt. (Forsström, 1966)  
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sysselsättningen minskat mer än vad den i själva verket gjort, vilket medfört 
en statistiskt sett för hög produktivitetsökning.  
 
Metall- och verkstadsindustrin: 
Produktion per arbetartimme ökar mer än produktionen medan produktion per 
sysselsatt ökar i ungefär samma takt. Sysselsättningen stiger dock med 46 357 
personer under perioden 1959-1969. Fram till 1966 ökar sysselsättningen, men 
under recessionsåren 1966-1968 minskar den med 74 660 för att sedan svagt 
vända uppåt igen och sedan åter avtar.  
 
Jord- och stenindustrin: 
Denna sektor har en liknande utveckling som metall- och verkstadsindustrin 
med avseende på produktions- och produktivitetsutveckling och 
sysselsättningen ökar med 2041 personer. Från 1965 minskar dock antalet 
sysselsatta inom denna sektor stadigt (- 6833 mellan 1965-1969). En av 
anledningarna till den gynnsamma produktivitetsutvecklingen i denna bransch 
har varit teknisk upprustning samt företagsnedläggningar och fusioner. Mellan 
1946-1969 har över 120 företag varit inblandade i fusioner, varav huvuddelen 
inträffade under 1960-talet. Många tegelbruk har fått läggas ner på grund av 
att tegel mer och mer kommit att ersättas av lättbetong inom 
byggnadsverksamheten. Även många glasbruk har lagts ner. (SOU 1971:5)  
 
Trävaruindustri: 
Produktiviteten ökar inte lika snabbt som produktionen, vilket 
överensstämmer med sysselsättningsökning på 12 550 personer. Mellan 1966-
67 minskar dock sysselsättningen tillfälligt (- 1373).  
 
Massa- och pappersindustri: 
Produktiviteten ökar snabbare än produktionen. Dessutom minskar 
sysselsättningen med 1929 personer. Från och med 1961 minskar 
sysselsättningen stadigt (- 7013 fram till 1969).   
 
Grafisk industri: 
Denna bransch har en liknande utveckling som ovanstående. Sysselsättningen 
ökar dock under perioden 1959-1969 med 5154 personer. Mellan 1965-1968 
minskar sysselsättningen med 2507 personer.  
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Livsmedelsindustri: 
Produktionen per sysselsatt är lägre medan den per arbetartimme är högre än 
produktionen. Antalet sysselsatta ökar med 7909 personer. Denna bransch är 
främst hemmamarknadsbetonad och har därför klarat sig bra trots den ökade 
internationella konkurrensen på 1960-talet. (Larsson, 1991) 
 
Dryckesvaru- och tobaksindustri: 
Produktiviteten ökar mycket snabbare än produktionen. Sysselsättningen 
minskar dock bara med 1413 personer mellan 1959-1969, men detta motsvarar 
en minskning på ungefär 13 procent.  
 
Textil- och sömnadsindustri: 
Produktiviteten är avsevärt högre än produktionsutvecklingen och detta 
avspeglar sig klart och tydligt i sysselsättningen som minskar med 21263 
personer, motsvarande 23 procent.  
 
Läder-, hår- och gummivaruindustri: 
Denna undergrupp har en liknande utveckling som ovannämnda och en 
sysselsättningsminskning på ungefär 23 procent (-7400 personer). 
 
Kemisk och kemisk-teknisk industri: 
Produktionen är i denna bransch högre än produktivitetens utveckling, vilket 
återspeglas i ett ökat antal sysselsatta (+11 335).  
 
El-, gas- och vattenverk: 
Vi har tyvärr inga siffror på produktions- och produktivitetsutvecklingen inom 
denna bransch. Vi vet dock att antalet sysselsatta ökade med 6034 personer 
under 1960-talet.  
 
 

3.4. Export 
 
Enligt Hallvarsson (1980) nådde Sveriges andel av världshandeln sin 
höjdpunkt under 1960-talet. Från 1965 vänder dock denna uppåtgående trend. 
Huvudorsak anges vara ökad konkurrens när de krigshärjade länderna nu är 
uppbyggda. Dock handlar detta som sagt om andelen av världsexporten, vilket 
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inte är jämförbart med reella förändringar. Genom att studera den svenska 
exportens utveckling i reella termer önskar vi se huruvida 
sysselsättningsuppgången respektive nedgången runt 1965 kan bero på 
förändringar i exporten. 

3.4.1. Definitioner 
 
I fråga om den svenska handelsstatistikens omfattning och avgränsning 
tillämpas i huvudsak de av FN: s statistiska kommission uppdragna 
riktlinjerna. Enligt dessa ska utrikeshandelsstatistiken omfatta införsel och 
utförsel av varor, som ökar respektive minskar ett lands varutillgångar. 
Uppgifterna insamlas genom tullverket i samband med varornas in- och 
utförsel och lämnas av importören respektive exportören i dennes 
varuanmälan. 
 
Sveriges införsel och utförsel av varor fördelas dels enligt 
Brysselnomenklaturen, dels enligt Standard International Trade Classification 
(SITC). Vi har valt att använda oss av Brysselnomenklaturen, som delar in 
exporten i tjugo huvudgrupper35.  
 
Varuvärdet i utrikeshandeln ska avse respektive varas värde vid rikets gräns 
och överensstämmer i princip med det av FN rekommenderade s.k. transaction 
value. Vid införseln avses härmed det värde till vilket godset är köpt av 
importören, inberäknat omkostnader för försäkring och transport av godset till 
landets gräns. Vid utförseln avses det värde till vilket godset är sålt av 
exportören, inberäknat omkostnader för försäkring och transport av godset till 
landets gräns. 
 

3.4.2. Presentation av exportens utveckling 
 
I diagrammet nedan visas den totala exporten för perioden 1950-1970 i fasta 
priser, miljoner SEK. Vi har utifrån löpande priser räknat bort inflationens 
påverkan med hjälp av KPI och använder oss av 1960 års penningvärde. Vid 

                                           
35 För specificering av indelningen se Appendix 15. 
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tidpunkten för ”knäet”, 1965, mattas den ökande exportutvecklingen av för att 
hamna på en ganska konstant nivå under några år.  
 

Diagram 6. Den svenska exporten i fasta priser 1950-1970. 
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Vi misstänker att exporten visar en liknande utveckling som sysselsättningen, 
det vill säga att en minskad export påverkat industrisysselsättningen. Vi väljer 
därför att studera exportens utveckling inom några industribranscher där 
sysselsättningsminskningen varit kraftig. Dessa är metall-, trä-, pappers- och 
textilindustri.36 Pappers- och träindustrin visar minskad export mellan 1965-66. 
Textil visar en svagare ökning än andra år 1964-65, likaså metall 1966-67. 
Dessa iakttagelser baseras dock på exporten uttryckt i kronor och gör att 
prisändringar kan påverka. Vi tror att minskad utländsk efterfrågan påverkat 
produktionen och därmed också sysselsättningen.   

                                           
36 Tabeller med exportens utveckling inom de fyra grupperna finns i Appendix 16. 
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4. Slutdiskussion 
 
Vi anser att det markanta ”knäet” på industrisysselsättningskurvan i 
utgångsdiagrammet kan klassas som en statistisk illusion. Detta på grund av 
att förändringen till följd av omklassificeringar och diagrammets utformning 
ger sken av en snabbare och kraftigare förändring än vad som skulle ha varit 
fallet om inga omklassificeringar och liknande åtgärder vidtagits.  
 
I vårt försök att återskapa utgångsdiagrammet visade det sig att den inställda 
folkräkningen 1955 utgjorde ett problem, då vi inte kunde skapa ett 
fullständigt diagram. För att få sammanhängande grafer infogade vi raka linjer 
mellan 1950 och 1960. Detta gjorde att ett ”knä” visade sig 1960, dock inte 
lika kraftigt som det i utgångsdiagrammet. Beroende på hur ett diagram 
presenteras kan händelser eller utvecklingen över tid illustreras på olika sätt. 
Eftersom utgångsdiagrammet visar utvecklingen över en längre tidsperiod än 
vårt presenteras det i kompaktare form. Detta kan ge intrycket av en kraftigare 
och snabbare förändring än vad som kanske är fallet.  
 
Statistiken påverkas också av att olika näringsgrensdefinitioner används för 
olika år, vilket gör att direkt jämförbarhet inte föreligger. Vissa åtgärder, som 
omgrupperingar för att sektorerna ska innehålla samma näringsgrenar, har vi 
kunnat vidta. Påverkan av omflyttningar av personer mellan olika år på grund 
av ändrade definitioner och klassificeringsgrunder har vi inte kunnat komma 
ifrån, då omflyttningen också speglar verkliga förändringar i samhället. Då 
arbetsuppgifter klassas efter bransch och efter den huvudsakliga sysslan kan 
en arbetare ett år räknas till industri och ett annat år till tjänstesektorn 
beroende på vilken huvudverksamhet företaget ägnar sig åt. Angående 
outsourcing har vi inte några siffror, men har i litteraturen fått uppfattningen 
om att tjänstesektorns andel ökat på grund av detta. Detta börjar på 1960-talet, 
men sker i betydande utsträckning först årtiondet därpå. På 1960-talet är det 
främst sysselsättningen inom gruppen sociala tjänster som ökar. Detta hänger 
samman med den svenska modellen och den offentliga sektorns ökade 
betydelse. Inom denna sektor anställs allt fler personer, främst kvinnor som nu 
förvärvsarbetar i större utsträckning.  
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Det faktum att utgångsdiagrammet visar andelen sysselsatta i de olika 
sektorerna gör att en sektors andel kan ändras även om inte antalet i absoluta 
tal gör det. Förändringar kan bero på att en annan sektor eller den totala 
sysselsättningen förändras. Eftersom kvinnorna utgör så gott som hela 
sysselsättningsökningen på 1960-talet och då de främst arbetar inom 
tjänstesektorn ökar denna sektors sysselsättningsandel och industrins andel av 
total sysselsättning minskar således. För att se om industrisysselsättningen 
minskar i absoluta tal har vi även studerat antalet sysselsatta i de tre sektorerna. 
Det visar sig då att grafen över utvecklingen i industrisysselsättningen då har 
ett flackare vid tidpunkten för ”knäet”, men att utvecklingen följer samma 
mönster. Att det föreligger en riktningsförändring på 1960-talet ifrågasätter vi 
således inte.  
 
Vi studerar denna förändring närmare med utgångspunkt i Industristatistiken 
som visar att industrisysselsättningen minskar med ungefär 10 procent mellan 
1965-68. Därefter ökar den för att från 1975 stadigt börja minska igen. Den 
kraftiga riktningsförändring som utgångsdiagrammet ger sken av återspeglas 
inte, dock avtar industrisysselsättningen från och med 1965. Alla delar av 
industrin uppvisar emellertid inte samma utveckling. Inom vissa industrier, 
som till exempel transport- och elektroindustrin, har sysselsättningen inte 
minskat så kraftigt medan den inom andra branscher, framför allt textil- samt 
metall- och verkstadsindustrin, minskat mer än genomsnittet. 
 
Många faktorer påverkar industrisektorn och därmed sysselsättningen inom 
denna. Den tekniska förändringen som gett upphov till ökad produktivitet har 
spelat en viktig roll. Det har visat sig att produktionen inte ökat i samma takt 
som produktiviteten, vilket innebär att färre arbetare behövs i denna sektor. 
Baumol och Bell menar att efterfrågan på tjänster ökar då BNP stiger och 
eftersom produktiviteten i denna sektor är låg behövs där fler arbetare. I 
Sverige har BNP stigit kontinuerligt under hela den period vi studerar vilket 
även andelen sysselsatta och de sysselsatta i absoluta tal i tjänstesektorn gjort.  
 
Även om vår intention inte har varit att studera efterfrågesidan går det inte att 
komma ifrån att denna påverkat sysselsättningsutvecklingen. Att den 
internationella efterfrågans effekt på den svenska exportproduktionen under 
1960-talet varit betydande för sysselsättningsutvecklingen kom till vår 
kännedom i slutfasen av arbetet varför vi inte mer i detalj redogör för dess 
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påverkan. Den internationella konkurrensen har även påverkat 
hemmamarknadsproduktionen som inte klarade att konkurrera med de 
låglöneländer som under 1960-talet kom in på marknaden.   
 
Anledningen till att vi valde att studera sysselsättningens fördelning och 
utveckling i de tre huvudsektorerna är att vi från början blev intresserade av 
utgångsdiagrammets utseende och att det visade sig att det var möjligt att 
studera sysselsättningen eftersom det finns mycket statistik inom området. 
Under studiens gång har vi dock funderat över om sysselsättningen verkligen 
ger en rättvis bild av de ekonomiska sektorernas betydelse för ekonomin. Om 
målsättningen är att visa att industrisamhället gått över i ett tjänstesamhälle är 
utgångsdiagrammet förträffligt, då det ser ut som om tjänstesektorn är den 
klart största sektorn samtidigt som industrisektorn ser ut att mer eller mindre 
vara på väg att försvinna. Frågan är hur det skulle se ut om vi istället studerat 
någon annan faktor som till exempel konsumtionen. 
 
Vi vill slutligen diskutera fenomenet att något ofta tas för sanningen för att det 
kan visas med hjälp av statistik. Då man studerar digram och tabeller bör man 
vara införstådd med att sammanhanget, insamlingsmetoden och presentationen 
spelar en avgörande roll för trovärdigheten. Man bör därför se på förklaringar 
utifrån statistiskt material med en viss skepsis. Ibland presenteras statistiskt 
material mer eller mindre taget ur sitt sammanhang och utan kommentarer 
angående tillförlitligheten, där i vissa fall en förklaring skulle vara på sin plats. 
 
I en artikel i Statistisk tidskrift skriver professor Gunnar Kulldorff om 
statistikens roll inom vetenskapen och samhället. Han poängterar vikten av att 
granska statistiken kritiskt och inte blint tro på siffror och tabeller och säger 
att ”ibland fyller nog statistiken ungefär samma funktion för dess användare 
som lyktstolpen gör för den berusade nattvandraren – att ge stöd snarare än 
att ge ljus”. Resultaten av statistik bör begrundas utifrån det sunda förnuftet 
för att ge en så rättvisande bild av det studerade fenomenet som möjligt. 
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Appendix 1 
 
Sysselsättningens fördelning i de olika grupperna inom tjänstesektorn. 
 
Källa: Elfring, 1989  
 
 

Sysselsättningen inom tjänstesektorn
(% av total sysselsättning)

1960 1973
Producenttjänster 3,5 5,1
Distributionstjänster 19,4 19,8
Personliga tjänster 8,4 6,6
Sociala tjänster 16,3 26,2
Hela tjänstesektorn 47,6 57,7  

 



 

 

Appendix 2 
 
Antal in- och utvandrare samt nettoinvandring i Sverige 1950-1965.  
 
Källa: Forsström, s. 20, 1966 
 
 

Invandrare Utvandrare Netto
1950 27940 12860 15080
1951 31603 16580 15023
1952 26259 14998 11261
1953 19175 17480 1695
1954 20817 13822 6995
1955 30069 12675 17394
1956 28029 14737 13292
1957 33023 15071 17952
1958 22097 14247 7850
1959 19089 15607 3482
1960 26143 15138 11005
1961 29619 15019 14600
1962 25084 14928 10156
1963 26950 15340 11610
1964 38334 15705 22629
1965 49586 15977 33609



 

 

Appendix 3 
 
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 1962-1980.  
 
Källa: AKU 1961-69: Statistiska meddelanden Am 1969:57, AKU 1970-1980: 
Statistiska meddelanden Am 1981:33, SCB. 
 
Ett sätt att få en uppfattning om kvaliteten i FoB är att jämföra med andra 
undersökningar. Närmast till hands ligger då AKU. Arbetsmetoderna mellan 
de två undersökningarna skiljer sig dock åt angående definitioner, mät- och 
bearbetningsmetoder, vilket gör att de inte är helt jämförbara. Däremot bör 
AKU och FoB i stort visa på samma utveckling. (FoB 1980 del 2:1) 
 
Sedan 1961 har SCB i samråd med Arbetsmarkandsstyrelsen utfört 
kvartalsvisa arbetskraftsundersökningar (AKU) på stickprovsbasis, vilka 
baseras på intervjuer med ca 12 000 personer. Från och med 1970 utförs dessa 
undersökningar varje månad, och baseras på ett urval av ca 18 000 personer. 
De första åren uppvisar AKU betydande oregelbundenheter som troligen beror 
på olika omläggningar i urvals- och uppräkningsförfarandet. Från 1964 har 
dock AKU genomförts på ett likartat sätt och resultaten uppvisar sedan dess en 
större regelbundenhet. (SOU 1971:8) Under åren 1966-1969 har även en 
utvidgad arbetskraftsundersökning gjorts på hösten. Denna undersökning har 
baserats på ett urval om ca 60 000 personer, bland vilka de ca 12 000 
personerna som tillhör urvalet för de kvartalsvisa AKU i november månad 
ingår. Undersökningspopulationen är personer som är kyrkbokförda i Sverige 
och som fyllt 14 år. Undersökningarna görs till ca 95 procent per telefon och i 
enstaka fall genom personligt besök.  
På grund av en omläggning av uppräkningsförfarandet är resultaten från AKU 
från och med februari 1964 inte fullt jämförbara med tidigare undersökningar 
eftersom uppräkningen från och med då sker efter personens faktiska ålder i 
mitten på varje kvartal. Tidigare skedde uppräkningen efter kalenderårsålder. 
Till och med november 1963 omfattade urvalet även 13-åringar som skulle 
fylla 14 år under det kalenderår undersökningen avsåg. 
 
 
 
 



 

 

Sysselsatta personer omfattar: 
1. alla personer som under mätveckan utfört något arbete antingen som 

avlönad arbetstagare eller egen företagare eller som arbetat mer än 15 
timmar som oavlönad medhjälpare i företag tillhörande hushållsmedlem 
som de är gifta eller besläktade med (= sysselsatta i arbete) 

2. alla sådana som inte utförde något arbete enligt 1. men som hade vid 
tillfället var frånvarande på grund av sjukdom, semester, tjänsteledighet, 
värnpliktstjänstgöring, arbetskonflikt eller ledighet av annan anledning, 
oavsett om frånvaron varit betald eller inte (= sysselsatt, frånvarande 
från arbetet) 

 
Indelning efter näringsgren görs för personer i arbetskraften efter företagets 
huvudsakliga verksamhet vid det arbetsställe där intervjupersonen var 
sysselsatt under mätveckan och för arbetslösa där personen senast varit 
sysselsatt. För personer som var sysselsatt vid flera arbetsställen bestäms 
näringsgrenstillhörighet efter verksamhetens art vid det arbetsställe där 
personen hade sitt huvudsakliga arbete under mätveckan. Mellan 1961-1970 
byggdes näringsgrensindelningen på ISIC 58 och under perioden 1970-1980 
på SNI, vilken nära ansluter sig till ISIC 68. För att uppnå en mera fullständig 
anpassning till SNI har en förändring av näringsgrensindelningen genomförts 
1974. En annan förändring genomfördes 1976 med anledning av att det 
centrala företagsregistret (CFR), vilket är AKU:s huvudsakliga hjälpmedel vid 
näringsgrensindelning, genomgick en uppdatering. De uppgifter beträffande 
näringsgrenar som redovisas för åren 1970-75 har justerats innan de 
publicerats av SCB för att öka jämförbarheten.  
 
1962-1969 redovisades antal sysselsatta i de olika näringsgrenarna för de fyra 
kvartalen, samt för de utvidgade undersökningarna 1966-1969. Vi har således 
räknat ut ett genomsnitt för vart och ett av dessa år. Därefter har totalt antal 
sysselsatta i de olika näringsgrenarna summerats. Vår summa stämmer 
plus/minus två tusen med totalsumman i SCB:s publikationer.  Anledningen 
att summorna skiljer sig något är antagligen att vi inte räknat med ISIC 9 Ej 
specificerad verksamhet för dessa år, då denna grupp är väldigt liten (0,1-0,3 
procent av sysselsättningen) och då vi inte vet till vilken av huvudsektorerna 
dessa hör. Vi har därefter räknat ut de olika näringsgrenarnas andel av total 
sysselsättning och sedan grupperat dem för att kunna visa de tre 
huvudsektorernas andel av total sysselsättning för åren 1962-1980.  



 

 

Vi har klassificerat de tre huvudsektorerna på följande sätt och alltså räknat 
byggnadsverksamheten till industrisektorn: 
 
Jordbruk 
1962-1969: ISIC 0 Jord- och skogsbruk, fiske  
1970-1980: SNI 1 Jord- och skogsbruk, fiske mm 
Industri 
1962-1969: ISIC 1-3, 5 Industri, ISIC 4 Byggnads- och 
anläggningsverksamhet 
1970-1980: SNI 2-4 Gruvor, tillverkningsindustri mm, SNI 5 
Byggnadsindustri 
Tjänster 
1962-1969: ISIC 6 Handel, ISIC 7 Samfärdsel, ISIC 8 Tjänster mm 
1970-1980: SNI 6 Handel, restaurang och hotell, SNI 7 Samfärdsel, post och 
televerk, SNI 8 Bank- och försäkringsverksamhet, SNI 9 Offentlig förvaltning 
och andra tjänster 
 

Sysselsättning 1962-1980 (AKU)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

År

A
nd

el
 s

ys
se

ls
at

ta
 (%

)

Jordbruk
Industri
Tjänster

 
 
 



 

 

1000-tal Jordbruk Industri Tjänster Total % Jordbruk Industri Tjänster
1962 485 1512 1671 3668 1962 13,2% 41,2% 45,6%
1963 496 1528 1722 3746 1963 13,2% 40,8% 46,0%
1964 470 1543 1706 3719 1964 12,6% 41,5% 45,9%
1965 432 1599 1719 3750 1965 11,5% 42,6% 45,8%
1966 389 1565 1822 3776 1966 10,3% 41,4% 48,3%
1967 376 1540 1816 3732 1967 10,1% 41,3% 48,7%
1968 353 1547 1875 3775 1968 9,4% 41,0% 49,7%
1969 334 1547 1942 3823 1969 8,7% 40,5% 50,8%
1970 311 1468 2075 3854 1970 8,1% 38,1% 53,8%
1971 297 1440 2124 3861 1971 7,7% 37,3% 55,0%
1972 284 1411 2168 3863 1972 7,4% 36,5% 56,1%
1973 273 1418 2188 3879 1973 7,0% 36,6% 56,4%
1974 266 1454 2243 3963 1974 6,7% 36,7% 56,6%
1975 263 1468 2330 4061 1975 6,5% 36,1% 57,4%
1976 254 1449 2384 4087 1976 6,2% 35,5% 58,3%
1977 248 1407 2442 4097 1977 6,1% 34,3% 59,6%
1978 250 1360 2506 4116 1978 6,1% 33,0% 60,9%
1979 242 1360 2577 4179 1979 5,8% 32,5% 61,7%
1980 237 1364 2632 4233 1980 5,6% 32,2% 62,2%

Sysselsättningen 1962-1980 enl. AKU
(Byggnadsind. i industrisektorn)

 
 
Vi har även testat att klassificera byggnadsverksamhet till tjänstesektorn, 
vilket är förenligt med Industristatistikens klassificering. Enligt detta sätt blir 
tjänstesektorn den klart dominerande sektorn vad gäller sysselsättningen, men 
utvecklingen påverkas inte nämnvärt varför vi valt att inte presentera detta. Vi 
provade också att göra två diagram med andelen av arbetskraft, det vill säga 
personer som antingen är sysselsatta eller arbetslösa efter näringsgren för 
perioden 1961-1980, för att se om det blev någon skillnad i utvecklingen 
gentemot när man studerade andelen sysselsatta i de olika sektorerna. Det 
visade sig dock att de två diagrammen var så gott som identiska, varför vi valt 
att inte redovisa diagrammen rörande arbetskraften. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Appendix 4 
 
De olika huvudgruppernas undergrupper i FoB 1965. 
 
Källa: FoB 1965 (1968), SCB 
 
Jordbruk: jordbruk, skogsbruk, jakt, viltvård, fiske och fiskevård 
 
Gruvdrift: kolgruvor, malmgruvor, stenbrott, sandtag, andra gruvor och 
mineralbrott 
 
Tillverkningsindustri: livsmedelsindustri, dryckesvaruindustri, tobaksindustri, 
textilindustri, beklädnads- och sömnadsindustri, trävaruindustri, möbelindustri, 
massa-, pappers-, och pappersvaruindustri, grafisk industri, förlag, läder- och 
skinnindustri, gummivaruindustri, kemisk industri, petrolium och kolindustri, 
jord- och stenvaruindustri, metallverk, metallvaruindustri, maskin- och 
elektroindustri, transportmedelsindustri och annan tillverkningsindustri 
 
Byggnadsindustri  
 
El-, gas- och vattenverk mm 
 
Handel: banker och andra finansinstitut, försäkringsinstitut, 
fastighetsförvaltning och förmedling, partihandel och detaljhandel 
 
Samfärdsel: samfärdsel, lagrings- och magasineringsrörelse, post- och televerk 
 
Övriga tjänster: undervisning, offentlig förvaltning, forskning, sjukvård mm, 
uppdragsverksamhet, rekreationsverksamhet och annan serviceverksamhet 
 
Ospecificerad verksamhet anges längst ned i tabellen 
 
 
 
 



 

 

Appendix 5 
 
Sysselsättningens fördelning och utveckling i absoluta tal samt sett till andel 
av total sysselsättning i de tre huvudsektorerna, då byggnadsverksamheten 
klassificeras till tjänstesektorn. 
 
Källa: FoB, SÅ, diverse år, SCB  
 

Jordbruk Industri Tjänster Totalt
Antal

1945 732778 925332 1288078 2946188
1950 631529 1023022 1427021 3081572
1955
1960 446952 1167877 1618692 3233521
1965 407560 1155854 1873168 3436582
1970 276505 1041474 2085959 3403938
1975 227751 1060749 2251045 3539545
1980 206350 987216 2549632 3743198
1985 213237 967452 2994252 4174941
1990 162927 947539 3291251 4401717

%
1945 25% 31% 44%
1950 20% 33% 46%
1955
1960 14% 36% 50%
1965 12% 34% 55%
1970 8% 31% 61%
1975 6% 30% 64%
1980 6% 26% 68%
1985 5% 23% 72%
1990 4% 22% 75%

Sysselsättningens fördelning i de tre huvudsektorerna 
(bygg i tjänstesektorn)
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Appendix 6 
 
Sysselsättningens fördelning på de tre sektorerna (%), utan inlagda raka linjer. 
 
Källa: FoB, diverse år, SCB 
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Appendix 7 
 
Sysselsättningens fördelning (%) i de tre huvudsektorerna enligt Folk- och 
bostadsräkningarna. Vi har manipulerat diagrammet och gjort skalan mindre. 
På detta sätt får vi fram ett ”knä” som liknar ”knäet” i utgångsdiagrammet. 
Med detta vill vi visa att man beroende på hur man ritar diagrammet kan få 
fram olika bilder av, i detta fall, hur sysselsättningsfördelningen utvecklas 
över tid.  
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Appendix 8 
 
Antal sysselsatta fördelade på de åtta huvudgrupperna.  
 
Källa: FoB, diverse år, SCB 

 
1945 1950 1960 1965

Jordbruk 732778 631529 446952 407560
Gruvdrift 12141 13379 23612 20396
Tillverkningsindustri 890073 980274 1108927 1101898
Byggnadsindustri 216752 244299 294993 330278
El-, gas- och vattenverk 23118 29369 35338 33560
Handel 430342 497372 438526 534243
Samfärdsel 219790 250569 241858 246634
Övriga tjänster 421194 434781 643315 762013
Summa 2946188 3081572 3233521 3436582
Samtliga näringsgrenar (ur SÅ) 2987890 3104756 3244084 3449897
Ospecificerad verksamhet 41702 23184 10563 13315

1970 1975 1980 1985 1990
Jordbruk 276505 227751 206350 213237 162927
Gruvdrift 19573 19083 16047 13429 11325
Tillverkningsindustri 995398 1013018 937221 917841 902781
Byggnadsindustri 332464 281616 269867 254716 306386
El-, gas- och vattenverk 26503 28648 33948 36182 33433
Handel 658909 707012 765126 858543 1002927
Samfärdsel 247056 254366 269079 295356 317882
Övriga tjänster 847530 1008051 1245560 1585637 1664056
Summa 3403938 3539545 3743198 4174941 4401717
Samtliga näringsgrenar (ur SÅ) 3412668 3547415 3752948 4285109 4473350
Ospecificerad verksamhet 8730 7870 9750 110168 71633  

 
Ospecificerad verksamhet anges längst ned i våra tabeller och utgör skillnaden 
mellan SÅ: s summa och vår uträknade summa av de åtta huvudgrupperna. 
Anledningen till att vi konsekvent har uteslutit Ospecificerad verksamhet när 
vi räknat ut de olika procentsatserna gällande sysselsättningen är att vi inte 
kan veta till vilken sektor dessa tillhör. Andelen Ospecificerad verksamhet är i 
samma storleksordning under större delen av den studerade perioden, förutom 
1985. Detta berör dock inte den period vi fokuserar på, varför vi inte gör en 
djupare utredning av detta.  

 



 

 

Appendix 9 
 
Kvinnor respektive mäns andel (%) av total sysselsättning fördelat på de tre 
huvudsektorerna.  
 
Källa: FoB, diverse år, SCB 
 

% Kvinnor 1945 1950 1960 1965
Jordbruk 2% 2% 1% 3%
Industri 7% 7% 8% 8%
Tjänster 17% 18% 20% 23%

% Män
Jordbruk 23% 19% 13% 9%
Industri 32% 34% 37% 35%
Tjänster 19% 21% 20% 22%
Summa %Kvinnor & %Män 100% 100% 100% 100%

%Kvinnor 1970 1975 1980 1985 1990
Jordbruk 2% 1% 1% 1% 1%
Industri 8% 8% 7% 7% 7%
Tjänster 26% 30% 34% 39% 40%

% Män
Jordbruk 6% 5% 4% 4% 3%
Industri 33% 30% 27% 23% 22%
Tjänster 25% 26% 27% 26% 28%
Summa %Kvinnor & %Män 100% 100% 100% 100% 100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Antal förvärvsarbetande kvinnor respektive män fördelade på de åtta 
undergrupperna samt förändring i absoluta tal mellan 1945-1970. 
 

Kvinnor
1945 1950 1960 1965

Jordbruk 45058 52821 38865 92518
Gruvdrift 385 1333 1507
Tillverkningsindustri 189290 206211 247743 260194
Byggnadsindustri 1686 3698 9621 13222
El-, gas- och vattenverk 1571 2055 3128 3467
Handel 199407 229102 209366 257484
Samfärdsel 32750 42970 43321 46919
Övriga tjänster 268902 274889 410094 481012
Summa 738664 812131 963471 1156323
Samtliga näringsgrenar, enl. SÅ 746866 819070 966027 1159506
Skillnad SÅ - Summa 8202 6939 2556 3183

1970 1975 1980 1985 1990
Jordbruk 55535 49918 54364 58957 44805
Gruvdrift 1488 1758 1778 1799 1461
Tillverkningsindustri 241739 249913 237485 249673 254584
Byggnadsindustri 13314 16024 19783 21833 26349
El-, gas- och vattenverk 3432 3904 5122 6481 6319
Handel 318212 332056 365573 428622 0
Samfärdsel 48014 56694 69346 88055 101086
Övriga tjänster 522937 659698 847451 1120405 1180168
Summa 1204671 1369965 1600902 1975825 1614772
Samtliga näringsgrenar, enl. SÅ 1206910 1372633 1604278 2021833 2147208
Skillnad SÅ - Summa 2239 2668 3376 46008 532436  

 
 

Kvinnor
1945-50 1950-60 1960-65 1965-70

Jordbruk 7763 -13956 53653 -36983
Gruvdrift 385 948 174 -19
Tillverkningsindustri 16921 41532 12451 -18455
Byggnadsindustri 2012 5923 3601 92
El-, gas- och vattenverk 484 1073 339 -35
Handel 29695 -19736 48118 60728
Samfärdsel 10220 351 3598 1095
Övriga tjänster 5987 135205 70918 41925  



 

 

Män
1945 1950 1960 1965

Jordbruk 687720 578708 408087 315042
Gruvdrift 12141 12994 22279 18889
Tillverkningsindustri 701783 774063 861184 841704
Byggnadsindustri 214066 240601 285372 317056
El-, gas- och vattenverk 21547 27314 32210 30093
Handel 230935 268270 229160 276759
Samfärdsel 187040 207599 198537 199715
Övriga tjänster 152292 159892 233221 281001
Summa 2207524 2269441 2270050 2280259
Samtliga näringsgrenar, enl. SÅ 2241024 2285686 2278057 2290391
Skillnad SÅ - Summa 33500 16245 8007 10132

1970 1975 1980 1985 1990
Jordbruk 220970 177833 151986 154280 118122
Gruvdrift 18085 17325 14269 11630 9864
Tillverkningsindustri 753659 763105 699736 668168 648197
Byggnadsindustri 319150 265592 250084 232883 280037
El-, gas- och vattenverk 23071 24744 28826 29701 27114
Handel 340697 374956 399553 429921 510243
Samfärdsel 199042 197672 199733 207301 216796
Övriga tjänster 324593 348353 398109 465232 483888
Summa 2199267 2169580 2142296 2199116 2294261
Samtliga näringsgrenar, enl. SÅ 2205758 2174782 2148670 2263276 2333457
Skillnad SÅ - Summa 6491 5202 6374 64160 39196  

 
 

Män
1945-50 1950-60 1960-65 1965-70

Jordbruk -109012 -170621 -93045 -94072
Gruvdrift 853 9285 -3390 -804
Tillverkningsindustri 72280 87121 -19480 -88045
Byggnadsindustri 26535 44771 31684 2094
El-, gas- och vattenverk 5767 4896 -2117 -7022
Handel 37335 -39110 47599 63938
Samfärdsel 20559 -9062 1178 -673
Övriga tjänster 7600 73329 47780 43592  



 

 

Appendix 10 
 
Omklassificering av SNI till den näringsindelning med tolv huvudgrupper, 
som användes i svensk industristatistik mellan åren 1952-1967.  
 
Källa: SOS Industri, diverse år, SCB 
 

1. Gruvindustri (SNI 2 Gruvor och mineralbrott) 
2. Metall- och verkstadsindustri (SNI 37 Järn-, stål- och metallverk + SNI 

38 Verkstadsindustri + SNI 39 Annan tillverkningsindustri) 
3. Jord- och stenindustri (SNI 36 Jord- och stenvaruindustri) 
4. Träindustri (SNI 33 Trävaruindustri) 
5. Massa- och pappersindustri (SNI 341 Massa-, pappers- och 

pappersvaruindustri) 
6. Grafisk industri (SNI 342 Grafisk industri) 
7. Livsmedelsindustri (SNI 311-312 Livsmedelsindustri) 
8. Dryckesvaru- och tobaksindustri (SNI 313 Dryckesvaruindustri + SNI 

314 Tobaksindustri) 
9. Textil- och sömnadsindustri (SNI 321 Textilindustri + SNI 322 

Beklädnadsindustri utom skoindustri) 
10. Läder-, hår- och gummivaruindustri (SNI 323 Garverier, pälsberederier, 

lädervaruindustri + SNI 324 Skoindustri + SNI 355 
Gummivaruindustri) 

11. Kemisk och kemisk-teknisk industri (SNI 35 Kemisk industri, 
petroleum-, gummivaru-, plast- och plastvaruindustri - SNI 355 
Gummivaruindustri) 

12. El-, gas- och vattenverk (SNI 4 El-, gas- och vattenverk) 
 
 



 

 

Appendix 11 
Industrisysselsättningen i absoluta tal 1913-1987. 
Källa: SOS Industri, diverse år, SCB 
 

År Sysselsatta År Sysselsatta
1913 391 618 1950 811 811
1914 397 707 1951 831 579
1915 403 749 1952 819 961
1916 430 132 1953 804 130
1917 436 285 1954 813 903
1918 423 047 1955 863 669
1919 435 211 1956 870 573
1920 461 316 1957 870 890
1921 367 716 1958 863 839
1922 362 664 1959 872 160
1923 395 446 1960 918 289
1924 418 201 1961 953 187
1925 431 756 1962 966 824
1926 449 817 1963 966 014
1927 454 447 1964 1 005 630
1928 485 962 1965 1 015 547
1929 503 006 1966 1 009 631
1930 506 224 1967 974 849
1931 482 810 1968 909 398
1932 453 670 1969 929 086
1933 446 585 1970 949 067
1934 495 600 1971 932 116
1935 531 881 1972 917 753
1936 562 878 1973 939 856
1937 606 574 1974 963 347
1938 618 425 1975 974 566
1939 644 360 1976 973 539
1940 638 001 1977 939 486
1941 638 043 1978 907 870
1942 676 239 1979 907 118
1943 702 675 1980 900 941
1944 717 078 1981 873 336
1945 758 839 1982 836 523
1946 792 278 1983 809 990
1947 792 511 1984 814 316
1948 806 051 1985 814 017
1949 806 752 1986 810 663

1987 808 484  



 

 

Appendix 12 
 
Sysselsättningens förändring (absolut och procentuellt) i de tolv 
huvudgrupperna inom industrisektorn mellan 1965-1968. 
 
Källa: SOS Industri, diverse år, SCB 
 

Förändring mellan 1965-68 Totalt %

642 5%
-70820 -14%

-5969 -13%
-1374 -2%
-5630 -9%
-2507 -5%
1202 2%

-1299 -12%
-13849 -16%

-8270 -25%
453 1%

1272 5%
-106149 -10%

1. Gruvindustri
2. Metall- och verkstadsindustri
3. Jord- och stenindustri
4. Träindustri
5. Massa- och pappersindustri
6. Grafisk industri
7. Livsmedelsindustri
8. Dryckesvaru- och tobaksindustri

Hela industrin

9. Textil- och sömnadsindustri
10. Läder-, hår- och gummivaruindustri
11. Kemisk och kemisk-teknisk industri
12. El- gas- och vattenverk

 
 
 



 

 

Appendix 13 
 
Industrisysselsättningen fördelad på mer detaljerad nivå inom några av 
huvudgrupperna. 
 
Källa: SOS Industri, diverse år, SCB 
 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
45 761 49 148 49 829 48 952 49 735 51 408 51 554 49 397
6 754 7 014 7 069 7 019 7 313 7 303 7 137 6 959
9 121 9 409 9 648 9 325 10 156 10 382 11 136 10 749

31 947 33 521 33 358 33 140 36 122 37 052 37 374 36 187
17 706 18 590 18 489 18 030 19 759 20 127 19 876 18 930
2 005 1 866 1 801 1 911 2 007 1 977 1 843 1 679
1 426 1 495 1 465 1 472 1 818 1 823 1 813 1 801

64 675 67 290 70 406 72 386 78 583 81 410 83 947 79 919
139 492 151 337 156 407 156 173 161 582 166 150 167 487 160 528
32 333 33 392 33 700 32 356 32 230 31 164 30 372 29 142
58 179 62 867 65 344 65 854 66 893 68 779 69 042 65 525
4 000 4 464 4 674 4 795 5 257 5 202 5 429 5 377

14 834 15 673 15 730 15 671 15 635 15 604 15 211 15 147
428 233 456 066 467 920 467 084 487 090 498 381 502 221 481 340

Tillv. o rep. av instrument o ur
Rörledningsverkstäder
Totalsumma

Tillv.o rep. av transportmedel
Andra mekaniska verkstäder o gjuterier
Skeppsvarv o båtbyggerier
Elektorteknisk industri

Järn- o stålmanufakturer
Annan metallmanufaktur
Tillv. o rep. av guld- o silvervaror
Galvanisering, förnickling, förtenning

Metall- och verkstadsindustrin
Järn- o stålverk, ferrolegeringsverk 
Andra metallverk
Bleck- o plåtvarutillv., kopparslagerier

 
 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
10 680 10 010 9 898 9 805 9 763 8 972 7 385 6 790
13 335 13 283 12 810 11 156 11 168 10 641 8 986 8 453
2 720 2 119 2 148 2 096 1 956 1 849 1 654 1 437
2 024 2 051 2 154 2 098 1 996 1 983 1 816 1 718

512 543 466 468 559 566 610 655
10 529 10 143 9 916 10 403 10 441 9 531 8 872 8 736
1 190 1 237 1 249 1 219 1 292 1 038 869 754
1 560 1 613 1 670 1 717 1 790 1 810 1 674 1 605

331 276 282 297 299 312 275 286
1 565 1 620 1 628 1 736 1 731 1 732 2 204 2 200

43 454 44 092 41 978 41 707 42 669 40 804 37 789 36 036
2 229 2 154 2 060 2 184 2 259 2 052 1 711 1 487
4 174 4 729 4 928 4 627 5 743 5 741 5 418 5 035
94303 93 870 91 187 89 513 91 666 87 031 79 263 75 192

Textil- och sömnadsindustri

Konfektionsfabriker
Tillv. o reparation av hattar o mössor
Annan textil- o sömnadsindustri

Ylleindustri
Bomullsindustri
Linne-, hamp- och juteindustri
Konstfiberfabriker
Sidenfabriker
Trikåfabriker
Repslagerier och bindgarnsfabriker
Snörmakerier, band- o drevfabriker
Schoddy-, vadd-, trassel- o drevfabriker
Färgerier, blekerier o impregneringsverk

Totalsumma  
 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
1 998 1 901 1 916 1 982 1 906 1 741 1 649 1 577
4 037 4 174 4 186 4 336 4 586 4 181 3 950 3 813
9 526 8 858 8 603 8 700 8 827 8 163 7 010 6 171
3 527 3 636 3 507 3 731 3 780 3 624 3 366 3 223
1 012 1 057 1 016 1 103 1 112 1 061 1 073 1 010

11 879 12 161 11 821 11 589 12 309 12 705 12 410 11 939
774 1 042 1 016 988 1 211 1 249 1 433 1 517
271 182 199 131 133 132 121 204

33024 33 011 32 264 32 560 33 864 32 856 31 012 29 454

Läder-, hår- o gummivaruindustri

Totalsumma

Skoindustri
Andra lädervarufabriker
Borstbinderier o penselfabriker
Gummivarufabriker

Garverier
Päls- o skinnvarufabriker

Gummireparationsverkstäder
Hår- o tagelindustri

 
 



 

 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
857 841 688 568 488 427 417 450

5 568 5 789 5 987 5 911 5 950 5 875 5 543 5 227
1 548 1 490 1 360 1 335 1 260 1 309 1 253 1 187
2 087 2 197 2 215 2 175 2 151 2 187 2 171 2 100
9 033 9 894 10 704 11 742 14 043 15 141 16 089 16 474
5 847 5 782 5 920 5 928 5 697 5 319 4 828 4 182
5 742 5 905 6 156 5 949 5 943 5 920 5 803 5 588
7 157 7 153 7 005 7 229 7 718 8 132 7 987 7 887
2 053 2 278 2 357 2 457 2 836 3 020 3 037 3 117
39892 41329 42392 43294 46086 47330 47128 46212

Glasindustri
Annan jord- o stenindustri
Totalsumma

Cementfabriker
Cementvaru- o betongfabriker
Tegelbruk
Porslins-, kakel- o lergodsindustri

Torvframställning
Stenindustri

Jord- o stenindustri

Kalk- o kritbruk

 
 

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
1 769 1 857 1 586 1 392 1 452 1 554 1 431 1 175

21 137 22 310 21 459 20 754 20 588 20 234 19 940 18 320
28 099 28 861 29 553 29 706 29 560 28 681 28 133 27 302
3 945 3 957 3 770 3 674 3 726 3 696 3 677 3 530
8 711 8 999 9 264 9 438 10 077 10 435 10 526 10 415

63 661 65 984 65 632 64 964 65 403 64 600 63 707 60 742
Papp- o pappersvaruindustri
Totalsumma

Träsliperier
Cellulosafabriker
Pappersbruk o pappersfabriker
Wallboardfabriker

Massa- o pappersindustri

 
 
 



 

 

Appendix 14 
 
Index över produktionens volym och över produktiviteten per sysselsatt 
person samt per arbetaretimme 1959-69.  
 
Källa: SOS Industri 1969, SCB, Stockholm 
 
1. Gruvindustri
2. Metall- och verkstadsindustri
3. Jord- och stenindustri
4. Träindustri
5. Massa- och pappersindustri
6. Grafisk industri
7. Livsmedelsindustri
8. Dryckesvaru- och tobaksindustri
9. Textil- och sömnadsindustri
10. Läder-, hår- och gummivaruindustri
11. Kemisk och kemisk-teknisk industri
12. El- gas- och vattenverk  
 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 59-69

1 60 67 74 74 76 83 88 88 92 100 105 45
2 57 63 69 74 80 88 94 97 97 100 103 46
3 56 60 65 68 75 85 91 93 98 100 104 48
4 56 62 64 67 72 81 88 87 92 100 109 53
5 58 66 70 69 76 85 89 88 94 100 109 51
6 71 74 78 82 87 93 101 101 98 100 108 37
7 72 75 79 82 84 87 90 94 97 100 102 30
8 73 76 75 80 83 86 88 95 96 100 111 38
9 85 90 94 95 101 103 103 98 103 100 104 19

10 86 87 90 92 100 104 102 96 96 100 103 17
11 29 41 45 50 54 63 69 74 85 100 115 86

Indextal över produktionens volym 1959-1969 (År 1968 = 100)

 
 
 



 

 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 59-69

1 43 47 52 56 62 71 76 78 86 100 105 62
2 58 61 64 68 73 80 85 88 94 100 102 44
3 65 67 69 71 75 83 86 87 94 100 107 42
4 63 66 69 73 77 83 88 88 94 100 106 43
5 56 61 62 61 68 75 80 81 90 100 109 53
6 76 77 78 82 86 90 96 99 97 100 107 31
7 77 79 80 83 84 86 90 94 97 100 103 26
8 62 61 64 61 71 73 72 81 91 100 110 48
9 62 65 68 71 76 79 83 87 97 100 107 45

10 69 68 72 76 81 84 86 87 93 100 107 38
11 47 50 53 56 58 64 70 74 88 100 114 67

Produktivitet per sysselsatt person 1959-1969 (År 1968 = 100)

 
 
 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 59-69

1 39 43 47 51 59 68 73 75 86 100 108 69
2 50 54 57 62 67 72 80 83 91 100 106 56
3 55 57 60 63 68 75 79 82 91 100 109 54
4 57 61 64 68 72 79 84 85 92 100 108 51
5 47 52 54 55 62 70 75 76 88 100 111 64
6 61 64 67 72 77 82 90 93 94 100 109 48
7 67 70 72 75 78 81 85 89 94 100 103 36
8 52 52 55 59 65 67 68 78 88 100 114 62
9 58 61 63 67 73 76 80 85 94 100 109 51

10 60 61 65 70 74 78 81 85 93 100 110 50
11 40 43 46 49 52 59 64 68 85 100 117 77

Produktivitet per arbetaretimme 1959-1969 (År 1968 = 100)

 
 
 
 
 
 



 

 

Appendix 15 
 
Exportens indelning enligt Brysselnomenklaturen. 
 
Källa: SOS Utrikeshandel, SCB 
 
I. Levande djur och animaliska produkter 
II. Vegetabiliska produkter 
III. Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor  
IV. Produkter av livsmedelsindustri mm 
V. Mineraliska produkter mm 
VI. Kemiska produkter mm 
VII. Hudar, skinn, läder och pälsverk mm 
VIII. Plaster, naturgummi mm  
IX. Trävaror, träkol och kork mm 
X. Pappersmassa, papp och papper samt varor därav 
XI. Textilvaror 
XII. Skodon, hattar mm 
XIII. Varor av stengips och betong mm 
XIV. Naturpärlor, ädla metaller mm 
XV. Oädla metaller och varor därav 
XVI. Maskiner, apparater och mekaniska redskap mm 
XVII. Transportmedel 
XVIII. Optiska instrument och apparater mm 
XIX. Vapen och ammunition 
XX. Diverse varor  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Appendix 16 
 
Exporten i miljoner SEK (1960 års penningvärde) 
 
Källa: SOS Industri, SCB 

 
1960 1961 1962 1963 1964

Total 13273 13920 14140 15062 16679
Förändring 647 220 922 1617

1965 1966 1967 1968
Total 17118 17243 17611 18928
Förändring 439 126 367 1318  

1960 1961 1962 1963 1964
Trä 1257 1193 1118 1179 1379
Förändring -64 -75 61 200

1965 1966 1967 1968
Trä 1397 1249 1275 1369
Förändring 18 -148 26 94  

 
1960 1961 1962 1963 1964

Papper 3226 3167 3017 3359 3730
Förändring -59 -150 342 371

1965 1966 1967 1968
Papper 3535 3498 3366 3485
Förändring -195 -37 -132 119  

 
1960 1961 1962 1963 1964

Textil 246 308 340 360 420
Förändring 62 32 20 60

1965 1966 1967 1968
Textil 422 456 506 526
Förändring 2 34 50 20  

 
1960 1961 1962 1963 1964

Metall 1757 1889 1812 1945 2227
Förändring 133 -77 133 283

1965 1966 1967 1968
Metall 2392 2610 2685 2895
Förändring 164 219 74 211  

 
 


