
FOLK- OCH BOSTADSMKNING 1975 
För framställning av statistik för samhällsplanering, forskning och 

allmlin information samt för kontroll av folkbokföringen har riksdagen i lag 
beslt,tat att en allmän folk- och bostadsräkning skall äga rum ar 1975: se 
Sverisk författningssamling 1975: 55. 
Personuppgift lämnas enligt denna lag av den som är född 1959 eller tidi- 
gare och som är bosatt i landet under tiden 20-26 oktober 1975. Bostadsupp 
gift IÍimnas enligt lagen av den som under samma tid innehar och bebor bo- 
stadslägenhet eller enfamiljshus i landet. 
PA denna blankett lämnas personuppgift och bostadsuppgift. 

Namn 
H 

Utdelningsadress Fastig het 

Postnr Ortnamn Län Kom Förs 

u 
Personblankett 

Blanketten insändes direkt till det kommunala gransknings- 
organet enligt nedanstaende adress senast 
den 30 oktober 1975. Blanketter för alla boende 
i lägenheten kan skickas i samma kuvert! 

Kommunkontoret 
Postnr Ortnamn 

Avd A Adress 
Ar adressuppgiften riktig? Om adressen är felaktig, ange den riktiga här 0 

htdelningsadress Gostnr rörtnamn hrsaml ing Fastighetsbeteckning 0 Ja 0 Nej __+ 

0 Om bostaden är ett Blderdomshem, student- 
hem, ungkarlshotell e d, ange här dess namn 

................................................................................................................................................................................................................................................................�� 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
Avd B Boende i bostaden(besvaras av bostadsinnehavaren) Se anvisningar sida 2 
Ange i rutan vid varje persons namn nHgon av 
nedansteende bokstavsförkortningar @ 

Nam 

................................................ Lägg till person- 
nummer och namn 
pa personer som 

................................................ stadigvarande bor 
i bostaden och som 
ej star uppräknade. 

Ar ManDag Nr 

........................................................................................................................................................... 
................................................ .......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
................................................ ........................................................................................................................................................... 

Be = Bostadsinne- 
havare 

Gs = Gift eller 
sammanbo- 
ende med Be 

B = Barn till Be 
och/eller Gs 

U = Uvrig boende W ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... 

Stryk personnum- 
mer och namn pg 
personer som inte 
stadigvarande bor 
i bostaden. 

................................................ .......................................................................................................................................................... 

................................................ u ........................................................................................................................................................... 
SäE kryss i denna ruta om det bor fler än 10 personer i bostaden. u Anteckna de övriga pa följebrevet och bifoga detta. 

I Avd C Personuppgifter Besvara fregoma helst med blyerts. Sätt kryss i tillempliga rutor. 

Sysselsättning Se anvisning sida 2-3 

Person 1 
0 Er huvudsa kliga sysselsättning under veckan 20 - 26 oktober 

Sätt kryss  i endast en ruta 

avlönat arbete eller 

oavlönat arbete i 

O arbete i eget företag 

1 familjemedlems företag 6 hemmafru/-man 

5 pensionär 

2 tjänstledighet 7 studerande 

:3 repetitionsövning 8 värnpliktig 

4 0 semester 9 0 annat 

Antal timmar som Ni förvärvsarbetade under veckan 20 - 26 oktober 

Räkna ocksa med tillfälligt förvärvsarbete. Som förvärvsarbete räknas 
även oavlönat arbete i annan familjemedlems företag (t ex jordbruk) 

35 eller 
5 fier tim 1 0 1  -9t im 3 0  16 - 19 tim 

0 (Besvaras av den som i fraga 5 markerat annat än sin normala arbetstid) 
Har Ni utfört negot stadigvarande förvärvsarbete under tiden 
21 juni (midsommar) - 19 oktober 1975? 

Antal timmar den 

o Nej 
Ja + senaste normala 

arbetsveckan 1 1 i tim 3 z: ;im 

O m  N i  utfört negot förvärvsarbete. fyll i uppgifterna pH sida 2. 
Fortsätt annars med frega 13 p& sida 4. 

6 lan kettutg ivare SIB STIITISTISKA CENTRIlBYRI(N 

Sysselsättning Se anvisning sida 2-3 

Person 2 
Er huv ud s a k 1 i g a sysselsättning under veckan 20 - 26 oktober 
Satt  kryss  i endast en ruta 

avlönat arbete eller 
0 0  arbete i eget företag 

1 familjemedlems företag 6 hemmafru/-man 

5 pensionär 

oavlönat arbete i 

2 tjänstledighet 7 studerande 

3 I l  repetitionsövning 8 c] värnpliktig 

4 semester 9 c] annat 

0 Antal timmar som Ni förvärvsarbetade under veckan 20 - 26 oktober 

Räkna ocksa med tillfälligt förvärvsarbete. Som förvärvsarbete räknas 
även oavlönat arbete i annan familjemedlems företag (t ex jordbruk) 

35 eller 
5 fler tim 1 1 -9t im 3 0  16 - 19 tim 

0 (Besvaras av den som i fraga 5 markerat annat än sin normala arbetstid) 
Har Ni utfört negot stad i gv a ra n d e förvärvsarbete under tiden 
21 juni (midsommar) - 19 oktober 19757 

Antal timmar den 
Ja --+ senaste normala 

arbetsveckan 1 1; tirn 3 gt ;im o Nej 

35 eller 
2 U i : i i m  4 0  fler tirn 

O m  N i  utfört negot förvärvsarbete, fyll i uppgifterna pii sida 2. 
Fortsätt annars med frega 13 p4 sida 4. 



Förvärvsarbete Förvärvsarbete 

Uppgifterna skall avse Er sen ast e arbetsvecka. 
(Om Ni hade mer än ett arbete, se anvisning sida 3) 

Person 1 (forts) Uppgifterna skall avse Er s en ast e arbetsvecka. 
(Om Ni hade mer än ett arbete, se anvisning sida 3) 

Person 2 (forts) 

Adressen till den arbetsplats där Ni förvärvsarbetade under veckan 
@ (Om Ni arbetade vid flera arbetsplatser, se anvisning sida 3) 

Gatuadress (motsvarande) 

0 Adressen till den arbetsplats där Ni förvärvsarbetade under veckan 

Gatuadress (motsvarande) 

(Om Ni arbetade vid flera arbetsplatser, se anvisning sida 3) 

- .................................................................................................................................................................... 
Ort Ort 

- .................................................................................................................................................................... 
Kommun 

~ 

Kommun 

...................................................................................................................................................................... 
0 Yrke Se anvisning sida 3 

Ange också arbetsuppgift om yrkesbenämningen är allmän 
t ex kontorist - maskinskrivning, ingenjör - försäljning 

...................................................................................................................................................................... 
0 Yrke Se anvisning sida 3 

Ange också arbetsuppgift om yrkesbenämningen är allmän 
t ex kontorist - maskinskrivning, ingenjör - försäljning 

...................................................................................................................................................................... 
Yrkesställning @ Yrkesställning 

O c] anställd O anställd 
företagare 

2 0  med anställd(a1 
företagare 
med anställd(a1 

medhjälpande familjemedlem 
(utan lön) 3 0 företagare utan anställda 

medhjälpande familjemedlem 
(utan lön) 3 O f ö r e t a g a r e  utan anställda 

Namn på det företag där Ni under veckan var anställd, företagare eller 0 medhjälpande familjemedlem 
Namn på det företag där Ni under veckan var anställd, företagare eller 
medhjälpande familjemedlem 

...................................................................................................................................................................... 
Q) Företagets h uv u d sa  kl i g a verksamhet vid Er arbetsplats 

(Om mer än en verksamhetsgren på arbetsplatsen, se anvisning sida 3) 
0 Företagets h u v u d s a kl i g a verksamhet vid Er arbetsplats 

(Om mer än en verksamhetsgren på arbetsplatsen, se anvisning sida 3) 

...................................................................................................................................................................... 
@ Huvudsakligt färdsätt till arbetsplatsen under veckan 

Ange endast ett färdsätt. Se anvisning sida 3 
@ Huvudsakligt färdsätt till arbetsplatsen under veckan 

Ange endast ett färdsätt. Se anvisning sida 3 

kollektivt t ex buss, 
0 0  tåg. T-bana, spårvagn 3 0 cykehoped 

kollektivt t ex buss, 
o n  tåg, T-bana, spårvagn 3 cykel/moped 

1 c] bil (förare) 
till fots/arbetsplatsen i 

4 0  anslutning till bostaden 1 0 bil (förare) 
till fots/arbetsplatsen i 

4 0  anslutning till bostaden 

2 0 bil (passagerare) 5 17 annat 2 bil (passagerare) 5 Cl annat 

Fortsätt med fråga 13 på sida 4 Fortsätt med fråga 13 på sida 4 

ANVISNINGAR 

H AV! c Personuppgifter SEKRETESSBESTXMMELSER 

De uppgifter som lämnas på denna blankett är skyddade enligt 16 8 sekretess- 
lagen (SFS 1937:249). Skyddet innebär att uppgifterna inte fbr lämnas ut 
förrän 20 år gått sedan de insamlades. Uppgifterna får lämnas ut tidigare om 
den som uppgifterna gäller ger sitt samtycke eller om det är uppenbart att detta 
inte kan medföra missbruk till skada för denne. De uppgifter som kommer att 
ingA i personregister i datalagens (SFS 1973:289> mening blir ocksb skyddade 
enligt denna lag. 
Denna blankett har fastställts efter samrbd med datainspektionen. 

Sammanboende äkta makar fbr lämna personuppgifter pb gemensam blankett. 

Sysselsättning 

Med förvärvsarbete avses: 

- avlönat arbete 

- arbete som egen företagare eller fri yrkesutövare 

- oavlönat arbete i annan familjemedlems företag (även jordbruk). Som 
familjemedlem räknas anhörig som tillhör samma hushbll. 

Avd B Boende i bostaden 

Pb bostadsinnehavarens' blankett anges alla personer som stadigvarande bor 
i bostadslägenheten (se anvisning till avd DI samt personer som tillfälligt 
vistas på annat håll men som egentligen ,hör. till bostaden (skall vara skrivna 
på den fastighet som lägenheten tillhör). Detta kan gälla studerande, värn- 
pliktiga och personer som vistas på sjukhus, 5lderdomshem etc. 

Avlönad praktikant eller lärling liksom avlönad elevvid industri- eller företagsskola 
räknas som förvärvsarbetande. Elev vid yrkesinriktade linjer pb gymnasieskola 
eller inbyggd skola räknas inte som förvärvsarbetande (gäller även praktiska 
avsnitt i utbildningen). 

För sammanboende ekta makar anges mannens namn först (person 1 i avd C)  
och därefter kvinnans (person 2 i avd Cl. Den som genomger omskolningskurs räknas inte som förvärvsarbetande och 

inte heller värnpliktig som gör sin första tjänstgöring. 

Den av de boende som hyr, äger eller pb annat sätt förfogar över lägenheten 
räknas som bostadsinnehavare. 



3 
ANVISNINGAR till sida 1 (forts) 

Sysselsättning (forts) 

0 Ange här Er huvudsakliga sysselsättning under veckan genom att sätta 
kryss i lämplig ruta. Till mannatm räknas t ex sjukdom och arbetslöshet. 

@ Den som inte utförde nagot förvärvsarbete under veckan sätter kryss i rutan 
för .O tim.. Den som förvärvsarbetade i t ex 40 timmar sätter kryss i rutan för 
4 5  eller fler tim,. Allt förvärvsarbete som varat minst en timme medräknas. 

Dubbel- och extraarbete inräknas i antalet arbetade timmar. 

0 Den som har slutat förvärvsarbeta efter den 2 1 juni 1975 besvarar inte fraga 6. 
Person som blivit tillfälligt arbetslös efter den 2 1 juni 1975 sätter kryss i rutan för 
.jam och I den ruta som motsvarar antalet arbetade timmar under den senaste 
normala arbetsveckan. 

Person som var tillfälligt frhvarande under en del av veckan den 20-26 
oktober pa grund av t ex sjukdom eller semester anger i fraga 6 sin normala 
veckoarbetstid. Den som har oregelbunden veckoarbetstid, t ex skiftarbete, 
anger sin genomsnittliga veckoarbetstid. 

Person som under perioden 21 juni - 19 oktober 1975 tillfälligt arbetade som 
extrahjälp eller som semesterersättare i t ex jordbruk, industri eller butik men 
som annars inte har förvärvsarbete (t ex studerande) besvarar inte fråga 6. 

ANVISNINGAR till sida 2 

1 Avd C Personuppgifter (forts) 

Förvärvsarbete 

Frågorna 7 - 12 besvaras för den som utförde negot förvärvsarbete under tiden 
2 1 juni (midsommar) - 26 oktober och uppgifterna ska avse den senaste arbets- 
veckan under denna tid. Den som hade flera arbeten under veckan lämnar i 
frågorna 7 - 12 uppgifter endast om det förvärvsarbete som tog de flesta 
timmarna i anspråk. 

@ Som arbetsplats räknas varje lokal eller annat avgränsat omrade där 
verksamhet bedrivs, t ex kontor, verkstad, butik, husbygge. Om företaget har 
flera arbetsplatser, ange adressen till den arbetsplats där arbetet utfördes 
under den aktuella veckan. För nagra yrkesutövare, t ex lokalvårdare, awiker i 
vissa fall arbetsplatsens adress från företagets. Den som arbetade vid flera 
arbetsplatser under veckan anger den arbetsplats där de flesta arbetstimmarna 
utfördes. 
Skriv utförlig adress till arbetsplatsen och inte postbox, fack eller liknande. 

Den som under veckan inte utförde sitt arbete vid en bestämd arbetsplats 
men regelbundet inställde sig till tjänstgöring vid en speciell plats - det gäller 
t ex brevbärare och lokförare - anger adressen till den plats där inställelsen egde 
rum under veckan, t ex postkontor resp järnvägsstation. 

Den som varken utförde sitt arbete vid en bestämd arbetsplats eller inställde 
sig till tjänstgöring vid en speciell plats anses ha växlande arbetsplats. PB raden 
för kommun anges då t ex wäxlande inom Urebron om arbetet huvudsakligen 
utfördes inom en och samma kommun. Om arbetet utfördes i flera kommuner 
(t ex arbete som representant) anges i stället .växlande inom flera kommuner.. 

@ Lämna en detaljerad yrkesbenämning som beskriver Er arbetsuppgift. 

Skriv exempelvis inte enbart arbetsledare, ingenjör, lärare, metallarbetare, 
montör eller operatör. 

Skriv 
i stället för arbetsledare t ex 
awerkningsförman 
hyttmästare 
tryckerif aktor 

i stället för lärare t ex 
lagstadielärare 
yrkeslärare 
gymnasti klärare 

i stället för metallarbetare t ex 
verktygsmakare 
svetsare 
svarvare 

i stället för operatör t ex 
smidesmaskinoperatör 
datamaskinoperatör 
valsverksskötare (gummi) 

Andra exempel på detaljerade yrkesbenämningar är: 
assistent - redovisning montör - maskinuppsättning 
avsynare - kullagerproduktion reparatör - radioreparation 
byradirektör - personalvard vaktmästare - kontorssysslor 
ingenjör - husbyggnad verkmästare - teletekniskt arbete 

Vissa andra yrkesbenämningar anger entydigt både yrke och arbetsuppgift. 
Exempel pa sådana är: 
byggnadssnickare, frisör, läkare, programmerare, socialassistent, tandläkare. 

@ Som anställd räknas ocksa anställd företagsledare, t ex direktör i ett 
aktiebolag. 
Som medhjälpande familjemedlem räknas den som utan lön hjälper någon an- 
hörig i samma hushall i dennes företag eller verksamhet som fri yrkesutövare. 
Däremot räknas avlönad person alltid som anställd. 
Som företagare räknas ocksa jordbrukare eller arrendator av jordbruk, affärs- 
innehavare, hantverkare och fri yrkesutövare - med eller utan anställd personal. 

0 Ange namn pa t ex aktiebolaget, firman, affären, myndigheten, skolan eller en 
privatperson. Skriv ut det fullständiga namnet - förkorta inte. Om firmanamn 
inte används, ange i stället företagarens namn. 

0 Beskriv företagets huvudsakliga verksamhet vid den arbetsplats där för- 
värvsarbete utfördes under veckan. Om mer än en verksamhetsgren finns 
representerad vid arbetsplatsen, ange den verksamhetsgren som sysselsätter 
det största antalet personer. 

Exempel pg verksamhetsgrenar är: 
tillverkning av träfiberplattor 
tillverkning av skrivmaskiner 
försäljning av trävaror - parti 
försäljning av pälsvaror - detalj 

reparation av bilar 
undervisning - gymnasieskolan 
socialvard 

@ Om Ni mellan bostaden och arbetsplatsen använde flera transportmedel 
ange det färdsätt som utnyttjades den längsta sträckan. Om olika färdsätt användes 
under olika delar av veckan, ange det som utnyttjades de flesta dagarna. Till 
ennatm räknas t ex motorcykel. 

ANVISNINGAR till sida 4 

Avd D Uppgift om bostaden 

Som bostadslägenhet räknas: 

- 

- annan bostad .med egen ingang från avskild förstuga, trapphus eller stuga som rum om nagon yttervägg har full höjd ovan mark. 

@ Rum med minst 6 kvadratmeters yta och med direkt dagsljus genom fönster 
räknas med. Detta gäller bade bostadsrum och rum som används somt ex kontor 
eller verkstad. Som rum räknas inte kök, kokvr&, skafferi, klädkammare, badrum, 
tvättstuga, glasveranda eller rum i källare. I sluttningshus räknas dockt ex gille- 

bostad med eget kök eller kokvr3 

liknande 

Tva lägenheter som star i direkt förbindelse med varandra och bebos av ett och 
samma hushåll räknas som en enda bostadslägenhet. Om båda lägenheterna i 
ett tvåfamiljshus bebos av ett och samma hushåll anses de tillsammans utgöra en 

Avd E Uppgift om huset 

bostadslägenhet, Finns kök i bada lägenheterna, inräknas det ena antalet rum. Om flera personer gemensamt äger enfamiljshus behöver uppgift huset 
endast lämnas av en av de ägare som bor i huset. 

För varje bostadslägenhet - eget hus, hyreslägenhet, bostadsrättslägenhet eller 
lägenhet med annan upplåtelseform - lämnas uppgifter endast på en blankett, 
nämligen bostadsinnehavarens. Om flera personer gemensamt är bostads- 
innehavare behöver endast en av dessa lämna uppgifter om bostaden. 

@ Matvrå är ett utrymme avsett för maltider. Den skall vara mindre än 
6 kvadratmeter och vara avskild från kokvrå genom vägg. 

@ I husets vaningsyta inräknas inte källare eller oinredd vind. Exempel pa 
utrymmen som ej räknas som bostad är kontor, verkstad och butik. 

@ Som centralvärme/fast elvärme räknas även fjärrvärme men däremot inte 
fristaende elektriska värmeelement. 




	Enumeration Form



