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merskollegium att verkställa en företagsräkning i huvudsaklig överens
stämmelse med ett av kollegium i samråd med statistiska centralbyrån 
och socialstyrelsen utarbetat, i underdånig skrivelse den 23 december 
1929 framlagt förslag. Sedan ifrågavarande räkning numera slutförts, 
får kollegium härmed överlämna redogörelse för de vid densamma fram
komna resultaten m. m. Vissa preliminära resultat hava tidigare publi
cerats i Kommersiella Meddelanden. 

Vid företagsräkningen har såsom ledare tjänstgjort förste aktuarien 
A. Lilienberg och såsom aktuarie förste amanuensen Viking Källström. 
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1931 års företagsräkning. 

Företagsräkningens planläggning. 

Frågan om anordnandet i Sverige av en företagsräkning i modern mening 
kan anses ha uppkommit i sammanhang med de sedan länge pågående 
strävandena att förbättra landets statistik rörande befolkningens yrkesför
hållanden. Ifrågavarande strävanden togo ursprungligen främst sikte på 
en sådan omläggning av folkräkningarnas yrkesredovisning, att behovet av 
en pålitligare och mera upplysande yrkesstatistik bleve bättre tillgodosett. 
Åtgärder i angivna syfte föreslogos sålunda exempelvis av 1905 års sta
tistiska kommitté i en år 1909 avlåten framställning och hava också i suc
cessivt ökad grad kommit till genomförande vid de senare folkräkningarna. 

Redan nyssnämnda kommitté uttalade emellertid, att en ur alla synpunk
ter fullt tillfredsställande yrkesstatistik svårligen torde kunna erhållas utan 
anordnande av en särskild yrkesräkning efter utländskt mönster. Av kost
nadsskäl fann dock kommittén, att inga utsikter funnes för att en dylik 
räkning skulle komma till utförande under de närmaste åren. Förevarande 
fråga kom också härefter att bli i stort sett vilande, tills densamma under 
åren närmast före 1920 års folkräkning åter vann viss aktualitet. Att 
frågan nu ånyo kom under övervägande, berodde närmast på en i riks
dagen år 1918 väckt motion med yrkande om utredning rörande en sär
skild yrkesräknings anordnande. Utlåtanden över motionen inhämtades från 
statistiska centralbyrån, kommerskollegium och socialstyrelsen. Förstnämnda 
ämbetsverk fann visserligen liksom statistiska kommittén, att enda utvägen 
att erhålla en ur alla synpunkter fullt tillfredsställande yrkesstatistik låge i 
en särskild yrkesräkning, men med hänsyn till de betydande kostnaderna 
hyste byrån den största tvekan att tillstyrka en sådan. Samtidigt hän
visades till föreliggande möjligheter att få en förbättrad yrkesstatistik i 
samband med folkräkningen. Kommerskollegium tillstyrkte motionen samt 
anförde härvid bland annat såsom ett särskilt skäl, att genom en sådan 
yrkesräkning en utväg gåves till upphjälpande av statistiken över hant
verkare och handlande. Allenast i kombination med en allmän yrkesräk
ning, särskilt om en sådan ordnades ej blott såsom en yrkes- utan därjämte 
såsom en företagsräkning, under sammanhållande alltså av de ekonomiska 
företagen som enheter, syntes frågan om nyssnämnda statistik kunna på ett 
tillfredsställande sätt lösas. Socialstyrelsen ansåg en yrkesräkning vara av 
den allra största betydelse ej minst för socialstatistiken. Det vore emeller-

Frågans 
uppkomst. 
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tid icke tillräckligt med en räkning, som blott redovisade resp. personer 
efter deras personliga yrke utan hänsyn till det arbetsföretag, där de ut
övade detsamma, utan det krävdes även en arbetsföretagsräkning. 

Frågans behandling i riksdagen resulterade i avslag å motionen under 
motivering, att en allsidig utredning, på vilket sätt behovet av en förbätt
rad yrkesstatistik måtte kunna bäst tillgodoses, bort påyrkas. Motionen 
återkom därför vid 1919 års riksdag med den förändringen, att en allsidig 
utredning begärdes, och sedan nu även olika närings- och fackorganisatio
ner tillstyrkt densamma, bifölls motionen. Riksdagens skrivelse i ämnet 
hänsköts av Kungl. Maj:t för övervägande till statistiska centralbyrån och 
sakkunniga, som byrån enligt erhållet bemyndigande tillkallade att biträda vid 
utredning angående lämpligaste sättet för införskaffande av primäruppgifterna 
till 1920 års folkräkning samt angående anordnande av en särskild yrkes
räkning. Resultatet av ifrågavarande övervägande framlades av central
byrån i skrivelse till Kungl. Maj:t den 29 januari 1920 samt innebar, att 
en förbättring av yrkesstatistiken borde åstadkommas i samband med folk
räkningen. I avseende å en särskild yrkesräkning av den art, som hellre 
borde kallas en företags- eller driftsräkning, d. v. s. en räkning, som ut-
ginge från de olika företagen och betraktade deras personal i samband med 
dessa, anförde centralbyrån, att en sådan räkning givetvis skulle bliva av 
synnerligen stor betydelse, då härigenom skulle erhållas en så ingående och 
mångsidig kännedom om vårt näringsliv, som icke på något annat sätt 
kunde vinnas. Ämbetsverket ansåg sig emellertid icke böra närmare ingå 
på denna fråga, enär en sådan räkning av finansiella skäl knappast torde 
kunna anordnas under de allra närmaste åren. 

Den av centralbyrån sålunda intagna ståndpunkten kom att omfattas 
även av statsmakterna, och härmed sköts frågan om en särskild yrkes- eller 
företagsräknings anordnande i bakgrunden för ytterligare en följd av år. 
Först år 1928 kom frågan sålunda ånyo på dagordningen, denna gång i 
följd av en framställning från kommerskollegium. Närmaste utgångspunk
ten för ifrågavarande framställning utgjorde kollegii åliggande enligt nådiga 
skrivelserna den 22 november 1912 och 16 maj 1913 att för vart femte år, 
räknat från och med 1915, utarbeta statistiska redogörelser beträffande hant
verkare och därmed jämförliga näringsidkare samt handlande. Kollegium 
erinrade om att ifrågavarande statistik dittills icke kommit till utförande, 
beroende huvudsakligen på finansiella skäl och på de stora svårigheter, som 
syntes möta att åstadkomma en fullgod statistik, med hänsyn till ofullstän
digheten och otydligheten av de hos ortsmyndigheterna föreliggande yrkesför
teckningar (mantals- och taxeringslängder), vilka enligt gällande föreskrifter 
skulle läggas till grund för primärmaterialets insamling. Efter att närmare 
hava klarlagt ifrågavarande svårigheter föreslog kollegium, att ovan berörda, 
aldrig tillämpade föreskrifter måtte helt upphävas. Härmed sade sig kollegium 
emellertid ingalunda ha velat underkänna den allmänna vikten av en djup
gående periodisk statistik på ifrågavarande område. Tvärtom syntes full-
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ständiga och pålitliga statistiska uppgifter icke blott rörande hantverkare 
och handlande utan även beträffande andra yrkeskategorier vara ett syn
nerligen beaktansvärt önskemål, och avsaknaden i vårt land av en modern 
yrkesstatistik innebure en brist, som alltid gjorde sig starkt kännbar, då 
det gällde att söka få klarare inblick i vårt samhälles ekonomiska struktur 
och befolkningens näringsförhållanden. För att fylla denna brist gåves 
emellertid knappast någon annan effektiv metod än anordnandet av sär
skilda periodiska yrkes- eller företagsräkningar på sätt som skett i olika 
främmande länder. Kollegium fann därför, att förevarande viktiga fråga 
nu utan ytterligare uppskov borde bringas till sin lösning, samt hemställde 
om uppdrag att i samråd med statistiska centralbyrån och socialstyrelsen 
utarbeta förslag och plan för utförandet av en räkning av den art, som 
ovan betecknats med termen företagsräkning. 

Frågan om en företagsräknings utförande vann ytterligare aktualitet 
genom 1928 års, av Sverige biträdda internationella konvention i Geneve 
beträffande ekonomisk statistik. Enligt nämnda konvention skulle bland 
annat företagsräkning verkställas beträffande olika näringar så vitt möjligt 
minst vart tionde år. 

I yttranden över kommerskollegii nyss berörda framställning tillstyrktes 
denna av centralbyrån och socialstyrelsen, och den 14 juni 1929 beslöt 
Kungl. Maj:t meddela kommerskollegium uppdraget ifråga. Efter vidtagna 
utredningar och ingående överläggningar i frågan med representanter för 
olika näringsorganisationer, den samhällsekonomiska vetenskapen och andra 
sakkunniga avgav kollegium i samråd med nämnda två ämbetsverk den 
23 december 1929 förslag till plan för anordnande av en företagsräkning. 
Ifrågavarande förslag blev i följd av i ämnet väckta motioner upptaget till 
prövning vid 1930 års riksdag, vilket ledde till det resultat, att riksdagen 
anvisade ett anslag för utförande av vissa förberedande arbeten i och för 
anordnandet av en företagsräkning. Vid påföljande riksdag gjorde Kungl. 
Maj:t framställning om anslag för täckande av de med en företagsräkning 
förenade kostnaderna under nästkommande budgetår, vilken framställning 
av riksdagen bifölls. Härmed hade beslut fattats om företagsräkningens 
anordnande, och den 26 juni 1931 uppdrog Kungl. Maj:t åt kommerskolle
gium att verkställa densamma i huvudsaklig överensstämmelse med nyss-
berörda förslag till plan. 

Den plan, som alltså kommit att tillämpas vid företagsräkningen, inne 
bär i huvudsak följande. 

Såsom företagsräkningens allmänna syftemål har uppställts att åstad
komma en inventering av landets näringar med utgångspunkt från de sär
skilda företagen som grundläggande enheter. Medan folkräkningens yrkes
statistik behandlar själva befolkningens fördelning på olika huvudslag av 
verksamhet, har sålunda företagsräkningens uppgift ansetts böra vara att 
klarlägga de inom skilda näringsgrenar förekommande företagens antal, 
verksamhetsart, rättsform, omsättning, personal inom olika yrkeskategorier, 

Planläggning 
och förarbeten. 



10 

användning av mekanisk kraft m. m. Företagsräkningen har på detta sätt 
åsyftat att utgöra ett komplement till folkräkningens yrkesstatistik för möj
liggörande av en fördjupad inblick i näringslivets organisation, omfattning, 
inre byggnad och funktioner. 

Principiellt sett bör en allmän företagsräkning omfatta alla företag, som 
äro yrkesmässigt verksamma inom landets skilda näringar. Angivna princip 
har också tillämpats vid förevarande räkning i så måtto, att denna avsett 
att inbegripa samtliga företag, även statliga och kommunala, oberoende av 
storlek inom följande verksamhetsgrenar: 

trädgårdsskötsel, 
skogsbruk, bedrivet självständigt eller såsom särskild förvaltningsenhet, 

skogsavverkning å annans mark på grund av särskild upplåtelse, 
fiske, 
pälsdjursuppfödning, 
industri och hantverk, 
handel, 
bank-, emissions- och annan penningrörelse, 
försäkringsrörelse, 
agentur- och mäklarverksamhet, 
transportrörelse, 
hotell-, restaurant-, kafé- och pensionatsrörelse, 
yrkesmässig fastighetsförvaltning, 
förmedlings-, upplysnings-, konsulterande och liknande verksamhet, 
viss verksamhet för hälsovård, hygien, rengöring m. m., 
teater-, biograf- och diverse annan nöjes- och liknande verksamhet samt 
diverse ej specificerad näringsverksamhet. 
Undantag från nyssberörda allmänna princip har emellertid gjorts be

träffande landets största näringsgren, jordbruket, vilket uteslutits vid 
räkningen, beroende dels på att statistik rörande jordbruket, vilken i viss 
mån kan anses ersätta företagsräkningen, redan föreligger i de periodiskt 
återkommande jordbruksräkningarna, den årliga skördestatistiken och olika 
specialundersökningar, dels på den betydande arbets- och kostnadsökning, 
som ett medtagande även av jordbruket skulle medfört. Liksom sagda 
näringsgren har jämväl skogsbruket, i den mån det gäller skogsbruk i 
direkt förening med jordbruk, uteslutits vid räkningen, enär någon separat 
redovisning beträffande skogsbruket å vanliga bondehemman och andra med 
skogsbruk förenade jordbruk icke som regel synts kunna ifrågasättas. Vid 
räkningen hava däremot olika som binäring till jordbruk drivna företag, 
hänförliga till trädgårdsskötsel, industri, hantverk, handel och transport
väsen m. m., så långt möjligt inbegripits, där rörelsen ifråga kunnat redo
visas skild från jordbruket. 

Utom jordbruk och därmed förenat skogsbruk hava vid företagsräkningen 
principiellt uteslutits olika verksamhetsgrenar, som icke äga karaktär av 
näring i vanlig bemärkelse, såsom statlig och kommunal förvaltning, reli-
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gionsvård, undervisningsväsende, föravarsväsende, sjuk-, ålderdoms- och 
fattigvård, fångvård och annan social verksamhet, vetenskaplig, litterär, 
konstnärlig och därmed jämförlig verksamhet, läkare-, tandläkare- och veteri
närverksamhet m. m. Undantag från ifrågavarande princip har dock gjorts 
beträffande affärsföretag i form av exempelvis apoteksrörelse, advokat-, 
arkitekt- och ingenjörsbyråer, provningsanstalter, massage- och hygieniska 
institut ävensom beträffande enskilda anstalter och hem för sjukvård och 
annan vårdverksamhet, vilka senare på grund av det intresse, som ur social 
synpunkt knyter sig till desamma, synts böra ingå vid räkningen. 

En viktig fråga vid företagsräkningens planläggning har även varit, vil
ket s}ag av företagsenheter som skolat läggas till grund för räkningen. 
Man har här haft att välja på i huvudsak tre olika alternativ, nämligen 
a) varje särskild firma, d. v. s. all verksamhet, som drives under ett och 
samma firmanamn resp. av en och samma företagare, b) varje lokalt av
gränsad driftsenhet eller arbetsställe och c) de s. k. tekniska enheterna eller 
företagens å skilda produktionsstadier eller verksamhetsområden arbetande 
avdelningar. Vid vissa företagsräkningar, som på senaste tiden verkställts 
i utlandet, har under b) angivna alternativ valts, och även vid förevarande 
räkning har det befunnits ur skilda synpunkter lämpligast att utgå från 
de lokalt avgränsade driftsenheterna eller arbetsställena såsom grundläggande 
enheter. Med företag förstås alltså vid denna räkning en i lokalt hänseende 
fristående och avskild verksamhet eller rörelse (arbetsställe). Härav följer, 
att om samma firma idkat flera lokalt skilda verksamheter å samma ort 
eller verksamhet å skilda orter, varje sådan verksamhet i princip betraktats 
såsom ett särskilt företag, för vilket specificerade uppgifter skolat avlämnas 
till räkningen. Närmare upplysningar rörande den praktiska tillämpningen 
av nu angivna princip meddelas längre fram (s. 20 o. f.). 

I fråga om de uppgifter, som införskaffats beträffande företagen, gäller 
självfallet, att deras art och innebörd bestämts av företagsräkDingens all
männa syftemål att lämna en möjligast mångsidig och ingående belysning 
av näringslivets omfattning och beskaffenhet i skilda hänseenden. Förutom 
uppgifter, erforderliga för de olika företagens identifiering och lokalisering, 
hava företagen sålunda i angivna syfte haft att meddela upplysningar bland 
annat angående: 

den ägarekategori, företaget tillhört (enskild person, aktiebolag, annat 
bolag, ekonomisk förening, staten, kommun o. s. v.); 

företagets egenskap av ensamt företag (företag utan lokal uppdelning av 
verksamheten), huvudföretag (företag med lokalt avskild filialverksamhet) 
eller filial (företag underordnat lokalt avgränsat huvudföretag); 

arten eller slaget av företagets verksamhet samt, där verksamheten fallit 
inom flera olika näringsbranscher, vilken bransch som varit att anse som 
företagets viktigaste; 

där verksamheten bestått i tillverkning eller förädling av varor, vilket 
eller vilka varuslag tillverkningen eller förädlingen avsett; 
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där verksamheten bestått i handel med varor, vilket eller vilka varuslag 
handelsrörelsen avsett ävensom huruvida handeln utövats i parti, i detalj, 
i både parti och detalj eller såsom ambulerande handel samt huruvida han
deln drivits antingen i fast räkning eller i kommission eller såsom 
agentur; 

där verksamheten bestått i reparations- och liknande arbeten, de vikti
gaste slagen av dylika arbeten; 

företagets totala omsättningsbelopp under år 1930 eller därmed närmast 
sammanfallande räkenskapsår med fördelning på olika verksamhetsbranscher; 

vid företaget sysselsatta personer med ålders- och könsfördelning samt 
fördelning på olika sysselsättningskategorier; 

använda stationära motorers antal och hästkraftstyrka med fördelning på 
skilda slag av motorer ävensom på motorer för omedelbar drift av 
maskiner, transportanordningar etc. och motorer för drivande av elektricitets
generatorer; 

använda motorfordons, fartygs och flygmaskiners antal, maskinstyrka och 
i tillämpliga fall lastförmåga med fördelning på skilda slag av fordon och 
fartyg ävensom antalet använda dragare samt 

förbrukningen under år 1930 eller därmed närmast sammanfallande 
räkenskapsår av olika slag av bränsle samt elektrisk energi. 

För uppnående av största möjliga fullständighet vid företagsräkningen 
har det givetvis varit av grundläggande betydelse att finna en effektiv 
metod för primäruppgifternas insamling. I huvudsak har man här haft att 
pröva två alternativa vägar, nämligen antingen anlitande av särskilt utsedda 
lokala räknare med uppgift a t t var och en inom sitt bestämda distrikt in
förskaffa uppgifterna eller ock en insamling av dessa genom befintliga lo
kala myndigheter. Därest räkningen innefattat även jordbruket, torde det 
blivit nödvändigt att välja förstnämnda alternativ, men sedan denna 
näringsgren uteslutits och räkningens omfattning härigenom blivit mera 
begränsad, har även den senare vägen synts framkomlig. Ifråga om möj
ligheterna att åstadkomma ett fullständigt uppgiftsmaterial hava de två 
metoderna ansetts ungefärligen likvärdiga. Däremot ligger det i sakens natur, 
att en organisation med särskilda räknare skulle draga betydligt högre 
kostnader än ett insamlingsarbete, utfört av myndigheterna som tjänste
åliggande. På grund härav har sistnämnda metod befunnits böra komma 
till användning vid materialinsamlingen. Uppgifterna till räkningen hava 
följaktligen med vissa undantag, som senare skola omnämnas, införskaffats 
i Stockholm genom överståthållarämbetet, i övriga städer genom magistrater 
och stadsstyrelser och på landsbygden genom landsfiskalerna. 

Till grund för myndigheternas ifrågavarande insamlingsarbete hava i 
första hand lagts namn- och adressförteckningar över företagarne inom 
respektive myndigheters förvaltningsområden, vilka förteckningar upprättats 
genom kommerskollegii försorg. Huvudkällan för sagda förteckningar har 
utgjorts av uppgifterna till mantalsskrivningen under 1930. Beträffande 
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företagare, som enligt lagen om försäkring för olycksfall i arbete den 17 
juni 1916 varit att anse såsom arbetsgivare, hava förteckningarna åstad
kommits genom utdrag ur de uppgifter om arbetsgivare, som i samband 
med mantalsskrivningarna avgivas till riksförsäkringsanstalten genom dess 
s. k. mantalsombud. Ifråga om företagare, vilka icke varit arbetsgivare 
i olycksfallsförsäkringslagens mening, hava nyssnämnda ombud för kom-
merskollegii räkning vid mantalsskrivningen upprättat särskilda tilläggs
förteckningar, därvid ersättning utgått dels med ett grundbelopp av 2 kro
nor för varje fullt 1000-tal invånare i vederbörande ombuds distrikt, dels 
med 10 öre för varje i förteckningen uppförd företagare. Beträffande före
tagare, som tillkommit efter mantalsskrivningen för år 1931, hava förteck
ningar ävenledes upprättats, för så vitt det gäller till aktiebolags-, försäk
rings-, förenings- och handelsregistren anmälda firmor. Vid sidan av de 
till ledning för myndigheternas insamlingsarbete sålunda uppgjorda före-
tagarförteckningarna hava under berörda arbetes fortgång vissa andra åt
gärder vidtagits för säkerställande så långt möjligt av ett fullständigt upp
giftsmaterial, för vilka åtgärder redogörelse lämnas längre fram fjfr s. 15 
o. f.). 

Vid företagsräkningens planläggning måste även avgöras, till vilken tid
punkt räkningen borde hänföra sig. Härvid hava de av denna betingade 
förarbetena, särskilt upprättandet av ovannämnda företagarförteckningar, 
blivit i viss mån bestämmande, i det att dessa arbeten krävt så lång tid, 
at t räkningen icke kunnat verkställas tidigare än på hösten 1931. Nämnda 
årstid har också befunnits lämplig för räkningen med hänsyn till att närings
livet då i allmänhet är i full verksamhet även vad flertalet säsongnäringar 
beträffar. Det datum, till vilket de infordrade uppgifterna om verksamhetens 
art, sysselsatta personer, använda motorer, fordon och fartyg m. m. som 
regel skolat hänföra sig, har bestämts till den 25 september 1931. Upp
gifterna om företagens omsättningsbelopp samt förbrukning av olika bränsle
medel och elektrisk energi hava kommit att avse det närmast före nämnda 
datum avslutade räkenskapsåret, d. v. s. i allmänhet kalenderåret 1930. 

Uppgiftsmaterialets insamling. 

Kungl. kungörelse angående uppgifters avgivande till företagsräk
ningen utfärdades den 22 juli 1931 (nr 311). Beträffande räkningens 
omfattning, arten av de uppgifter, som skulle avlämnas av företagarne, 
samt tidpunkten för räkningen meddelades i kungörelsen bestämmelser, 
vilkas huvudsakliga innehåll framgår av det föregående. Uppgifterna till 
räkningen skulle enligt kungörelsen avgivas å frågeformulär, fastställda av 
kommerskollegium, vilka formulär av kollegium skulle utdelas till orts
myndigheterna för vidare befordran till företagarne. Det skulle åligga be
rörda myndigheter att tillse, att uppgifter inkomme från samtliga uppgifts-
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skyldiga, samt att, där lämnad uppgift innehölle uppenbara fel eller oegent-
ligheter, söka åstadkomma rättelse. Uppgifterna skulle av de uppgiftsskyl
diga inlämnas till myndigheterna senast den 23 oktober 1931 samt av dessa 
insändas till kommerskollegium senast den 20 november samma år. Vid 
underlåtenhet att avgiva föreskrivna uppgifter kunde företagare fällas till 
vite. 

De frågeformulär, som enligt ovanstående skulle tillhandahållas före
tagarne, hava av kollegium utarbetats under samråd med skilda närings
representanter och andra sakkunniga. Formulären ifråga hava fastställts i 
tre olika huvudtyper, nämligen formulär I, avsett för företag med minst 5 
personer anställda, formulär II, avsett för företag med inga eller högst 4 
personer anställda, samt ett specialformulär för uppgifter angående järn
vägstrafik. Mellan de två förstnämnda formulären har enda skillnaden varit, 
att formulär II, såsom avsett för mindre företagare, erhållit en i vissa hän
seenden förenklad uppställning. Förutom själva frågeställningen hava i 
formulären meddelats dels vissa upplysningar angående räkningen och den 
stadgade uppgiftsskyldigheten, dels olika anvisningar rörande formulärens 
ifyllande. Beträffande såväl frågornas avfattning som berörda upplysnin
gars och anvisningars närmare innehåll torde få hänvisas till bifogade av
tryck av formulären (bil. A—C). 

Frågeformulären jämte de upprättade företagarförteckningarna utsändes 
till ortsmyndigheterna under senare delen av augusti och i början av sep
tember 1931, varefter myndigheternas arbete med formulärens fördelning 
och uppgifternas insamling tog sin början. Samtidigt härmed vidtogos åt
gärder i syfte att upplysa allmänheten om företagsräkningens innebörd och 
ändamål samt intressera företagarna för de begärda uppgifternas riktiga 
och fullständiga avgivande. Sålunda infördes ett flertal artiklar i dagspres
sen, i vilka räkningens betydelse och sättet för dess genomförande belystes. 
Vidare lämnades i radioföredrag utförlig redogörelse för räkningens all
männa syfte, uppgiftsskyldighetens omfattning, materialinsamlingens an
ordning, de begärda uppgifternas art och sättet för deras avgivande m. m. 

I avseende å de till ortsmyndigheterna utsända företagarförteckningarna 
bör anmärkas, att desamma kommit att bli i viss mån bristfälliga, vad 
beträffar fullständigheten av de uppgiftsskyldigas angivande. Åsyftade 
brister hava berott på beskaffenheten av källmaterialet för förteckningarna, 
i huvudsak 1930 års mantalsskrivningsuppgifter, samt på vissa ofullkomlig
heter i samband med förteckningarnas upprättande. Härutinnan må först 
anföras, att mantalslängderna icke lämna fullständig uppgift å den stora 
grupp av företag, som drivas av juridiska personer. I fråga om företagar-
verksamhet, som utövas av enskilda personer, äro mantalsskrivningsupp
gifterna vidare delvis oklara, beroende på att samma yrkesbeteckning i en 
mängd fall användes för såväl företagare som anställda, t. ex. ingenjör, 
skomakare, sömmerska, smed, målare, murare, åkare o. s. v. Härtill kom
mer, att näringsidkare stundom upptagas under yrkesbeteckningar, som icke 
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ge någon antydan om deras företagarverksamhet, t. ex. rådman, konsul, 
gårdsägare, kapten, ombudsman, kamrer m. fl. 

Av vad nu anförts torde framgå, att mantalsskrivningsuppgifterna kun
nat tjäna som tillfredsställande källa för företagarförteekningarna, endast 
under förutsättning att de för sagda förteckningar erforderliga utdragen 
verkställts under anlitande av personer med noggrann lokal kännedom om 
förekommande näringsföretag. Angivna förutsättning har också varit för 
handen i så måtto, att förteckningarna, såsom förut omnämnts, grundats 
på av riksförsäkringsanstaltens mantalsombud i samband med mantals
skrivningarna åstadkommet uppgiftsmaterial. Det torde emellertid ligga i 
sakens natur, att mantalsombudens ifrågavarande arbete, vilket varit för
delat på ett 240-tal ombud, måste hava blivit till viss grad ojämnt, bero
ende på olika ombuds olika grad av lokalkännedom och intresse för upp
giften ävensom på skiljaktiga uppfattningar beträffande principerna för 
arbetet. Följden härav har givetvis blivit en motsvarande ojämnhet ifråga 
om företagarförteckningarnas fullständighet. 

Jämväl de särskilda förteckningar, som genom utdrag ur aktiebolags- och 
handelsregistren m. m. upprättats över företagare, som tillkommit eller 
ändrat namn eller hemort efter 1930 års mantalsskrivning, hava varit 
behäftade med vissa luckor, främst beroende därpå, att mindre hantverkare 
och vissa andra mindre näringsidkare icke äro skyldiga att låta inregistrera 
firma och följaktligen icke upptagas i handelsregistret. 

Av ovan antydda skäl hava de uppgjorda företagarförteekningarna icke 
varit tillräckliga såsom grundval för myndigheternas uppgiftsinsamling, 
utan det har blivit nödvändigt att jämväl på andra vägar söka säkerställa 
ett i möjligaste mån fullständigt material. Härvid har i första hand litats 
till lokalmyndigheternas medverkan, i det dessa uttryckligen upplysts om 
att förteckningarna varit behäftade med brister ifråga om fullständigheten 
samt anmodats tillse, att uppgifter avgivits även av uppgiftsskyldiga, som 
icke funnits upptagna i förteckningarna. Den uppgiftsinsamling vid sidan 
av förteckningarna, vilken myndigheterna i anledning härav vidtagit, har 
i åtskilliga fall blivit ganska omfattande. 

Såsom förut omnämnts skulle de insamlade uppgifterna av myndigheterna 
insändas till kommerskollegium senast den 20 november 1931. I allmänhet 
har också myndigheternas redovisning inkommit till kollegium omkring 
angivna tidpunkt. I åtskilliga fall har dock längre eller kortare uppskov 
med redovisningen måst medgivas, beroende på att arbetet med uppgifts-
materialets införskaffande och komplettering varit av den omfattning, att 
detsamma icke medhunnits inom föreskriven tid. Angivna förhållande har 
givetvis främst gjort sig gällande ifråga om de största städerna och andra 
orter med mera utvecklat näringsliv. 

Enligt erhållna instruktioner hava myndigheterna i samband med redo
visningen haft att å företagareförteckningarna avpricka de företagare, från 
vilka uppgifter inkommit, samt att beträffande i förteckningarna upptagna 
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personer och firmor, som icke avlämnat uppgifter, meddela upplysning om 
anledningen härtill eller den åtgärd, som vidtagits för uppgifternas inför
skaffande, över företagare, som ej funnits uppförda i de ursprungliga för
teckningarna men från vilka uppgifter införskaffats, hava myndigheterna 
haft att upprätta särskilda förteckningar. Såväl dessa förteckningar som 
de av kommerskollegium översända hava vid myndigheternas slutredovis
ning tillställts kollegium. 

I och med att myndigheternas ifrågavarande redovisning successivt slut
förts, har den närmaste arbetsuppgiften vid företagsräkningen blivit att dels 
tillse, att uppgifter avgivits av uppgiftspliktiga företagare, som funnits upp
tagna i förteckningarna men av en eller annan anledning ej inkommit med 
uppgifter, dels undersöka, i vad mån ytterligare åtgärder erfordrats för att 
bringa materialet till största möjliga fullständighet. Sistberörda undersök
ningsarbete, vilket varit synnerligen omfattande och tidskrävande, har 
huvudsakligen bestått i jämförelser emellan ovan omnämnda förteckningar 
och olika andra källor, ur vilka uppgifter om förekommande företagare kunnat 
hämtas. De källor det här gällt hava i huvudsak varit följande: 

hos kommerskollegium föreliggande uppgifter för den årliga industri-, 
bergverks-, sjöfarts- och flottningsstatistiken; 

statistiska centralbyråns uppgiftsmaterial beträffande mejerier och fiske; 
kontrollstyrelsens berättelse över rusdrycksförsäljningen m. m.; 
förteckning hos väg- och vattenbyggnadsstyrelsen över väghållnings-

distrikt; 
förteckning av arbetslöshetskommissionen över arbeten, bedrivna med bi

drag av arbetslöshetsmedel; 
uppgifter hos statens potatismjölsnämnd över stärkelsefabriker; 
telefonkatalogens yrkesregister; 
handelskalendern; 
nyare adresskalendrar för vissa städer och län; 
förteckning i statskalendern över vissa stiftelser, föreningar m. fl. sam

manslutningar; 
olika specialkalendrar och -förteckningar, såsom Sveriges skeppslista 1931, 

bankårsboken, fastighetskalendrar, kalender över vilo- och kurorter, förteck
ning över Sveriges biografer och förteckning över landets pälsdjursfarmar m. fl. 

Det genom ovan berörda jämförelser verkställda undersöknings- och kon
trollarbetet har givit viktiga resultat, i det att kännedom erhållits om ett 
betydande antal företagare, beträffande vilka uppgifter saknats i det av 
myndigheterna redovisade materialet. Förteckningar över de sålunda upp
spårade företagarna hava upprättats och utsänts till vederbörande orts
myndigheter, vilka därefter införskaffat uppgifter även beträffande dessa. 
Tilläggas bör, att jämväl i samband med primäruppgifternas granskning, 
tack vare i dessa meddelade upplysningar, ej oväsentliga kompletteringar 
kunnat verkställas. 

Ifråga om tvenne verksamhetsgrenar, nämligen fiske och pälsdjursupp-
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födning, har dock redovisningen visat sig behäftad med så stora brister, att 
försöken att införskaffa ett tillfredsställande material här synts böra upp
givas. En kompletterings verkställande i sagda fall skulle nämligen, sär
skilt vad fisket beträffar, blivit ett mycket tidskrävande arbete, vars full
följande måst medföra ej oväsentlig försening av företagsräkningens slut
förande. Av denna anledning har det synts lämpligast att avstå från en 
redovisning av fiske och pälsdjursuppfödning. Beträffande fisket gäller ju för 
övrigt, att den vida viktigare delen, d. v. s. saltsjöfisket, liksom delvis även 
sötvattensfisket belyses genom årligen utkommande officiell statistik. 

Uppgiftsinsamlingen ifråga om vissa verksamhetsgrenar har verkställts 
direkt av kommerskollegium utan ortsmyndigheternas medverkan. I den 
mån det här rört sig om verksamhet, som stått under central myndighets 
förvaltning, såsom statens skogsbruk, kraftverks-, kanal- och järnvägsdrift, 
post-, telegraf- och telefonväsen samt statliga väg- och vattenbyggnads
arbeten, hava uppgifterna erhållits genom vederbörande centralmyndighet. 
Beträffande övriga här avsedda rörelsegrenar, nämligen apoteksrörelse, bank-
och försäkringsväsen, enskilda järnvägar, systembolag samt folkparker o. d., 
hava uppgifterna införskaffats med ledning av olika publikationer och spe
cialförteckningar. 

De i olika avseenden vidtagna åtgärderna för åvägabringandet av en fullt 
effektiv uppgiftsinsamling kunna i stort sett anses hava givit till resultat, att 
ett uppgiftsmaterial av tillfredsställande fullständighet erhållits beträffande 
de av företagsräkningen omfattade näringskategorierna, undantagandes fiske 
och pälsdjursuppfödning. Det ligger emellertid i sakens natur, att vissa 
ojämnheter och brister i redovisningens fullständighet blivit ofrånkomliga. 
Dylika brister torde vara för handen främst beträffande verksamhet av 
sådan art, att tvekan kunnat råda, huruvida uppgiftsskyldighet förelegat eller 
icke. Det viktigaste exemplet härpå utgöres av olika slags verksamhet, 
bedriven såsom binäring till jordbruk, såsom skogsbruk, trädgårdsskötsel, 
industri, hantverk, handel, transportrörelse m. m. Beträffande ifrågava
rande slag av näringsverksamhet har enligt kungörelsen angående upp
gifter för företagsräkningen uppgiftsskyldighet förelegat endast, därest 
rörelsen drivits för utnyttjande av annat än jordbruksfastighetens alster 
eller såsom särskild förvaltningsenhet. I följd av denna bestämmelse har, vad 
först skogsbruket beträffar, frihet från uppgiftsskyldighet varit medgiven, 
för så vitt det gällt skogsbruk, bedrivet såsom binäring till jordbruk utan 
att i avseende å bokföring och sysselsatt personal m. m. hava varit skilt 
från detta. Det kan emellertid förutsättas, att med jordbruk förenat skogs
bruk, beträffande vilket uppgifter vid en sträng tolkning av bestämmelsen 
ifråga bort avgivas, jämväl kommit att i viss utsträckning falla utanför 
räkningen. Sålunda torde det vara otvivelaktigt, att uppgifter exempelvis 
i sådana fall, där skogsbruket icke varit binäring utan huvudnäring i för
hållande till jordbruket eller där skogsbruket i förvaltningshänseende varit 
tillräckligt avgränsat från jordbruket för att redovisning till räkningen 
2 — 342626 
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skulle kunnat ske, ej sällan uteblivit. Svårbedömbarheten av de faktorer, 
som här varit bestämmande för uppgiftsskyldigheten, och bristen på lokala 
organ, disponibla för undersökningar å området, ha emellertid medfört, att 
föga kunnat åtgöras för avhjälpande av nu berörda bristfällighet. 

Vad ovan anförts beträffande skogsbruket äger till viss grad sin mot
svarighet med avseende på annan i kombination med jordbruk bedriven 
näringsverksamhet. Det kan sålunda förutsättas, att av jordbrukare be
driven trädgårds-, industri-, hantverks-, handels- och annan rörelse stundom 
blivit oredovisad, trots att densamma icke varit av den karaktär, att den 
enligt nyssnämnda författningsbestämmelse varit fritagen från uppgifts
skyldighet. Angivna förhållande kan antagas föreligga synnerligast i sådana 
fall, där vederbörande näringsidkare i mantalsskrivningsuppgifterna eller 
andra anlitade källor till yrket angivits endast som jordbrukare och i följd 
härav icke kommit att avkrävas uppgifter. 
. Svårighet att uppdraga gränsen mellan uppgiftspliktig och icke uppgifts-
pliktig verksamhet har framträtt även å vissa andra områden än de ovan 
berörda. Sådana områden utgöra exempelvis konstnärlig och social verk
samhet. Förstnämnda slag av verksamhet har, såsom förut omnämnts, för
fattningsenligt varit undantagen från uppgiftsskyldighet, och svårigheten 
har därför här närmast gällt bestämmandet av ifrågavarande undantags 
praktiska räckvidd. Den princip, som härutinnan tillämpats, har bestått 
däri, att konstnärlig produktion, som ägt huvudsaklig karaktär av affärs
rörelse, t. ex. arkitektverksamhet, konsthantverk, konstnärlig fotografering 
m. m., icke ansetts representera konstutövning av den art, att verksamheten 
ifråga bort undantagas från uppgiftsplikt. Beträffande social verksamhet 
har frihet från uppgiftsskyldighet likaledes varit stadgad, frånsett att sådan 
skyldighet gällt för vid enskilda inrättningar bedriven sjukvård och annan 
omvårdnad. Jämväl ifråga om den praktiska tillämpningen av förevarande 
stadgande har viss tveksamhet kunnat råda, i det begreppet social verk
samhet ju kan anses innefatta även viss yrkesmässig rörelse, såsom exem
pelvis arbetsföretag, drivna för sysselsättning av arbetslösa eller vanföra, 
eller handelsrörelse för försäljning av blindas eller mindre bemedlades 
arbeten o. s. v. I förevarande fall har så långt möjligt den principen 
följts, att de yrkesmässiga företagen medtagits vid räkningen men där
emot icke de bakomstående sociala organisationerna eller ideella samman
slutningarna. I avseende å samtliga här avsedda verksamhetsgrenar gäller 
emellertid, att det på grund av bristande källmaterial icke varit möjligt 
att säkerställa en fullständig och likformig uppgiftsredovisning till räk
ningen. 

Bland yrkesgrupper, beträffande vilka tveksamhet ifråga om uppgifts
skyldigheten i det enskilda fallet kunnat råda, äro slutligen att nämna 
vissa näringsidkare, som ofta intaga en mellanställning mellan företagare 
och anställda yrkesutövare, såsom olika slag av agenter, idkare av hant
verksmässigt hemarbete eller hemindustri samt olika yrkesutövare särskilt 
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inom byggnads- och installationsbranscherna, t. ex. grundläggare, murare, 
byggnadssnickare, målare, elektriska montörer o. s. v. Uppgiftsskyldighet 
har i anförda fall] ansetts föreligga, därest agenturverksamheten drivits 
uteslutande mot provision och alltså icke mot fast lön, därest hemarbetet 
eller hemindustrien idkats för egen räkning och idkaren således icke varit 
hos viss företagare anställd hemarbetare samt därest grundläggningsarbetet, 
murningen etc. verkställts som självständigt arbete utan att yrkesmannen 
varit att anse som anställd hos uppdragsgivaren. Det torde vara tydligt, 
att oklarhet i berörda avseenden ej sällan varit för handen och att upp
giftsinsamlingen härav väsentligt försvårats. Härtill kommer, att ifråga
varande- företagargrupper utmärkas av en jämförelsevis hastigt växlande 
och föränderlig personsammansättning, vilken växling utgjort ett svårt 
hinder, då det gällt att söka åvägabringa ett tillfredsställande uppgifts
material. Nu anförda omständigheter i förening hava medfört, att redo
visningen av ifrågavarande yrkesgrupper torde få anses behäftad med brister 
i avseende å såväl likformigheten som fullständigheten. 

Jämväl beträffande andra verksamhetsområden än de ovan berörda före
finnes självfallet viss ojämnhet ifråga om uppgiftsmaterialets fullständighet. 
De rörelsegrenar, för vilka luckor av nämnvärdare betydenhet synas antag
liga, äro främst mindre byggnads- och annan anläggningsverksamhet, vissa 
hantverksgrupper samt handel från salustånd, gatuhandel och annan am
bulerande handel. Vad anläggningsverksamheten beträffar, förklaras an
givna förhållande i huvudsak av verksamhetens vanligen jämförelsevis 
korta varaktighet å varje särskild arbetsplats och härav förorsakade svårig
heter att erhålla fullständig kännedom om de vid räkningsdatum i gång 
varande företagen. Av hantverk och likartad rörelse, som torde blivit 
mindre fullständigt redovisad, äro som exempel särskilt att nämna hem
bageri, sömnad, stickning samt tvätt och strykning, vilka slag av verk
samhet ju ofta drivas i liten skala av kvinnliga företagare vid sidan av 
husligt arbete, i följd varav upplysning om verksamheten ej sällan torde 
saknas i mantalslängder och andra förteckningar. Även ifråga om handel 
från salustånd och ambulerande handel gäller, att hithörande företag ofta 
äro av mycket ringa betydenhet, varför deras förekomst stundom icke torde 
framgått av tillgängliga källor och icke heller varit känd av de vid mate
rialinsamlingen medverkande lokala myndigheterna. Om här berörda såväl 
hantverks- som handelsrörelse kan dessutom sägas, att den utmärkes av 
stark personväxling i företagargruppernas sammansättning, vilket naturligen 
varit ägnat att försvåra uppgiftsinsamlingen. 

På grund av sin beskaffenhet och de former, under vilka de arbeta, kunna 
även vissa andra företagsgrupper beräknas hava blivit mer eller mindre 
ofullständigt redovisade. Såsom exempel på dylika grupper må först an
föras smärre sammanslutningar för skilda slag av verksamhet, såsom före
ningar för lokala telefonanläggningar, distribution av elektrisk energi och 
utförande av tröskning, försäkringsföreningar, bostads- och byggnadsföre-
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ningar samt fastighetsbolag, föreningar för sjuk- och begravningshjälp, 
kredit- och pensionsföreningar m. m. Andra hithörande exempel utgöra 
säsongmässigt och i mindre skala drivna pensionat, matserveringar och ka
féer ävensom serveringsrörelse å fartyg samt olika inom nöjes- och idrotts
branschen arbetande företag, särskilt sådana av ambulerande slag. 

Uppgiftsmaterialets granskning och bearbetning. 

Sedan besvarade frågeformulär så långt möjligt införskaffats från samt
liga uppgiftsskyldiga, har det återstått att genomgående granska det in
komna materialet, att ombesörja erforderliga rättelser och kompletteringar 
samt att verkställa uppgifternas slutliga bearbetning, gruppering och sam
manställning i tabellöversikter. Beträffande förstberörda arbeten må an
föras, att desamma blivit synnerligen omfattande, vilket torde belysas där
av, att i samband med granskningsarbetet utsänts omkring 21 000 anmärk
ningsskrivelser, vartill kommit ett stort antal förfrågningar, särskilt hos 
företag i Stockholm och dess omnejd, vilka skett telefonledes. För de vik
tigare vid granskningen framträdda bristerna samt de vid materialets 
bearbetning och gruppering tillämpade huvudsakliga grunderna skall nedan 
i korthet redogöras. 

Såsom tidigare omnämnts, har enligt planen för räkningen varje lokalt 
avgränsad verksamhet (arbetsställe) skolat betraktas som ett särskilt företag 
samt uppgifter å särskilt formulär avgivas för varje sådant företag. Prin
cipen har alltså varit, att om exempelvis en handelsfirmas kontor och butik 
varit belägna på skilda ställen, en industrifirmas verksamhet förlagd till 
skilda anläggningar, en banks rörelse fördelad på olika kontor o. s. v., 
varje sådant arbetsställe skolat vid redovisningen särskiljas. Från angivna 
princip hava emellertid avsteg i betydande utsträckning gjorts av uppgifts-
lämnarne, i det skilda arbetsställen ofta redovisats å gemensamt formulär. 
Åtskilligt arbete har därför måst nedläggas för införskaffande av förnyad 
redovisning med avsedd specificering av arbetsställena. Berörda arbete kan 
i allmänhet anses ha lett till åsyftat resultat, men nämnas bör dock, att 
förevarande redovisningsprincip på enstaka punkter icke kunnat fullt genom
föras. Särskilt gäller detta ifråga om industriföretag, vilka haft lokalt 
skilda fabriksanläggningar å samma plats, t. ex. järnbruk och järnmanu
fakturverk, sågverk och kvarn, snickerifabrik och mekanisk verkstad m. fl. 
kombinationer. Svårigheter hava här stundom mött för den eftersträvade 
specificeringen, vilka kunnat leda till at t denna måst uppgivas och anlägg
ningarna upptagas som ett företag. Även i andra fall, där verksamheten 
varit lokalt åtskild, såsom exempelvis ifråga om firmor med kontor, affärs
rörelse, lager, mindre verkstadsrörelse 1. d. i skilda lokaler å samma ort, 
kan givetvis hava förekommit, att arbetsställenas särskiljande icke kunnat 
strängt genomföras. 

Framhållas bör vidare, att begreppet företag (arbetsställe) på grund av 

Företagsbe
greppet. 
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verksamhetens art inom vissa yrkesgrenar kommit att erhålla en innebörd, 
som kan anses mer eller mindre avvika från den ovan angivna. De slag 
av verksamhet det här gäller äro i främsta rummet sådana, som icke kanna 
anses lokaliserade till bestämda arbetsställen utan omspänna större områden, 
utövas å växlande platser eller äro av ambulerande karaktär. Såsom de 
viktigaste exemplen på dylik verksamhet må anföras skogsbruk, malmbryt
ning och grovstensindustri, husbyggnads-, rörlednings-, elektriska installations-, 
väg-, gatu- och andra anläggningsarbeten, till växlande platser förlagd hant
verksrörelse, såsom murning, grundläggning, byggnadssnickeri, målning 
m. m., ambulerande handel inklusive agenturer, olika slag av transport-
och kommunikationsverksamhet, fastighetsförvaltning samt ambulerande 
verksamhet inom nöjesbranschen. Beträffande innebörden av begreppet före
tag, sådant detta i nu berörda fall tillämpats, gäller i huvudsak följande. 

För skogsbrukets vidkommande har åt begreppet företag givits betydelsen 
av skogsbruk hörande under viss förvaltningsenhet, så att t. ex. statligt 
skogsbruk inom visst revir liksom enskilt skogsbruk stående under gemen
sam förvaltning (skogsförvaltning, skogskontor etc.) betraktats såsom särskilt 
företag. Ifråga om malmbrytning, grovstensindustri och mineralbrytning 
har som särskilt företag räknats varje lokalt avskild eller i varje fall inom 
en och samma socken bedriven, under samma förvaltning stående verksam
het. I lokalt samband med malmbrytning eller järnverk drivna brikette
rings- och sintringsverk samt anrikningsverk drivna i samband med malm
gruvor hava icke räknats som särskilda företag. Husbyggnadsarbeten, som 
av samma företagare bedrivits på skilda ställen å en och samma ort, hava 
betraktats som ett enda företag. På liknande sätt har förfarits beträffande 
rörlednings-, elektriska installations-, gatu- m. fl. anläggningsarbeten. Väg-, 
järnvägs-, telegraf- och telefonlinjebyggnader samt hithörande underhålls-
och reparationsarbeten hava oberoende av den lokala utsträckningen i varje 
särskilt fall räknats som ett företag, dock att där verksamheten varit för
delad på olika förvaltningsdistrikt, varje sådan förvaltning upptagits som 
ett företag. Ifråga om på växlande platser utövad hantverksrörelse samt 
ambulerande verksamhet inom handels- och nöjesbranscherna har företag 
blivit liktydigt med företagare, därest icke rörelsen delvis drivits vid fili
aler, i vilket fall även dessa räknats som företag. Vid transport- och annan 
kommunikationsverksamhet hava som regel de olika arbetsställen, till vilka 
rörelsen varit stationerad, var för sig betraktats som företag. Inom post-, 
telegraf-, telefon- och järnvägsväsen har alltså begreppet företag fått inne
börden av station, kontor etc. med särskild personal eller uppbörd. Samma 
princip har tillämpats för sjöfarts- och liknande rörelse. Ifråga om vissa 
verksamhetsgrenar, såsom hamnrörelse och flottning, gäller dock, att före
tagarens hela verksamhet av respektive slag räknats som ett företag. 

Slutligen må anföras, att till industrier och andra företag hörande hjälp-
anläggningar o. d., vid vilka någon personal ej regelbundet sysselsattes, 
icke redovisats som särskilda företag. Såsom exempel kunna nämnas elek-
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triska transformatoranläggningar, pumpstationer, magasin, nederlag etc, 
vid vilka ingen person har sin huvudsakliga verksamhet. 

Uppgifter angående omsättningens värde under år 1930 eller därmed 
närmast sammanfallande räkenskapsår hava införskaffats för samtliga före
tagsgrupper, undantagandes vissa kategorier, där omsättning i vanlig me
ning ej kan sägas förekomma, såsom banker, bankir- och emissionsföretag, 
växelkontor, försäkringsrörelse, pensions-, sjuk- och begravningskassor, annan 
medelsförvaltande verksamhet, pantbanks- och varubelåningsrörelse] samt 
bostadsföreningar. Ifrågavarande uppgifter hava visat sig behäftade med 
betydande bristfälligheter. För det första hava sålunda åtskilliga företag 
från början icke meddelat sin omsättning utan måst särskilt avkrävas upp
gifter härom. Ett ej sällsynt förhållande, särskilt för mindre företags vid
kommande, har även varit, att på grund av missförstånd helt oriktiga upp
gifter lämnats. Det vanligaste exemplet härpå utgöres av de talrika fall, 
där såsom omsättningsbelopp angivits inkomsten efter avdrag av omkost
nader eller något nettobelopp av annat slag. Ofta har även förekommit, 
att omsättningsbelopp upptagits under oriktig rubrik, att handelsföretag 
uppgivit inköps- i stället för försäljningsvärdet å omsatta varor samt att jämte 
omsättningsbelopp även å rörelsen uppkommet överskott redovisats. Där det 
varit tydligt, att missuppfattningar sålunda förelegat, hava rättelser givitvis 
ombesörjts. Ifråga om mindre företag, såsom särskilt i obetydlig omfatt
ning drivna hantverks- och handelsföretag, har det emellertid ofta synts 
tveksamt, huruvida uppgivet omsättningsbelopp varit riktigt eller ej. För 
upplysnings vinnande hava förfrågningar stickprovsvis verkställts, vilka be
funnits giva grund för vissa approximativa korrigeringar, men det kan 
likväl icke anses uteslutet, att omsättningen för en del små företag kommit 
att bli redovisad med för lågt belopp. 

Även beträffande omsättningsbeloppets fördelning på olika vid ett och 
samma företag förekommande grenar av verksamhet hava uppgifterna visat 
sig bristfälliga. Vid räkningen har, såsom framgår av det använda fråge
formuläret (bil. A), åsyftats att erhålla specificerad uppgift exempelvis vid 
kombinerade industri-, hantverks- och handelsföretag rörande försäljnings
värdet av dels egna tillverkningar, dels varor, som enbart återförsålts, vid 
industri- och hantverksföretag med såväl nytillverknings- som reparations
verksamhet rörande värdet av dels nytillverkningar, dels utförda repara
tionsarbeten, vid handel i fast räkning kombinerad med handel i kommis
sion, agentur o. d. rörande försäljningsvärdet av dels varor, som sålts för 
egen räkning, dels varor försålda i kommission eller agentur o. s. v. Ifråga
varande specifikation har av vederbörande företag meddelats ganska ojämnt, 
vilket ofta förklaras av att företagen alls icke eller blott med stort besvär 
kunnat få fram uppgifterna ur sin bokföring. Uppdelningen ifråga har 
emellertid med hjälp av talrika förfrågningar och analogivis gjorda approxi
mativa uppskattningar kunnat i huvudsak genomföras för flertalet av de 
inom skilda branscher verksamma företagen. Å andra sidan gäller emeller-

Omsätt-
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tid för några företagsgrupper, såsom nedan närmare skall påvisas, att de 
olika verksamhetsgrenarna drivits i sådant samband med varandra, att en 
speciflcering av omsättningen för varje gren i praktiken icke låtit sig göra. 

Även i så måtto har omsättningens speciflcering blivit ofullständig, att 
vissa företagare med verksamheten fördelad å ett större antal företag eller 
arbetsställen icke funnit sig kunna meddela omsättningsbelopp för varje 
särskilt sådant. Sagda förhållande föreligger för det första ifråga om en 
del företagare särskilt inom byggnads-, anläggnings- och installations
branscherna med arbetsföretag av mera tillfällig karaktär å skilda orter. 
Omsättningsbeloppet har i åsyftade fall i sin helhet redovisats å det företag, 
som varit att anse såsom vederbörande näringsidkares huvudföretag (jfr 
sid. 38). Bland annat gäller, att telegrafstyrelsens anläggnings- o. d. ar
beten, vad uppgiven omsättning beträffar, i sin helhet redovisats å styrelsens 
byggnadsavdelning i Stockholm. Att nämna är vidare, att ifråga om tele
graf, telefon och statens radioväsen omsättningsbelopp icke kunnat uppgivas 
för de särskilda stationerna, vadan hela omsättningen kommit att upptagas 
å huvudföretaget (telegrafstyrelsen). Till viss grad råder ett liknande för
hållande beträffande järnvägsföretagen, i det att fördelning av omsättningen 
å olika arbetsställen (stationer etc.) kunnat genomföras endast ifråga om 
den del av omsättningen, som representerats av uppbörden å de särskilda 
stationerna, medan den övriga omsättningen, avseende exempelvis transito-
och samtrafik, posttrafik m. m., i sin helhet redovisats å resp. järnvägars 
huvudkontor. Ifråga om ett par smärre enskilda järnvägar saknas fördel
ning av omsättningen å de olika stationerna helt och hållet. 

Nämnas] må slutligen, att ifråga om detaljförsäljningen av bensin upp
gifter rörande omsättningen saknas, för så vitt det gäller kommissionshandel 
för oljebolagens räkning. Omsättningen i partihandel med bensin har däre
mot uppgivits, därvid omsättningens belopp antingen upptagits i sin helhet 
å respektive bolags huvudkontor eller, där försäljningen varit fördelad på 
skilda distriktskontor, redovisats med uppdelning på vart och ett av dessa. 

I huvudsaklig anslutning till den vid uppgifternas insamling tillämpade 
specificeringen har företagens omsättning) vid materialets bearbetning allt 
efter rörelsens art upptagits under någon eller några av följande rubriker: 

1) försäljningsvärde, rabatter avdragna, av varor av egen produktion; 
2) bruttovärde av anläggnings- och monteringsarbeten; 
3) försäljningsvärde, rabatter avdragna, av varor, varmed handel bedri

vits, även i agentur och kommission; 
4) intjänad bruttoersättning för utförda arbeten och tjänster, inberäknat 

av företagen tillsläppta mäterialier och andra omkostnader; 
5) bruttoinkomst av annan rörelse. 
Av rubrikernas lydelse torde i huvudsak framgå såväl de redovisade om

sättningsbeloppens innebörd för olika slag av verksamhet som under vilka 
rubriker skilda verksamhetsgrenars omsättning varit att hänföra. För när
mare belysning av de i förevarande avseende tillämpade redovisningsprin-
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ciperna må dock anföras, att under rubrik 1) upptagits omsättningen vid 
olika slags varuproducerande verksamhet, såsom skogsbruk, trädgårdsodling, 
malmbrytning samt å nytillverkningar inriktad industri- och hantverks
rörelse, under rubrik 2) omsättningen vid husbyggnads-, väg-, gatu-, bro-, 
installations- och liknande anläggningsarbeten, frånsett viss hantverksmässig 
verksamhet av mindre omfattning, samt under rubrik 3) omsättning vid 
vanlig varuhandel, även i agentur och kommission. Under rubrik 4) har 
redovisats omsättningen vid reparations- och liknande arbeten, olika slag av 
s. k. lönarbeten, vidare transport- och kommunikationsverksamhet samt 
olika tjänster av mera ideell natur, såsom advokat-, förmedlings-, upplys
nings- och konsulterande verksamhet m. m. Vad slutligen beträffar rubrik 
5), har hit hänförts omsättningen vid enskild sjukvård och annan vård
verksamhet, vid hotell-, restaurang-, kafé-, pensionats-, uthyrnings-, teater-, 
biograf- och liknande verksamhet ävensom vid folkparks- och tivolirörelse 
samt nöjesinrättningar av andra slag. 

I avseende å företag, som icke avsett produktion för avsalu eller varit 
av affärsmässig art, har såsom omsättning upptagits totala kostnaden för 
verksamheten. Sagda förfarande har tillämpats exempelvis beträffande offent
liga parker, stadsträdgårdar o. d., försvarsväsendet tillhörande industri- och 
hantverksföretag, olika slag av allmänna arbeten, såsom gatu-, väg- och 
broanläggningar, markförbättrings- och skogsvårdsarbeten m. m., utförda 
av staten eller kommunala samfälligheter i egen regi, samt sjukvårds- och 
annan vårdverksamhet, bedriven med tillskott av medel från stiftelser eller 
andra sociala organisationer. 

Ifråga om företag med verksamheten fördelad på olika huvudgrenar har 
omsättningen, såsom förut omnämnts, så långt möjligt fördelats på de skilda 
rörelsegrenarna. Sålunda har exempelvis beträffande industri- och hant
verksföretag, som sysslat med såväl nytillverkning som reparationsarbeten, 
den del av omsättningen, som avsett försålda fabrikat, redovisats under 
ovan angivna rubrik 1) och den reparationsarbeten avseende delen under 
rubrik 4). På liknande sätt har vid kombinerad industri- eller hantverks
rörelse och handel omsättningsbeloppet för varor av egen produktion 
upptagits under rubrik 1) och omsättningen vid återförsäljning (handel) 
under rubrik 3) samt vid förenad handels- och transportverksamhet om
sättningsbeloppet för handeln under rubrik 3) och för transportrörelsen 
under rubrik 4) o. s. v. Ifrågavarande uppdelning har dock, såsom förut 
antytts, icke kunnat genomföras beträffande vissa slag av kombinerade 
verksamheter. I de fall det här gäller har därför den metoden måst till-
lämpas, att omsättningen för resp. företag i dess helhet hänförts under 
den rubrik, som synts tillämplig å företagets huvudverksamhet. Sålunda 
har ifråga om industri- och hantverksföretag, vilka bedrivit såväl nytill
verkning som reparationsarbeten men icke kunnat specificera omsättningen 
för vardera av dessa grenar, hela omsättningen allt efter vederbörande före
tags huvudverksamhet redovisats under antingen rubrik 1) eller 4), där 
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fråga ej varit om byggnads- eller annan anläggningsverksamhet o. d. 
Exempel på dylika företag erbjuda i synnerhet plåtslageri-, smides-, glas-
mästeri-, snickeri-, skrädderi- och sadelmakeribranscherna. För så vitt det 
gällt kombinerad nyanläggnings- och reparationsverksamhet inom hus-, väg-
och vattenbyggnads- samt rörlednings- och elektriska installations- m. fl. 
anläggningsbranscher, har totalomsättningen för mera industrimässiga före
tag som regel upptagits under rubrik 2) samt för hantverkare inom nämnda 
branscher, t. ex. murare, byggnadssnickare, kakelugnsmakare, målare, sten
huggare, cementgjutare och elektriska montörer, under rubrik 4). Vidare 
må anföras, att vid bristande uppdelning av omsättningen denna i sin hel
het förts under rubrik 1) för företag med kombinerad tillverkning och 
reparation av samt handel med glasvaror och ramar m. m., hattar och andra 
modevaror samt pälsvaror och sadelmakeriarbeten, dock att där fråga varit 
om partihandel, omsättningen i sådan upptagits under rubrik 3). På sam
ma sätt har förfarits bl. a. beträffande tryckerier i kombination med för
lagsrörelse, förenad bageri-, konditori- och serveringsrörelse samt bageri
rörelse och handel med mejeriprodukter m. m. i kombination. För apoteks
rörelse har omsättningen i dess helhet redovisats under rubrik 3), och för 
begravningsbyråer är omsättningen i handelsrörelse upptagen under 4). 
Slutligen gäller ifråga om företag, som idkat handel i såväl fast räkning 
som i kommission, agentur o. d., att uppdelning av omsättningsbeloppet på 
angivna handelsformer icke kunnat genomföras, vadan all uppgiven handels
omsättning redovisats under rubrik 3). 

Ovan har påvisats, att omsättning i vissa fall, där samma företagare 
drivit ett flertal företag, icke kunnat uppgivas för varje särskilt företag, 
varför företagen ifråga, frånsett huvudföretagen, måst redovisas utan om
sättningsbelopp. På grund av förhållandenas natur har uppgift om om
sättning jämväl i en del andra fall kommit att saknas. Detta gäller för 
det första om företag, som varit verksamma endast under någon obetydlig 
del av år 1930 eller börjat sin rörelse först under år 1931. Därest verk
samheten pågått under en mera avsevärd del av förstnämnda år, har om
sättning däremot upptagits, därvid beloppet i regel approximerats att avse 
året i dess helhet. Omsättningsbelopp saknas vidare för företag av olika 
slag, vilka på grund av rörelsens art icke ägt någon egen omsättning. Så
som exempel på dylika företag må anföras kontor, som handhaft förvalt
ningen av å annan plats bedriven industri- eller annan rörelse, magasin, 
nederlag och upplag, utgörande bihang till industri- eller handelsrörelse och 
i huvudsak avsedda allenast för lagring och expediering m. m. av veder
börande företagares varor, samt vidare inlämningsställen, ordnade av in
dustri- och liknande företag för mottagning av löngods o. d. 

Företagsräkningen har avsett att omfatta samtliga de personer, alltså före
tagare, företagsledare och övriga personer, som vid räkningstillfället, d. v. s. 
tiden omkring den 25 september 1931, varit sysselsatta vid de i räkningen 
ingående företagen. Jämväl personer, som normalt ägt sysselsättning vid 
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redovisad verksamhet men av tillfälliga anledningar, t. ex. sjukdom, värn
pliktstjänstgöring etc, varit frånvarande vid nyssnämnda tidpunkt, hava 
skolat medräknas, i den mån de icke varit ersatta med andra personer. 
Beträffande de personer, som sålunda skolat redovisas, hava större företag, 
d. v. s. företag med som regel minst 5 personer anställda, haft att avgiva 
uppgifter rörande antal, ålder, kön och sysselsättningens art i enlighet med 
specifikation, som framgår av formulär I, punkterna 14 och 15 (se bilaga A). 
De vid mindre företag sysselsatta personerna hava redovisats enligt ett för
enklat schema (se formulär II, punkt 14, bilaga B) men vid materialets 
bearbetning ävenledes grupperats enligt nyssberörda specifikation. 

I stort sett kan sägas, att företagens personuppgifter visat sig tillfreds
ställande eller åtminstone kunnat användas för sitt syfte utan större korri
geringar. Å andra sidan hava givetvis en del brister förekommit, såsom 
t. ex. att befintlig personal ej alls uppgivits, att ägare eller anställd ledare, 
som skött flera företag, upptagits vid samtliga dessa och sålunda dubbel-
redovisats, att även hos företagare anställda hembiträden o. d. medräknats 
samt att uppgifterna ej hänfört sig till räkningsdatum utan avsett person
antalet etc. vid någon annan tidpunkt eller ock i genomsnitt för senaste 
året eller den del härav, varunder verksamheten pågått, en felaktighet som 
synts vanlig särskilt för säsongartade företags vidkommande. Även ifråga 
om personernas gruppering efter sysselsättningens art hava felaktigheter 
framträtt, vara som exempel må anföras, att vissa större firmor som an
ställda företagsledare redovisat icke blott egentliga ledare utan även kontors-, 
avdelnings- och andra chefer utan självständig ledareställning. Vidare må 
nämnas, att de särskilda uppgifter om fackutbildade arbetare inom vissa 
yrkeskategorier, vilka avgivits enligt punkt 15 i formulär I, företett åt
skilliga ojämnheter. Avsikten har varit, att uppgifterna ifråga skulle avse 
fackutbildade hantverksarbetare inom åsyftade yrken, men vissa företagare, 
särskilt inom verkstads- och järnmanufakturbranscherna samt konfektions-
och annan sömnadsindustri, synas hava medräknat även olika special- och 
maskinarbetare och därigenom kommit upp till oproportionellt höga siffror. 
Slutligen kan tilläggas, att det stundom mött svårigheter att inordna den 
av mindre företag (jfr ovan) sysselsatta personalen i den tillämpade yrkes
specifikationen, beroende på bristande eller oklara uppgifter om sysselsätt
ningens art eller graden av fackutbildning. Ett betydande arbete har ned
lagts för avhjälpande av ovan omnämnda och andra brister i personupp
gifterna, men i trots härav torde vissa ojämnheter kvarstå, vilket särskilt 
gäller nyssberörda uppgifter om fackutbildade arbetare inom vissa yrkes
kategorier. 

Vid materialets bearbetning har i princip eftersträvats en sådan redovis
ning, att varje uppgiven person kommit att hänföras till det företag, där 
han eller hon haft sitt huvudsakliga arbete. Företagare eller företagsledare, 
vars verksamhet varit fördelad på flera företag, har sålunda redovisats å 
det företag, till vilket den huvudsakliga sysselsättningen varit hänförlig, 
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och om huvudsysselsättningen avsett verksamhet, som icke innefattats av 
räkningen, har personen ifråga icke medräknats. Sistberörda fall har före
legat i synnerhet beträffande jordbrukare, vilka såsom binäring drivit indu
stri, hantverk, handel etc. På samma sätt hava andra sysselsatta personer, 
som befunnits arbeta vid flera företag, t. ex. administrativ personal, chaufförer, 
transportarbetare m. fl., vilka sysselsatts vid flera, samma företagare till
höriga företag, upptagits å det arbetsställe, till vilket deras huvudsakliga 
verksamhet kunnat anses förlagd. 

Nämnas bör emellertid, att avsteg från nu angivna princip i någon mån 
förekommit. Sålunda gäller för det första om kvinnliga yrkesidkare, sär
skilt å landsbygden, vilka vid sidan av husligt arbete idkat företagarverk-
samhet, t. ex. tvätt och strykning, sömnad, trikåstickning m. m., att de
samma medräknats som företagare, även om företaget drivits i så ringa 
omfattning, att det kunnat anses som bisyssla. Ett annat hithörande fall 
representeras av vissa företagsgrupper, vilka i större eller mindre utsträck
ning sysselsatt personal, som på grund av verksamhetens art arbetat blott 
vissa dagar eller under någon del av dagen eller av vissa dagar och därför 
i viss utsträckning kan förutsättas ha ägt annan huvudsysselsättning. Dylik 
personal har med ledning av i materialet förekommande eller särskilt in
hämtade upplysningar kunnat i huvudsak utmönstras för vissa av de här 
ifrågakommande företagsgrenarna, såsom bank- och kreditkasseväsen, för
säkrings- och sjukkasseverksamhet samt folkparks- och tivolirörelse. Ifråga 
om sådana företagsgrupper som exempelvis tidningsutgivning, teatrar, bio
grafer och restauranger, varest ävenledes personal av ifrågavarande slag i 
avsevärd omfattning förekommer, har däremot någon mera fullständig eller 
systematisk utgallring av de personer, som haft sin huvudsakliga utkomst 
av annat arbete, icke kunnat genomföras. I den mån berörda personal varit 
sysselsatt vid andra uppgiftspliktiga företag och av dessa redovisats, kan 
därför dubbelräkning i viss utsträckning tänkas föreligga, ett förhållande 
som dock icke synes behöva tillmätas nämnvärd betydelse för räkningens 
resultat som helhet. 

I huvudsaklig anslutning till frågeställningen i formulär I punkt 14 
(se bilaga A) hava de till räkningen redovisade personerna allt efter syssel
sättningens art fördelats på följande grupper: 

1) egna företagare (ägare, arrendatorer, delägare i andra» bolag än aktie
bolag etc); 

2) anställda företagsledare (direktörer, disponenter, förvaltare, förestån
dare o. d.); 

3) förvaltnings-, kontors- och kommersiell personal, inklusive handels
resande, tidskrivare o. d.; 

4) tekniskt, vetenskapligt eller konstnärligt utbildad driftspersonal (även 
överordnad trafikpersonal, fartygsbefäl o. d.) inklusive verkmästare och för
män, som ej deltagit i arbetet; 

5) butikspersonal; 
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6) serverings- och kökspersonal; 
7) arbetare vid industri-, hantverks- och annan produktion inklusive för

män, som deltagit i arbetet; 
8) maskinister (ej å fartyg) och eldare, underordnad traflkpersonal till 

lands och sjöss, transport-, lager- och handelsarbetare, vaktmästare, bud, 
gårdskarlar, städerskor m. m.; 

9) hemarbetare (som arbetat i sin egen bostad eller lokal). 
Inom de särskilda grupperna har skilts på män och kvinnor och i båda 

fallen, frånsett hemarbetare, på personer i åldern 18 år och däröver samt 
under 18 år. 

Efter vilka principer de sysselsatta personerna grupperats framgår i huvud
sak av ovanstående gruppbeteckningar. I allmänhet har det utan vidare 
varit klart, till vilka grupper personerna varit att hänföra, men fall hava 
även förekommit, vilka i berörda hänseende synts mer eller mindre tvek
samma. Beträffande de i vissa sådana fall tillämpade grunderna må föl
jande anföras. 

Vad först beträffar redovisningen under grupp 1), egna företagare, har 
det ifråga om] företag, som drivits av man jämte hustru, stundom före
kommit, att såväl mannen som hustrun hänförts till förevarande grupp, 
nämligen i sådana fall, där båda synts intaga ställning som företagsledare, 
vilket varit en ej ovanlig företeelse särskilt inom bageri-, konditori-, 
kafé- och pensionatsbranscherna. Enahanda förfarande har tillämpats, då 
man och hustru idkat skilda slag av verksamhet, samordnade i ett gemen
samt företag, t. ex. resp. snickeri och sömnad, åkeri och kafé o. s. v. I 
övrigt hava företagares i rörelsen sysselsatta hustrur, barn och övriga an
höriga i grupperingshänseende behandlats lika med andra personer. Då 
företag drivits av arbetslag, intressentskap o. d., som icke ägt karaktär av 
ekonomisk förening, hava samtliga sysselsatta medlemmar eller delägare i 
regel redovisats under grupp 1). Beträffande grupp 2) gäller i princip, att vid 
företag, som ej föreståtts av under grupp 1) redovisade ägare eller delägare, 
ledare upptagits under grupp 2). Under vissa förhållanden hava dock av
steg gjorts från denna regel, såsom då företagare drivit flera företag (arbets
ställen) å samma ort, t. ex. å huvudaffär och filialer fördelad handelsverk
samhet, i vilket fall filialerna, där det ej varit fråga om rörelse av mera 
betydande omfattning, merendels ansetts stå under direkt ledning av huvud
företagets ledare och särskilda ledare för filialerna följaktligen icke upp
tagits. I avseende å övriga persongrupper må nämnas, att under grupp 4) 
förts biträden vid ritning, teckning o. d., maskinister å fartyg, anställda 
farmaceuter och gymnastikdirektörer, översköterskor vid sjukhem och andra 
vårdanstalter samt musikpersonal vid restauranger o. d., under grupp 7) 
hava upptagits arbetare jämväl vid trädgårdsskötsel och skogsbruk samt 
under grupp 8) maskinister (utom å fartyg) och eldare samt chaufförer och 
kuskar ävensom underordnade sköterskor vid vårdhem. 

Ifråga om personer, sysselsatta vid järnvägs-, post-, telegraf- och telefon-
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väsen, hava de grupperingsnormer, som i övrigt tillämpats, icke kunna 
helt följas, beroende på at t det allmänna grupperingsschemat ej till alla 
delar befunnits genomförbart vid hithörande företags personalredovisning. 
Ifrågavarande personal har dock inordnats i berörda allmänna schema, vilket 
skett enligt följande grunder. För varje järnvägs-, post-, telegraf- och telefon
station, kontor, sektion och annat arbetsställe har i regel en person upp
tagits under grupp 2) såsom företagsledare, för så vitt icke ledareskapet 
uppgivits vara bisyssla. Beträffande grupperingen i övrigt har förfa
randet varit något skiftande för de olika slagen av verksamhet. För järn
vägarnas vidkommande har förvaltnings-, kontors- och expeditionspersonal 
samt tekniskt utbildad driftspersonal, undantagandes stations- och tågpersonal, 
redovisats under grupp 3), arbetare vid underhålls- och byggnadsarbeten 
under grupp 7) samt stations- och tågpersonal, övrig trafikpersonal samt 
väg- och platsvakter m. m. under grupp 8). I lokalt hänseende har åkande 
personal hänförts till stationeringsorten samt personal med stationeringsort 
mellan stationerna till närmaste station med självständig redovisning, dock 
att å landsbygden stationerade banvakter etc. genomgående upptagits å 
stationer, belägna på landet. Vid postväsendet sysselsatt personal, frånsett 
ledare, har redovisats under grupp 3) med undantag av länt- och lådbrev-
bärare, som upptagits under grupp 8). Vad slutligen telegraf- och telefon
väsen beträffar, har till grupp 3) hänförts kontors- och driftspersonal utom 
viss merendels fackutbildad manlig personal, vilken förts under grupp 7). 
Chaufförer, maskinister, eldare och diverse annan personal hava redovisats 
under grupp 8). 

Vid sidan av den allmänna redovisningen av de vid företagen sysselsatta 
personerna hava, såsom förut omnämnts, specialuppgifter inhämtats be
träffande bland personalen förekommande fackutbildade arbetare inom vissa 
viktigare s. k. genomgående yrken, d. v. s. sådana som efter sin natur icke 
höra hemma inom någon särskild näringsgren utan vilkas utövare utföra 
likartat arbete inom skilda näringar. De kategorier av fackutbildade arbetare, 
det här gäller, äro följande: 1) elektriska montörer, 2) andra mekaniska 
montörer, reparatörer, smeder o. d., 3) koppar-, bleck- och plåtslagare, 4) 
stenhuggare, 5) snickare, 6) bokbindare, 7) bagare och konditorer, 8) skräddare 
och sömmerskor, 9) sadelmakare och tapetserare, 10) murare samt 11) målare. 
Angivna fackarbetare hava redovisats med särskiljande av män och kvinnor. 
Personer i åldern under 18 år hava icke upptagits i förevarande personal
grupper. Jämte nämnda fackarbetare hava maskinister (ej å fartyg) och 
eldare samt chaufförer och kuskar specificerats vid redovisningen. 

Uppgifterna angående använda stationära motorer (se formulär I, punkt 16) 
hava helt naturligt företett en del bristfälligheter och luckor. I stor ut
sträckning hava dessa emellertid varit av den art, att de kunnat avhjälpas 
utan mera omfattande förfrågningar hos uppgiftslämnarna. Anmärkas bör 
dock, att ofullständighet i någon mån torde föreligga särskilt beträffande 
uppgifterna om använda elektriska motorer. Bland annat synes stundom 
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ha förekommit, att fastighetsföretag underlåtit att uppgiva förefintliga hiss
motorer. Även i vissa andra fall kan det förutsättas, att uppgifterna icke 
blivit alldeles fullständiga. 

Vid materialets sammanställning har den använda stationära drivkraften 
redovisats med fördelning på följande olika slag av motorer: 1) elektriska 
motorer, 2) vattenhjul, 3) vatten turbiner, 4) ångmaskiner, 5) ångturbiner, 
6) oljemotorer (fotogen-, bensin-, råoljemotorer etc), 7) gasmotorer samt 
8) vindhjul och vindmotorer. För varje grupp har angivits antalet motorer 
samt deras sammanlagda hästkraftstyrka, i allmänhet uttryckt i antal 
effektiva hästkrafter. Beträffande vindhjul och vindmotorer saknas dock 
uppgifter om styrkan. I tillämpliga fall har inom de särskilda grupperna 
fördelning gjortSj å motorer för omedelbar drift av maskiner, transport
anordningar o. d. samt motorer för drift av elektricitetsgeneratorer. Där 
företag använt motorer av visst slag, vilkas sammanlagda hästkraftstyrka 
uttryckts i tal med bråkdelar, hava sådana delar å 0·5 och däröver höjts 
till jämnt tal. Bråkdelar å mindre än 0·5 hästkraft hava ej medräknats. 
Motorer å fartyg och fordon hava icke medtagits i förevarande redovisning 
liksom i allmänhet ej heller smärre i elektromekaniska apparater och red
skap etc. ingående motorer. 

De influtna uppgifterna angående använda fartyg, motorfordon och dragare 
hava i stort sett visat sig tillfredsställande. Brister hava dock framstått 
särskilt beträffande angivandet av fartygs och fordons lastförmåga samt 
fordons motorstyrka. Vid ifrågavarande bristers avhjälpande har approxi-
mering delvis tillämpats. I vissa avseenden, såsom t. ex. ifråga om antalet 
använda mindre båtar utan motor samt dragare, kan det förutsättas, att 
uppgifterna icke blivit fullständiga. Beträffande lokomotiv och järnvägs
vagnar, använda i allmän trafik, grunda sig räkningens uppgifter på den 
officiella järnvägsstatistiken jämte vissa kompletterande upplysningar från 
järnvägsstyrelsens statistiska kontor. 

Vid uppgifternas sammanställning har den använda transportmaterielen 
redovisats enligt följande specifikation: 1) ångfartyg och -färjor, 2) motor
fartyg och -pråmar, 3) motorbåtar och -färjor, 4) bogserbåtar, 5) segelfartyg 
med hjälpmotor, 6) segelfartyg utan hjälpmotor, 7) pråmar utan motor, 
8) mindre båtar och färjor utan motor, 9) flygmaskiner, 10) bussar, 11) 
personbilar, 12) lastbilar, 13) smärre motorfordon för varutransport, 14) 
traktorer, 15) dragare, 16) ånglokomotiv, 17) motorlokomotiv, 18) elektriska 
lokomotiv, 19) järnvägsvagnar 20) motorvagnar i spårvägstrafik och 21) 
spårvagnar utan motor. För motordrivna fartyg och fordon har maskin
styrkan angivits. Beträffande fartyg och fordon, avsedda för varutrans
porter, frånsett smärre motorfordon, har dessutom uppgift om lastförmågan 
i ton (för fartyg ton dödvikt) meddelats. Såsom lastbilar hava klassificerats 
även kombinerade person- och lastbilar samt likbilar. Vagnar för smärre 
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transportbanor och decauvillespår samt verktygsvagnar, bärgningsbilar, verk
stadsfartyg o. dyl. ingå icke i redovisningen. 

Det bör observeras, att endast av företagarna själva ägda eller dispone
rade fartyg, fordon och dragare medtagits vid räkningen. Förhållandet 
ifråga är av betydelse, särskilt då det gäller sådana näringsgrenar, som i 
större omfattning anlita utomstående för körslor, såsom t. ex. skogsbruket 
och vissa industrigrenar, i det redovisade transportmedel och dragare här 
mer eller mindre understiga de i verkligheten använda. Angivna redovis
ningsprincip har dock ej kunnat strängt genomföras efter hela linjen. Så
lunda torde det exempelvis hava varit ganska vanligt, att företagare i sin 
redovisning upptagit bilar, ägda och använda av i deras verksamhet syssel
satta resande, agenter, platsombud o. dyl. 

Vad beträffar uppgifterna om förbrukningen av olika slags bränsle och 
elektrisk energi, kan sägas, att dessa representerat den del av materialet, 
som varit behäftad med de största bristerna. I synnerhet har det visat sig, 
att sådana företag, som ej använt bränsle etc. för drift av motorer, smält
ning o. dyl. utan endast för uppvärmnings- och belysningsändamål, ofta 
underlåtit att meddela ifrågavarande redovisning. I avseende å materialets 
komplettering på denna punkt har i huvudsak den principen följts, att 
i möjligaste mån fullständiga uppgifter anskaffats för de rörelsegrenar, 
vilkas drift förutsätter avsevärdare användning av bränsle och elektrisk 
energi, såsom i allmänhet industrirörelse, vissa hantverksgrenar, större 
handelsföretag, transportverksamhet, restaurang- och kaférörelse m. fl. An
märkas bör dock, att ifråga om industrier, som använda träavfall som 
bränsle, vilket ofta är fallet med exempelvis sågverk, snickerifabriker, 
pappersmassefabriker och andra träfÖrädlande företag, uppgifterna om för
brukningen av dylikt avfall icke blivit fullständiga. Genomgående har 
tillsetts, att ifråga om företag, som använt motorer, fordon eller fartyg, för 
vilkas drift bränslemedel eller elektrisk energi erfordrats, redovisning av 
hithörande bränsle- och energiförbrukning blivit verkställd. Beträffande 
företagsgrenar, som använt bränsle och elektrisk energi uteslutande eller i 
huvudsak blott för uppvärmning och belysning, har det synts utsiktslöst 
att söka åvägabringa en fullständig redovisning av bränsleförbrukningen, 
beroende bland annat därpå, att ifråga om ett mycket stort antal smärre 
företag särskilt inom hantverks- och handelsbranscherna möjlighet torde 
saknas att särskilja den till rörelsen hänförliga förbrukningen från för
brukningen i företagarens hushåll. Kompletteringen har följaktligen här 
begränsats i huvudsak till de fall, där bränsleförbrukning av mera 
nämnvärd betydenhet kunnat förutsättas. Ifråga om förbrukningen av 
elektrisk energi har däremot eftersträvats att åstadkomma en i möjligaste 
mån fullständig redovisning, men då det härvid blivit nödvändigt att i 
viss utsträckning tillämpa approximering, måste rätt stor osäkerhet anses 
vidlåda uppgifterna på denna punkt. 

Förevarande redovisning har företett ojämnheter även i så måtto, att 
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förbrukningen av bränsle stundom angivits efter andra kvantitetsgrunder 
än de i frågeformuläret anvisade. Sålunda har ej sällan förekommit, att 
stenkol och koks uppgivits i hl, brännoljor, andra än bensin, i liter och 
träbränsle i famnar. Evalvering till formulärets kvantitetsenheter har i 
dylika fall skett med tillämpning av följande relationstal: 1 hl stenkol = 80 
kg, 1 hl koks = 40 kg, 1 liter »andra brännoljor» = 0'8 kg och en famn 
ved = 2·8 m3. I avseende å olika bränsleslag, såsom särskilt gas, ävensom 
beträffande elektrisk energi har vidare förekommit, att i stället för kvanti
tetsuppgifter å förbrukningen meddelats kostnaden för denna. Den evalve
ring från värde- till kvantitetsuppgifter, som i sådana fall måst göras, 
har grundats på av socialstyrelsen för en del orter offentliggjorda medel
priser å vissa bränslemedel m. m. Ifråga om elektrisk energi har därjämte 
stundom i stället för förbrukningen i kilowattimmar uppgivits antalet per 
år abonnerade hästkrafter eller kilowatt. 

Liksom vid uppgifternas insamling (jfr formulär I, punkt 18) har vid 
sammanställningen av desamma använts följande specifikation: 1) stenkol, 
inkl. stybb, 2) koks, inkl. stybb, 3) bensin och -blandningar, 4) andra 
brännoljor, 5) träkol, 6) träbränsle, 7) gas, 8) elektrisk energi. Vissa mera 
sporadiskt använda bränslen, såsom torv, skiffrar och masugnsgas, omfattas 
icke av redovisningen. De vid materialets bearbetning tillämpade kvanti
tetsenheterna hava utgjort för stenkol och koks ton, för bensin 100 liter, 
för andra brännoljor 100 kg, för träkol 10 hl, för träbränsle 10 m3, för gas 
100 m3 och för elektrisk energi 100 kilowattimmar. Där förbrukningen 
uppgivits i bråkdel av angivna kvantitetsenheter, har höjning skett till 
jämnt tal, om bråkdelen uppgått till minst 0·5. Mindre bråkdelar ha icke 
medräknats. Vid resultatens tabellering har som kvantitetsenhet använts 
för stenkol och koks ton, för bensin 1 000 liter, för andra brännoljor ton, 
för träkol 10 hl, för träbränsle 10 m3, för gas 1 000 m3 och för elektrisk 
energi 1 000 kilowattimmar. 

Det återstår nu att redogöra för den klassificering och gruppindelning av 
företagen, som i skilda avseenden verkställts vid uppgiftsmaterialets bear
betning. Ifrågavarande gruppering har skett från fem olika synpunkter, 
nämligen efter 1) verksamhetens art (yrkesgruppering), 2) de olika slag av 
juridiska personer eller ägare, som företagen tillhört (ägarekategori), 3) före
tagens egenskap av ensamma företag, huvudföretag eller filialer, 4) deras 
storlek räknat efter antalet sysselsatta personer samt 5) deras lokala be
lägenhet. Grupperingsnormerna hava i de olika fallen utarbetats i samråd 
med representanter för näringslivet och andra sakkunniga. 

Vad först yrkesgrupperingen beträffar, har denna grundats på de uppgifter 
angående verksamhetens art, vilka varje företag haft att avgiva. Ifråga
varande uppgifter hava i regel varit fullt klara och uttömmande, men fall 
hava dock stundom förekommit, då de icke varit tillräckligt upplysande 
för ett säkert bestämmande av resp. företags gruppering i yrkeshänseende. 

Yrkes-
gruppering. 
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I dylika fall ha, särskilt då det gällt företag av något större betydenhet, 
kompletterande uppgifter införskaffats. 

Vid företagens klassificering från yrkessynpunkt har skilts på följande 
huvudslag av verksamhet: 

1) trädgårdsodling o. d.; 
2) skogsbruk; 
3) industri och hantverk, ej i kombination med annan näring; 
4) industri och hantverk i kombination med annan näring; 
5) partihandel och verksamhet av partihandelskaraktär; 
6) detaljhandel, även i kombination med partihandel; 
7) bankrörelse m. m.; 
8) försäkringsrörelse; 
9) transport- och kommunikationsväsen; 

10) hotell-, restaurang-, kafé- och pensionatsrörelse; 
11) enskild sjukvård och annan omvårdnad; 
12) fastighetsförvaltning o. d.; 
13) förmedlings-, upplysnings-, konsulterande o. d. verksamhet; 
14) företag för hygien, renhållning o. d.; 
15) nöjes-, idrotts- o. d. företag; 
16) diverse verksamhetsgrenar; 
17) ej specificerad verksamhet. 
Under huvudgrupperna 3)—10) och 12)—16) upptagen verksamhet har 

vidare uppdelats på olika special- eller undergrupper. Beträffande sistberörda 
grupperings uppställning och närmare beskaffenhet torde få hänvisas till 
tabellavdelningen, exempelvis tabell 1. Under huvudgrupp 17) har redo
visats verksamhet, som icke synts hänförlig till någon annan grupp, t. ex. 
tröskningsföretag, frörenserier, vakthållning m. m. 

I avseende å de vid grupperingen följda principerna må anföras följande. 
Vid gruppindelningen har eftersträvats en sådan fördelning av företagen 

på skilda branscher, att även förekommande viktigare kombinationer mellan 
olika slag av verksamhet måtte erhålla belysning. Vad beträffar industri och 
hantverk har sålunda uppdelning gjorts å två huvudgrupper, nämligen dels 
industri och hantverk ej i kombination med annan näring, dels industri och 
hantverk i kombination med annan näring. Inom förstnämnda huvudgrupp 
hava vidare vid sidan av industri- och hantverksgrenar med mera specialiserad 
och ensartad tillverkning specificerats vissa företagsgrupper med mera bety
dande verksamhet inom två eller flera industribranscher, såsom t. ex. järn- och 
stålverk samt järn- och stålmanufaktur eller (och) mekaniska verkstäder i 
kombination, sågverks- och kvarnrörelse i kombination, pappersmassefabriker 
samt papp och pappersbruk i kombination o. s. v. Till huvudgruppen industri 
och hantverk i kombination med annan näring hava hänförts vissa viktigare 
grupper av företag, vilkas verksamhet omfattat såväl industriell eller hant
verksmässig produktion som annan uppgiftspliktig rörelse, synnerligast handel, 
såsom exempelvis tillverkning och reparation av samt handel med maskiner 
3 — 342626 
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och fordon m. m., glasmästeri och handel med glasvaror, ramar o. dyl., 
tryckeri- och förlagsrörelse, bageri- och serveringsrörelse, tillverkning av och 
handel med konfektionsvaror, urmakeri och urhandel o. s. v. 

Med avseende på partihandeln har tillämpats en jämförelsevis summarisk 
gruppering, varigenom behovet att upptaga kombinerade verksamhets
grupper här blivit mindre framträdande. Beträffande detaljhandeln har det 
däremot synts lämpligt att liksom ifråga om industri och hantverk genom
föra en gruppering, som möjliggjort belysning av såväl specialbranscher 
som viktigare kombinerade handelsgrenar. Sålunda hava exempelvis special
affärer för möbler, för kött och fläsk, för mjölk, mejeriprodukter och ägg, 
för blommor, för herrhattar och -mössor o. s. v. sammanförts i särskilda 
grupper, liksom företag med kombinerad försäljning av möbler och annat 
bohag, av kött, fläsk, specerier och andra matvaror, av mjölk, mejeri
produkter och andra livsmedel, av blommor, frukt och andra trädgårds
produkter, av diverse herrekiperingsartiklar o. s. v. grupperats för sig. 

Vad övriga huvudgrupper beträffar, har systemet med kombinerade grup
per tillämpats endast i avseende å transport- och kommunikationsväsen samt 
hotell-, restaurang-, kafé- och pensionatsrörelse. Inom förstnämnda huvud
grupp har sålunda skilts på exempelvis företag med enbart busstrafik och 
enbart personbilstrafik samt företag med kombinerad buss- och personbils
trafik. Ifråga om hotellrörelse etc. har upptagits dels specialgrupper för 
hotell och restauranger, dels en grupp för kombinerad hotell- och restaurang
rörelse. 

Det enligt ovanstående tillämpade systemet med redovisning av special
branscher och kombinerade verksamhetsgrenar avviker i viss mån från 
tidigare i Sveriges officiella statistik använda grupperingsmetoder och har 
genomförts i det huvudsakliga syftet att vinna en i möjligaste mån verk
lighetstrogen bild av företagens art och verksamhet. Med hänsyn till den 
inom näringslivet förekommande mångfalden av på olika sätt kombinerad 
rörelse ligger det emellertid i sakens natur, att i grupperingen allenast de 
vanligaste och viktigaste kombinationerna kunnat specificeras. Framhållas 
må även, att endast företag, som idkat mera betydande verksamhet inom 
skilda branscher, räknats som kombinerade j och att således en obetydlig 
rörelse inom annan bransch än vederbörande företags huvudbransch icke 
ansetts böra föranleda företagets hänförande till kombinerad grupp. Före
tag, som icke befunnits höra hemma under dylik grupp, hava genom
gående grupperats efter den uppgivna huvudverksamheten. Anmärkas må 
slutligen, att vid industri- och hantverksföretagens gruppering hänsyn tagits 
allenast till deras slutprodukter och att sålunda exempelvis fabrik, som för 
eget behov framställt halvfabrikat, fallande inom annan produktionsgren 
än fabrikens slutproduktion, icke grupperats som kombinerat företag. 

Beträffande grupperingsprinciperna i övrigt må först anföras, att industri-
och hantverksföretagens gruppering, frånsett de avsteg, som betingats av de 
kombinerade gruppernas införande, i huvudsak ansluter sig till den i kom-
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merskollegii åxliga industristatistik och tidigare hantverksstatistik tillämpade 
grupperingen. Vissa avvikelser från denna hava dock av olika skäl befun
nits lämpliga. Sålunda hava vissa industrigrenar, som i den årliga stati
stiken redovisas var för sig, i förevarande gruppering sammanförts till större 
grupper, enär en uppdelning synts mindre behövlig på grund av den i års
statistiken förekommande specificeringen. Som exempel på angivna för
farande må nämnas, att till en gemensam grupp hänförts fabriker för 
elektriska maskiner, apparater och ledningar, till en grupp skattepliktiga 
och skattefria bryggerier samt maltfabriker, till en grupp bomullsspinnerier 
och -väverier samt kombinerade bomullsfabriker, till en grupp benmjöls-, 
pudrett-, superfosfat- och vissa andra konstgödselfabriker o. s. v. Å andra 
sidan gäller, att företagsräkningen stundom gått längre än årsstatistiken 
ifråga om industrigrenars specificering, vilket är förhållandet exempelvis 
beträffande mekanisk verkstadsindustri, inom vilken dels automobil-, motor
cykel- och velocipedfabriker, dels reparationsverkstäder utskilts till särskilda 
grupper, vidare elektromekanisk industri, inom vilken reparationsverkstäder 
utbrutits till särskild grupp, vidare snickeri- och möbelfabriker, vilka för
delats på tre olika, efter tillverkningens art bestämda grupper, o. s. v. 

I avseende å hantverkens gruppering har den regeln följts, att endast 
större samt ifråga om arbetets art eller driftsform karakteristiska och från 
motsvarande fabriksmässiga produktion mera bestämt avgränsade hantverks
grenar specificerats, såsom t. ex. smide och hovslageri, skrädderi, skomakeri, 
sadelmakeri m. fl. I övrigt hava förekommande hantverksföretag samman
förts med motsvarande industriella verksamhetsgrenar. Hantverk inom den 
mekaniska reparationsbranschen hava sålunda redovisats under samma 
grupp som industriartade reparationsverkstäder, hantverksmässigt möbel
snickeri under samma grupp som möbelfabriker o. s. v. Vissa hållpunkter 
för belysning av de hantverksmässiga företagen inom ifrågavarande verk
samhetsgrenar hava dock givits genom den uppdelning av företagen i olika 
storleksgrupper, som verkställts i tabellavdelningen (tab. 8) och varom 
närmare meddelas längre fram. 

Specialgrupperingen av de till huvudgruppen industri och hantverk i 
kombination med annan näring hänförda företagen ansluter sig i tillämp
liga delar till motsvarande specialgruppering under huvudgruppen industri 
och hantverk ej i kombination med annan näring, dock att grupperingen i 
förra fallet undantagsvis gjorts något mera summarisk. 

Med den inskränkning, som följt av att vissa företag, som drivit kombi
nerad handels- och industri- eller hantverksrörelse, hänförts till ovannämnda 
huvudgrupp för dylik kombinerad verksamhet, hava de företag, vilkas 
huvudsakliga verksamhet bestått i handelsrörelse, fördelats på de olika un
der huvudgrupperna partihandel samt detaljhandel, även i kombination med 
partihandel, upptagna specialgrupperna. Företag, som idkat agentur-, kom
missions- och dylik handel, hava grupperats enligt samma normer som och 
tillsammans med andra handelsföretag. Enahanda förhållande gäller ifråga 
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om handel i salustånd och dylikt samt ambulerande handel, frånsett att 
s. k. gårdfarihandel redovisats under särskild grupp. Partihandelsföretag, 
som endast i obetydlig omfattning drivit även detaljhandel, hava redovisats 
under huvudgruppen partihandel. Med hänsyn till den ojämna förekomsten 
av partihandel inom skilda varubranscher hava de under sagda huvudgrupp 
upptagna specialgrupperna delvis blivit av jämförelsevis summarisk karak
tär. I avseende å huvudgruppen detaljhandel, även i kombination med 
partihandel, har en längre gående uppdelning å undergrupper genomförts. 
I såväl ena som andra fallet har gruppindelningen verkställts i huvudsaklig 
anslutning till folkräkningens motsvarande gruppering, ehuruväl vid före
tagsräkningen en mera ingående specificering tillämpats. Ifråga om ord
ningsföljden emellan de olika handelsgrupperna ansluter sig grupperingen 
i huvudsak till den officiella industristatistikens uppställning. 

Jämväl i avseende å övriga förut angivna huvudgrupper, såsom bank
rörelse m. m., försäkringsrörelse, transport- och kommunikationsväsen m. fl., 
samt under dessa upptagna specialgrupper har folkräkningens yrkesgruppe
ring tjänat till ledning vid gruppindelningen, dock att en längre gående 
specifikation av skilda verksamhetsgrenar även här genomförts. 

Beträffande enskildheterna vid grupperingsförfarandet må nämnas, att 
vissa svårigheter stundom mött, då det gällt att uppdraga gränsskillnaden 
mellan olika yrkesgrupper och inordna företagen i yrkesschemat. Några 
exempel på ifrågavarande svårigheter skola nedan anföras. 

I avseende å vissa handelsgrenar, såsom handel med automobiler, kontors
maskiner, vissa byggnadsmaterialier, levande djur, spannmål, lump och 
skrot, har rörelsens art synts förhindra en uppdelning på parti- och detalj
handel. Då verksamheten ifråga huvudsakligen torde få anses äga parti
handels karaktär, hava hithörande företag därför genomgående hänförts 
under huvudgruppen partihandel. Beträffande fristående brädgårdsrörelse 
har viss tvekan rått om lämpligaste grupperingen, då berörda verksamhet 
oftast torde innefatta såväl parti- och detaljhandel som industriartat arbete. 
Vanligen torde dock rörelsens karaktär av blandad parti- och detaljhandel 
vara den övervägande, varför företagen ifråga grupperats under huvud
gruppen detaljhandel, även i kombination med partihandel. 

Vilohem och liknande inrättningar hava stundom erbjudit svårighet i 
grupperingshänseende på den grund, att av redovisningen ej alltid framgått, 
huruvida företagen ifråga bort hänföras till huvudgruppen enskild sjuk
vård och annan omvårdnad eller till den huvudgrupp, som innefattar pen
sionatsrörelse m. m. Vid ifrågavarande företags gruppering har den prin
cipen följts, att endast företag, beträffande vilka av tillgängliga upplysnin
gar synts framgå, att de utövat egentlig vårdverksamhet, såsom sjukhem, 
hem för lytta, vanföra och sinnesslöa, barnhem etc, förts till förstnämnda 
huvudgrupp, medan vilohem o. d., som synts äga huvudsaklig karaktär av 
pensionat, redovisats under huvudgruppen hotell-, restaurang-, kafé- och pen
sionatsrörelse. 
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I avseende å de olika specialgrupperna, särskilt inom industri, hantverk 
och handel, ligger det i sakens natur, att gränsskillnaden stundom måst 
bli jämförelsevis obestämd och flytande. Angivna förhållande föreligger bl. a. 
i sådana fall, där industriartade och hantverksmässiga företag inom samma 
tillverkningsbransch fördelats på skilda grupper, t. ex. trikåfabriker och 
trikåstickare, skofabriker och skomakeri med nytillverkning, sadelmakeri-
fabriker och sadelmakare, husbyggnadsverksamhet och byggnadssnickare 
m. fl. Att fastställa klart definierade regler för grupperingen i dylika fall 
har icke synts möjligt, utan företagens klassificering å ena eller andra 
gruppen har måst ske med ledning av det omdöme beträffande deras all
männa typ, som kunnat grundas på tillgängliga upplysningar om företagens 
storlek, arbetssätt och benämning m. m., samt med hänsyn tagen till de 
normer, som i motsvarande avseende tillämpas inom kommerskollegii årliga 
industristatistik. Andra specialgrupper, mellan vilka någon klar gräns icke 
kunnat uppdragas, äro exempelvis mjukbrödsbagerier och hembagerier. Här 
har i allmänhet, där meddelade upplysningar om tillverkningens a r t icke 
visat sig tillräckliga för klassificeringen, företagens storleksordning samt 
den utsträckning, i vilken mekanisk drivkraft och motorfordon använts, 
blivit bestämmande faktorer vid gruppindelningen. 

Vad handelsföretagens gruppering beträffar, kan anföras, att särskilt av-
gränsningen mellan de olika undergrupperna inom detaljhandeln med livs
medel varit förenad med vissa svårigheter, i huvudsak sammanhängande 
med otillräckliga uppgifter ifråga om de varuslag, som ingått i omsättnin
gen. Av angivna grund råder viss osäkerhet, huruvida exempelvis grup
perna kött, fläsk och charkuterivaror, mjölk och mejeriprodukter, smör, ost, 
ägg och konserver, kolonialvaror och specerier kommit att, såsom avsikten 
varit, omfatta uteslutande specialaffärer inom dessa branscher eller om även 
företag, som drivit handel med såväl nämnda som andra varuslag och 
följaktligen hört hemma i andra grupper, i någon mån blivit förda till 
nyssberörda grupper. Jämväl beträffande vissa andra detaljhandelsgrupper, 
såsom t. ex. specialaffärerna för frukt och bär, blommor, sötvaror, möbler, 
skilda beklädnadsartiklar m. m., föreligger liknande osäkerhet i avgräns-
ningshänseende. 

De influtna uppgifterna angående de ägarekategorier (enskilda personer, 
aktiebolag o. s. v.), som företagen tillhört, hava stundom varit ofullstän
diga eller oklara, men ifrågavarande brister hava i allmänhet kunnat av
hjälpas med ledning av i övrigt meddelade uppgifter, såsom rörande firma
namn, företagens innehavare och ledare m. m., eller genom anlitande av 
tillgängliga uppslagsböcker, kataloger o. d. 

Vid företagens gruppering efter ägare har i anslutning till frågeformu
lären skilts på 7 olika kategorier, nämligen 1) enskilda personer, 2) aktie
bolag, 3) andra bolag, 4) ekonomiska föreningar, 5) staten, 6) kommuner 
och 7) annan samfällighet, institution, stiftelse 1. d. Angående de princi
per, som i mera tveksamma fall följts vid ifrågavarande gruppering, må 

Ägarekate
gorier. 
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anföras, att stärbhus hänförts till »enskilda personer» samt att som »andra 
bolag» räknats icke blott handelabolag, enkla bolag och kommanditbolag 
utan även partrederier, ömsesidiga bolag och försäkringsföreningar, vilka 
senare i försäkringslagen betraktas som ömsesidiga bolag. Som ekonomiska 
föreningar hava räknats även flottningsföreningar. Beträffande vissa före
tag, som drivits av flera delägare, såsom t. ex. vissa mejeri-, bränneri-, 
stärkelsefabriks-, sågverks-, elektriska distributions- m. fl. företag jämte en 
del företag inom anläggningsbranschen å landsbygden, har stundom varit 
tveksamt, till vilken ägarekategori företagen riktigast bort hänföras. För 
så vitt icke gjorda undersökningar givit klarhet om att företagen ifråga 
drivits av bolag eller ekonomiska föreningar, hava desamma förts till grup
pen annan samfällighet etc. Till gruppen kommunala företag har hänförts 
icke blott verksamhet, utövad av de egentliga kommunerna, utan jämväl 
verksamhet, bedriven av eller närmast sorterande under andra lokala offent
liga samfälligheter, såsom landsting, hushållningssällskap, skogs- och väg-
styrelser, arbetsförmedlingsorgan m. fl. Vad slutligen beträffar gruppen 
annan samfällighet, institution etc, omfattar denna verksamheter, utövade 
av företagare, som icke befunnits hänförliga till någon av de övriga ägare
kategorierna, såsom enskilda ideella och sociala organisationer, sjuk- och 
begravningskassor samt olika sammanslutningar utan särskild firmabeteck
ning, t. ex. delägare i vissa industriföretag (jfr ovan), allmänningsdelägare, 
arbetslag för viss verksamhet och föreningar av åkare, stadsbud etc. 

Den verkställda grupperingen av företagen med hänsyn till deras egen
skap av ensamma företag, huvudföretag eller filialer har avsett endast före
tagens antal, vadan alltså någon specificering av de statistiska uppgifterna 
i övrigt å angivna tre företagskategorier icke genomförts. Såsom ensamt 
har räknats företag, som representerat vederbörande näringsidkares eller 
firmas enda verksamhet, därvid bortsetts från eventuellt förekommande 
smärre bisysslor, om vilka senare upplysning vid företagsräkningen icke 
inhämtats. Beträffande huvudföretags- och filialbegreppens tillämpning gäl
ler, att visst företag betraktats som huvudföretag eller filial i förhållande 
till annan verksamhet, endast under förutsättning att verksamheterna ifråga 
drivits under ett och samma namn (av samma juridiska person). Har en 
och samma företagare drivit flera företag under olika firmanamn, har där
emot förhållande av nyssnämnda slag icke ansetts vara för handen. Av 
två eller flera under samma namn idkade verksamheter (arbetsställen) har 
generellt sett den verksamhet räknats som huvudföretag, vilken uppgivits 
utgöra företagarens huvudverksamhet, samt den eller de övriga som filialer. 
Där firmas rörelse varit fördelad exempelvis på huvudkontor å en plats och 
industriverksamhet å en annan, har kontoret grupperats som huvudföretag 
och industrianläggningen som filial, medan industriföretags lokalt avskilda 
försäljningskontor klassats som filialer. Förekommande nederlag, magasin, 
upplag o. d. hava, där de ägt karaktär av särskilda arbetsställen, räknats 
som filialer till de företag, de tillhört. Statliga företag hava ansetts stå i 

Ensamma 
företag, 

huvudföretag 
och filialer. 
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huvudföretags- resp. filialförhållande till varandra, endast om företagen 
drivits genom ett och samma förvaltningsorgan och under gemensamt namn. 
Samma regel har tillämpats ifråga om kommunala företag. Företag, som 
drivits vid sidan av jordbruk, hava, i den mån de icke varit organiserade 
som särskilda firmor, klassificerats som filialer, där jordbruket representerat 
företagarens huvudnäring, och som huvudföretag, där jordbruket varit bi
näring, därvid i senare fallet hänsyn dock som regel icke tagits till inne
havda smärre jordlägenheter, trädgårdsland o. d. Av stiftelser, ideella före
ningar, sociala organisationer o. d. idkade rörelser hava räknats som filialer, 
för såvitt de icke varit registrerade som särskilda firmor. Detsamma gäller 
om i Sverige av utländska firmor utövad verksamhet. Svenska företag med 
filialer (utan egna firmanamn) enbart i utlandet hava enligt samma princip 
klassats som huvudföretag. 

Vad beträffar den verkställda grupperingen av företagen efter deras stor
lek, så har denna grundats på antalet av de vid företagen sysselsatta per
sonerna. Vid grupperingen hava företagen fördelats på 9 olika storleks
grupper, nämligen: 

1) företag, vid vilka ingen person haft sin huvudsakliga verksamhet; 
2) företag med 1 person sysselsatt; 
3) » » 2—3 personer sysselsatta; 
4) > » 4 — 5 » » 
5) » » 6—10 » » 
6) » » 11—50 » » 
7) » » 51—200 » » 
8) » » 201—500 » » 
9) » » över 500 » » 

Det personantal, som lagts till grund för ifrågavarande gruppering, har 
avsett samtliga personer, som haft sin sysselsättning vid resp. företag, vadan 
alltså jämte övriga personer även sysselsatta ägare och förekommande hem
arbetare medräknats. De företag, vid vilka ingen person sysselsatts (grupp 1), 
hava i huvudsak utgjorts av smärre verksamheter, vilka av vederbörande 
företagare utövats vid sidan av annat huvudyrke. I stor utsträckning repre
senteras ifrågavarande verksamheter av bisysslor till jordbruk, t. ex. snickeri, 
skrädderi, skomakeri, handelsverksamhet, biltrafik m. m. 

Gruppindelningen har som helhet verkställts i viss anslutning till utländ
ska förebilder. Vad de smärre företagen beträffar, har en jämförelsevis 
långtgående uppdelning tillämpats, vilket synts påkallat bland annat av det 
sociala intresse, som anknyter sig till ifrågavarande företag, ävensom av 
det särskilda behov som förefinnes av' specialuppgifter beträffande de små-
industriella och hantverksmässiga företagens antal och betydenhet. 

För klargörande av företagens lokalisering hava innehavarna haft att 
uppgiva den stad resp. den köping eller socken, varest deras verksamhet 
bedrivits. Ifrågavarande uppgifter hava i allmänhet varit tillfredsställande, 

Storleks
grupper. 

Företagens 
lokala grup

pering. 



40 

men fall hava också förekommit, då desamma befunnits missvisande. Det 
vanligaste exemplet på sistnämnda förhållande representeras av företag, 
vilkas innehavare varit bosatta å annan ort, än där verksamheten dri
vits. I angivna fall har sålunda stundom inträffat, att verksamheten redo
visats såsom utövad å företagarens bostadsort. Förekommande oriktigheter 
i här avsedda hänseende hava, i den mån de kunnat konstateras, givetvis 
rättats. Tänkbart är emellertid, att dylika felaktigheter i undantagsfall 
icke upptäckts och att enstaka företag därför kommit att redovisas å orik
tiga orter. 

Vid företagens gruppering med hänsyn till verksamhetens förläggningsort 
hava såsom lokala enheter upptagits dels städer, köpingar och municipal-
samhällen, som vid 1931 års utgång ägde en folkmängd av minst 5 000 
personer, dels Stockholms och Göteborgs inre förortsområden exklusive stä
der etc. av nyssnämnda storlek, dels ej specificerade städer och andra sam
hällen samt landsbygden inom varje särskilt län. Hela antalet lokala en
heter har på detta sätt blivit 106, varav 74 städer, 1 köping, 5 municipal-
samhällen, 2 förortsområden och 24 landsbygds-(läns-)distrikt. För närmare 
upplysningar rörande den lokala uppdelningen hänvisas till tab. 9. 

Vid materialets bearbetning ur lokal synpunkt har som allmän princip 
gällt, att varje företag oberoende av innehavarens hemvist hänförts till den 
stad eller den ort å landsbygden, där verksamheten bedrivits. Vissa slag 
av verksamhet, vilka utan att vara av ambulatorisk art sträckt sig över 
större områden, hava i allmänhet redovisats å den ort, dit verksamhetens 
tyngdpunkt varit förlagd. Det sagda gäller exempelvis skogsbruk och flott-
ningsverksamhet, vilka yrkesgrenar som regel hänförts till vederbörande 
läns landsbygd, även om företagens ledning varit förlagd till stad. Däremot 
hava exempelvis underhållsarbeten å järnvägslinjer upptagits å den ort» 
där vederbörande järnvägsföretag haft sitt huvud- eller distriktskontor. 
Beträffande rörledningsarbeten o. d., ambulerande hantverks- och handels
rörelse samt biltrafik, sjöfart och viss annan transportverksamhet, som be
rört flera orter, har redovisningen skett å resp. företagares hemorter. 

Översikt av företagsräkningens resultat. 

De till företagsräkningen insamlade uppgifterna hava sammanställts i 
nio olika huvud tabeller med följande rubriker: 
Tab. 1. Antal företag, omsättning, sysselsatta personer och använd driv

kraft inom olika verksamhetsgrenar. 
Tab. 2. Företagens fördelning på olika slag av ägare. 
Tab. 3. Antalet sysselsatta personer med fördelning efter sysselsättningens 

art samt kön och ålder. 
Tab. 4. Antal personer med viss fackutbildning, fördelade på olika verk

samhetsgrenar. 
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Tab. 5. Använd stationär drivkraft ined fördelning på olika slag av mo
torer. 

Tab. 6. Använda fartyg, fordon och dragare. 
Tab. 7. Förbrukning av viktigare slag av bränsle och elektrisk energi. 
Tab. 8. Företagens fördelning på olika storleksgrnpper efter antalet sys

selsatta personer. 
Tab. 9. Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd 

drivkraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkes
grupper och lokala enheter. 

Tabellerna i fråga återfinnas i en efterföljande särskild tabellavdelning. 
Beträffande de vid deras sammanställning tillämpade allmänna grun
derna, uppgifternas räckvidd, beskaffenhet och grad av fullständighet 
samt vissa av oregelbundenheter i materialet nödvändiggjorda avsteg från 
de allmänna redovisningsnormerna hänvisas till framställningen i det fö
regående. I de fall, där en summarisk redovisning av yrkesgrupperna 
tillämpats i tabellavdelningen, finnas mera detaljerade uppgifter till
gängliga hos kommerskollegium. 

Av de i huvudtabellerna återgivna uppgifterna skall i efterföljande text
tabeller meddelas en summarisk översikt med påvisande av vissa relations
förhållanden och med tillfogande av sådana anmärkningar, som vid sidan 
av tidigare lämnade upplysningar synas behövliga för klargörande av de 
framkomna resultatens innebörd. Den i texttabellerna förekommande 
numreringen av yrkesgrenarna korresponderar mot yrkesgruppernas num
mer i huvudtabellerna. 

Först meddelas i tab. A sid. 42—45 ett sammandrag av tabellavdelning
ens tab. 1., i vilken företagsräkningens främsta resultat sammanförts. 

För vissa av de redovisade huvudgrupperna av verksamhet användas i 
den följande texten förkortade benämningar. Gruppen industri och hant
verk, ej i kombination med annan näring benämnes sålunda ren industri, 
industri och hantverk i kombination med annan näring förenad industri 
och handel, partihandel och verksamhet av partihandelskaraktär partihan
del, detaljhandel, även i kombination med partihandel detaljhandel, tran
sport- och kommunikationsväsen transportväsen, hotell-, restaurang-, kafé-
och pensionatsrörelse, hotellrörelse o. d. samt enskild sjukvård och annan 
omvårdnad vårdverksamhet. 

Med avseende på uppgifterna i tab. A må först erinras, att vid sidan av 
jordbruk drivna företag, i den mån de icke varit organiserade som särskilda 
firmor, räknats som filialer, där jordbruket representerat företagarens 
huvudnäring, och som huvudföretag, där jordbruket varit binäring. Vissa 
verksamhetsgrenar, såsom t. ex. skogsbruk och transportväsen, uppvisa 
proportionsvis mycket höga siffror för filialföretagens antal. Förhållan
det förklaras i huvudsak av att i förra fallet statens och de stora skogs-
ägande bolagens lokala skogsförvaltningar och i senare fallet de olika post-, 
telegraf-, telefon- och järnvägsstationerna redovisats som filialer. Av 

Översikt av-
vissa huvud-

resultat. 



42 

Tab. A. Antal företag, omsättning, sysselsatta personer 



43 

och använd drivkraft inom olika verksamhetsgrenar. 
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Tab. A (forts.). Antal företag, omsättning, sysselsatta personer 
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och använd drivkraft inom olika verksamhetsgrenar. 
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hela antalet företag, 237 561, utgöras 3M % av huvudföretag och 15"3 % av 
filialer. 

Jämför man å ena sidan antalet företag, å andra sidan antalet företags
ägare och anställda företagsledare, visar det sig, att beträffande åtskilliga 
verksamhetsgrenar ej oväsentliga skiljaktigheter här föreligga. Ifråga
varande skiljaktigheter framgå närmare av tabellavdelningens tab. 1, som 
ger vid handen, att antalet ägare och ledare inom talrika verksamhetsbran
scher är avsevärt lägre än företagens antal, medan inom en del andra 
branscher förhållandet är det motsatta. De yrkesgrenar, som av
ses i förstberörda fall, utgöras i huvudsak av sådana, inom vilka de sär
skilda företagens rörelse ofta är av så ringa betydenhet eller av den karak
tär, att den icke representerar ägarens eller ledarens huvudsysselsättning, 
eller inom vilka antalet filialer till huvudföretag å samma ort är jämfö
relsevis stort eller rörelsen ofta drives som binäring till eller samordnad 
med annan huvudverksamhet. Beträffande yrkesgrenen järnvägs- och 
spårvägsbyggnad (nr 161 i tab. 1) må särskilt anmärkas, att företagsle
dare som regel upptagits endast för nyanläggningar men däremot ej för 
av järnvägsföretag bedrivna, såsom särskilda företag redovisade 
reparations- och underhållsarbeten. I de fall, där en mera avsevärd 
övervikt för antalet ägare och ledare i jämförelse med antalet 
företag förefinnes, ligger förklaringen huvudsakligen däri, att verk
samhetsgrenarna ifråga till relativt stort antal innefatta företag, drivna 
av andra bolag än aktiebolag eller av »annan samfällighet», därvid 
två eller flera personer oftast redovisats som ägare, eller företag, 
för vilka såväl man som hustru uppgivits som ägare eller vilka äga karak
tär av kombinerade företag med särskilda ledare för verksamhetens olika 
grenar. I fråga om yrkesgrenen elektriska installations- och monterings
arbeten (nr 160 i tab. 1) sammanhänger det höga antalet ägare och ledare 
därmed, att telegrafstyrelsens talrika arbetslag, för vilka i varje särskilt 
fall redovisats en ledare, sammanförts till ett företag för var och en av ett 
antal större lokala enheter. 

I avseende å omsättningsbeloppens redovisning må först anföras, att de 
meddelade uppgifterna för vissa företagsgrupper icke avse kalenderåret 
1930 utan annat räkenskapsår, nämligen för stärkelsefabriker, brännvins-
brännerier, pressjästfabriker och maltdrycksbryggerier tillverkningsåret 
1 oktober 1929—30 september 1930 och för sockerindustri som regel tillverk
ningsåret 1 augusti 1930—31 juli 1931. Även i andra fall gälla uppgifterna 
beträffande enstaka företag annat räkenskapsår än 1930. 

Företagens redovisade omsättning har, såsom tidigare omnämts och av 
tab. A framgår, allt efter sin art upptagits under fem olika rubriker, näm
ligen a) försäljningsvärde av egen produktion eller fångst, b) bruttovärde 
av anläggningsarbeten o. d., c) försäljningsvärde i handelsrörelse, d) brut
toersättning för arbeten och tjänster samt e) bruttoinkomst av hotell-, 
restaurang- o. d. rörelse, vårdverksamhet, uthyrning, nöjesföretag m. m. 
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För omsättningsbeloppen under de olika rubrikerna och totala om
sättningen hava summor framräknats för att såmedelst ge en bild av 
verksamhetens omfattning uttryckt i penningar. Det ligger emeller
tid i sakens natur, att ifrågavarande summor särskilt för omsätt
ningen under rubrikerna a) och c) samt företagens totalomsättning inne
fatta betydande dubbelräkningar, sammanhängande med varuleveranser 
och tjänster mellan företagen inbördes. 

Beträffande vissa brister i uppgifterna- angående omsättningens fördel
ning på skilda rubriker och de redovisningsnormer, som i dylika fall tilläm
pats, hänvisas till det föregående (sid. 24 o. f.). I övrigt må påpekas, att 
den för skogsbruk under rubrik c) angivna omsättningen avser i huvud
sak av utomstående avverkat virke, som av vissa skogsförvaltningar in
köpts för leverans till resp. huvudföretag, att för mejerirörelsen (nr 94 och 
186 i tab. 1) under rubrik a) upptagits jämväl värdet av mjölk och grädde, 
som efter undergången behandling försålts, att för elektriska distributions
verk utan egen kraftkälla (nr 166) omsättningen vid energiförsäljningen 
redovisats under rubrik c), att omsättningen i minuthandeln med sprit
drycker (nr 264) angivits i överensstämmelse med upplysningar, som er
hållits från kontrollstyrelsen, samt att för lotterirörelse (nr 352) såsom om
sättning redovisats influtna försäljningsbeloppet för lottsedlar. Vidare 
må erinras om att uppgifter angående den huvudsakliga omsättningen vid 
detaljfqrsäljningen av bensin saknas, att den för försäkringsrörelse an
givna omsättningen helt hänför sig till försäkringsbyråer och -agenturer 
(nr 298 i tab. 1), i det uppgifter rörande omsättning icke införskaffats för 
försäkringsanstalter o. d., samt att inom huvudgruppen fastighetsförvalt
ning o. d. bostads (rätts-) föreningar och -bolag (nr 325) avfordrats uppgif
ter rörande omsättning, endast i den mån det gällt bostads- eller lokalut
hyrning till utomstående. 

Sammanlagda redovisade omsättningen i industriell och hantverksmäs
sig rörelse uppgår till i runt tal 6 800 milj. kr., fördelande sig med ungefär 
82 % på varor av egen produktion, 11 % på anläggningsarbeten o. d. samt 
7 % på verkställda reparationer, löne- och liknande arbeten. Till jämfö
relse må nämnas, att den officiella industristatistiken för år 1930 redovisar 
salutillverkningarnas värde med 4 939 milj. kr. Skillnaden mellan dessa 
två huvudsiffror skulle alltså representera sådan hantverks- och småin
dustrien produktion samt anläggningsverksamhet o. d., som icke innefat
tas av industristatistiken. Påpekas bör dock här, att viss principiell olik
het föreligger mellan nämnda statistiks och företagsräkningens värde
uppgifter, i det förra fallet de producerade men i senare fallet de för
sålda varornas försäljningsvärde som regel avses. Olikheten ifråga sy
nes emellertid icke i avsevärdare grad inverka störande på siffrornas jäm
förbarhet. 

Uppgifterna rörande försäljningsvärdet i handelsrörelse avse såväl 
parti- som detaljhandel, även i agentur, kommission o. d. Någon mera nog-
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grann uppdelning av omsättningen på nämnda två huvudslag av handel 
låter sig ej göra på grundval av företagsräkningens material, beroende del
vis på att de för huvudgrupperna parti- resp. detaljhandel redovisade om
sättningsbeloppen i någon mån innefatta omsättning även i detalj- resp. 
partihandel men främst därpå, att uppgifter om den inom andra huvud
grupper, såsom särskilt förenad industri och handel, förekommande han
delsomsättningens fördelning på ifrågavarande två kategorier saknas. En 
överslagsberäkning synes emellertid giva vid handen, att omsättningen år 
1930 i runt tal utgjort i partihandel 5 000 milj. och i detaljhandel 4 000 
milj. kr. 

De uppgivna sysselsatta personerna hava, frånsett hemarbetare, i tab. A 
sammanförts i två huvudgrupper, nämligen dels ägare och förvaltnings
personal, dels arbetarpersonal. Till den förra hava räknats ägare, före
tagsledare, kontors- och kommersiell personal ävensom tekniskt, vetenskap
ligt och konstnärligt utbildad driftspersonal samt till den senare butiks-, 
serverings- och kökspersonal, arbetare vid produktionen samt maskinister 
(ej å fartyg), eldare, transport-, lager-, handels- och diverse arbetare. Be-

Relationstal beträffande vissa uppgifter i tab. A. 
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träffande sysselsatta personer och använd drivkraft meddelas mera 
specificerade uppgifter i tab. C och E resp. 

Med avseende på företagens, omsättningens, de sysselsatta personernas 
och drivkraftens fördelning på olika huvudgrenar av verksamhet med
delas sid. 48 en procentuell beräkning. 

Vad omsättningen beträffar, ligger det i sakens natur, att uppgivet för
säljningsvärde av egna produkter och värde av anläggningsarbeten o. d. 
i allt väsentligt hänföra sig till ren industri samt förenad industri och 
handel. Inom förstnämnda grupp ligger, såsom framgår av tab. A, om
sättningens tyngdpunkt på varubranscherna närings- och njutningsmedel 
samt malmer, järn och metaller, järn- och metallarbeten, maskiner m. m. 
Av försäljningsvärdet i handelsrörelse representera parti- och detaljhandel 
tillsammans 86-4 %. Inom partihandeln uppvisar varubranschen närings-
och njutningsmedel det avgjort högsta omsättningsbeloppet. Nämnda va-
rubransch kommer främst även inom detaljhandeln, dock obetyd
ligt framför gruppen blandade varuslag, vilken bl. a. innefattar den bety
dande omsättningen i länt- och diversehandel. Den omsättning, som redo
visats i form av ersättning för arbeten och tjänster, faller i huvudsak på 
transportväsen, främst järnvägar och sjöfart. Av »övrig omsättning» hän
för sig största delen till hotellrörelse o. d., men även fastighetsförvaltning 
samt nöjes-, idrotts- o. d. företag ingå här med avsevärda belopp. 

Av de sysselsatta personerna, frånsett hemarbetare, hava 52-9 % haft sin 
verksamhet inom gruppen ren industri. Närmast i betydenhet räknat ef
ter antalet sysselsatta personer följa härefter transportväsen, detaljhandel 
samt förenad industri och handel. Inom den rena industrien redovisa en
ligt tab. A branscherna malmer, järn och metaller, järn- och metallarbe
ten, maskiner m. m. samt byggnads-, installations- och annan anläggnings
verksamhet de avgjort största personantalen. Betraktar man å ena sidan 
ägare och förvaltningspersonal, å andra sidan arbetarpersonal, befinnes 
det, att betydande skiljaktigheter föreligga beträffande antalets fördel
ning på olika verksamhetsgrenar. Sålunda komma av den förra person
gruppen 35-6 % men av den senare ända till 59·5 % på ren industri. Mot
svarande siffror utgöra exempelvis för partihandel 8·9 resp. 1·6 % och för 
transportväsen 14-6 resp. 9·7 %. I sistnämnda fall bör dock erinras därom, 
att uppdelningen å förvaltnings- och arbetarpersonal för vissa här ingå
ende betydande verksamhetsgrenar icke kunnat genomföras i full överens
stämmelse med det i övrigt tillämpade grupperingsschemat (jfr. s. 28 o. f.). 
Vad beträffar de redovisade hemarbetarna, framgår av relationstalen, att 
dylika arbetare sysselsatts praktiskt taget endast inom ren industri samt 
förenad industri och handel. 

I avseende å den uppgivna stationära drivkraften för omedelbar drift av 
maskiner, transportanordningar m. m. ligger det i sakens natur, att den 
ojämförligt största delen användes inom den rena industrien. Ännu mera 
utpräglad är nämnda huvudgrupps övervikt, då det gäller motorkraft för 
drift av elektricitetsgeneratorer. 

4 — 342626 
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Av tabellavdelningens tab. 2, avseende företagens fördelning på olika 
slag av ägare, meddelas i tab. B ett sammandrag. 

Tab. B. Företagens fördelning på olika slag av ägare. 

Ägarekatego-
rier. 
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Tab. B (forts.). Företagens fördelning på olika slag av ägare. 

För de allmänna grunder, som följts vid företagens gruppering å olika 
ägarekategorier, har redogjorts å sid. 37 o. f. Med avseende på de i tab. 
B sammanfattade resultaten av ifrågavarande grupperingsarbete må föl
jande framhållas. Vad beträffar de av staten ägda företagen, bör mär
kas, att bland dessa ingå hjälpföretag och sidoverksamheter av olika slag, 
underordnade statens affärsdrivande verk, riksbanken samt den militära 
och civila förvaltningen. På liknande sätt återfinnas bland de kommu
nala företagen åtskilliga hjälpanläggningar och sidoföretag till olika 
slag av kommunal verksamhet, såsom distribution av elektricitet, gas och 
vatten, gatuarbeten, renhållning, hamnrörelse m. m. Att en del under
ordnade verksamheter sålunda upptagits som särskilda företag har avse
värt bidragit att öka det redovisade antalet statliga och kommunala före
tag samt i viss mån medfört, att sådana företag kommit att uppträda även 
inom yrkesgrenar, där deras förekomst vid första påseende kan verka 
överraskande. 

Till belysning av de framkomna resultaten för vissa särskilda verksam
hetsgrenars vidkommande må anföras, att under gruppen trädgårdsodling 
o. d. upptagits bl. a. kommunala park- och trädgårdsarbeten, att bland 
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de kommunala företagen inom ren industri ingå arbetsföretag i väghåll-
mngsdistriktens egen regi, att inom partihandel för »annan ägarekate
gori» redovisade företag huvudsakligen representera förlagsrörelse, ut
övad som sidoordnad verksamhet av vissa sammanslutningar, att inom 
detaljhandel förekommande kommunala företag företrädesvis avse i sam
band med elektricitetsverksdrift idkad detaljförsäljning av elekt
risk materiel m. m., att under hotellrörelse o. d. upptagna statliga företag 
i huvudsak utgöras av marketenterier vid olika regementen, att flertalet 
statliga företag inom gruppen fastighetsförvaltning o. d. representeras av 
statens spannmålslagerhus samt att bland företag för hygien, renhållning 
o. d. ingående statsföretag i allt väsentligt bestå av tvättinrättningar vid 
skilda militärförläggningar m. m. I övrigt torde få hänvisas till tab. 2 
i tabellavdelningen för mera ingående uppgifter rörande de för olika 
ägarekategorier redovisade företagen. 

Verkställes en jämförelse mellan olika ägarekategorier inom skilda 
verksamhetsgrenar beträffande relationen mellan omsättningens storlek 
och antalet sysselsatta personer, framträda stundom betydande variatio
ner. Förklaringen härtill ligger väsentligen i olika faktiska förhållan
den, såsom i tillkomsten av en del företag efter år 1930, för vilka omsätt
ning ej redovisats, förändringar beträffande rörelsens omfattning mel
lan nyssnämnda år och räkningsdatum, förekomsten av företag, som dri
vas endast under viss säsong, att uppgifter om omsättning ej införskaf
fats för vissa företagskategorier, olikheter i skilda företags organisation, 
effektivitet och marknadsförhållanden, skiljaktigheter i prisläget för 
och arten av de omsatta produkterna samt särskilt för industri- och hant
verksföretagens vidkommande mer eller mindre långt driven mekanise
ring samt verksamhetens grad av inriktning på nytillverkningar eller på 
reparations- och lönearbeten o. s. v. Variationerna i fråga sammanhänga 
emellertid i någon mån även med det tillämpade redovisningssystemet 
och oregelbundenheter i uppgiftsmaterialet. Såsom exempel härpå må 
nämnas, att där viss företagares verksamhet varit fördelad på flera före
tag, omsättningen eller viss del därav ej alltid kunnat specificeras för 
varje särskilt sådant utan i sin helhet upptagits å ett av företagen, van
ligen huvudföretaget. Där i dylika fall de olika företagen tillhört olika 
yrkesgrenar, innebär angivna förfarande tydligen, att företagens omsätt
ning icke blivit vederbörligen fördelad på respektive yrkesgrenar. 

I avseende å uppgifterna i tab. B meddelas i sammanställningen å nästa 
sida vissa relationstal. 

Av sammanställningen framgår, att ej mindre än 3/4 av samtliga före
tag, räknat efter antalet, komma på ägarekategorien enskild person, me
dan de aktiebolag tillhörande företagen intaga den avgjort främsta plat
sen, då det gäller omsättningens storlek och antalet sysselsatta personer. 
Ser man på särskilda huvudgrenar av verksamhet, befinnes det, att aktie
bolagens övervikt i nyssnämnda hänseenden är starkt framträdande inom 
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Relationstal beträffande vissa uppgifter i tab. B. 

ren industri och partihandel. I fråga om detaljhandel gäller däremot, att 
tyngdpunkten representeras av företag, tillhörande enskilda personer. 
Genomgående kan för de i sammanställningen specificerade huvudgre
narna iakttagas, att på sistnämnda ägarekategori faller en mindre del av 
omsättningen än av antalet sysselsatta personer, medan för aktiebolagen 
och i stort sett även de ekonomiska föreningarna förhållandet är det mot
satta. Förklaringen härtill kan i huvudsak anses ligga i det kända för
hållandet, att företagen av sistnämnda kategorier som regel äro större 
samt bättre utrustade i tekniskt och organisatoriskt hänseende. Beträf
fande förevarande relationsförhållanden hänvisas i övrigt till samman
ställningen. 

Av tab. 3 i tabellavdelningen, utvisande antalet sysselsatta personer 
med fördelning efter sysselsättningens art samt kön och ålder, meddelas i 
tab. C sid. 54—55 ett sammandrag. 

Beträffande de allmänna grunder, som tillämpats vid de sysselsatta 
personernas redovisning, har redogörelse lämnats å sid. 25 o. f. För be
lysning av de i tab. C (tab. 3) framlagda resultaten må här ytterligare 
anföras följande. 

Med avseende på antalet redovisade egna företagare erinras om det 
tidigare (s. 28) påpekade förhållandet, att där såväl man som hustru va-

Sysselsatta 
personer. 
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Tab. C. Antalet sysselsatta personer med fördelning 
(m = män; 

rit sysselsatta vid eget företag, båda under vissa förutsättningar klassifi
cerats sorn egna företagare. Bland anställda företagsledare ingå även le
dare av rörelse, utövad för stärbhus räkning, oavsett om de samtidigt va
rit delägare i respektive stärbhus. Gruppen förvaltnings- och kommer
siell personal torde i någon mån innefatta även agenter, handelsresan
de etc, vilka arbetat uteslutande eller i allt väsentligt mot ersättning i 
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efter sysselsättningens art samt kön och ålder. 
kv = kvinnor). 

form av provision och därför enligt de principer, som följts vid företags
räkningen, bort redovisas som egna företagare. Förekomsten av personer 
under 18 år inom gruppen tekniskt och vetenskapligt utbildad personal 
förklaras av att hit hänförts även tekniska assistenter, biträden o. d. Så
som butikspersonal har räknats endast egentlig sådan men däremot icke 
personal, som biträtt exempelvis vid ambulerande handel, gatuhandel 
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eller försäljning vid vanliga bensinstationer. Serverings- och köksper
sonal å fartyg har givetvis redovisats under transportväsen, då persona
len varit anställd hos vederbörande redare, men under hotellrörelse o. d., 
när serveringsrörelsen idkats av särskild företagare med egen anställd per
sonal. Undantagsvis torde emellertid personalen även i sistnämnda fall 
hava redovisats såsom anställd hos rederiet, varför hithörande siffror 
sannolikt blivit något för höga för transportväsen respektive för låga för 
hotellrörelse o. d. 

Bland arbetare vid produktionen hava som regel redovisats även med 
skogskörslor sysselsatta personer ävensom det stora flertalet av bräd
gårdsarbetarna vid sågverk o. d. samt av den vid bryggerier, läskedrycks
fabriker och destilleringsverk med tappning, sköljning etc. sysselsatta per
sonalen. Även reparatörer o. d., anställda av industriföretag m. fl. för 
eget behov, hava hänförts till förevarande personalgrupp. Inom vissa 
verksamhetsgrenar, särskilt under huvudgruppen förenad industri och 
handel, tjänstgöra ofta samma personer både som arbetare vid produk
tionen och som butiksbiträden. I flertalet fall torde dylika personer vara 
redovisade under förstnämnda kategori. Sällsynt är ej heller, att per
soner sysselsättas med såväl produktions- som transport-, lager- och dy
likt arbete. Merendels torde i dylika fall redovisningen hava skett un
der gruppen arbetare vid produktionen. I åtskilliga fall har svårighet 
givetvis mött att draga en klar och konsekvent gräns mellan olika syssel
sättningskategorier. I gruppen maskinister, eldare etc. hava maskinister 
ä fartyg ej inräknats, enär de anses inneha befälsställning och därför 
hänförts till tekniskt och vetenskapligt utbildad personal. Beträffande 
hemarbetare gäller, att redovisningen delvis blivit osäker och ojämn, be
roende bland annat på svårigheten att avgränsa hemarbetet gent emot 
hemindustrien och annan företagarverksamhet, utövad uteslutande eller 
huvudsakligen i vederbörande företagares bostad, ävensom gent emot hus
ligt arbete (hembiträden o. d.). 

För gruppen ren industri redovisas, frånsett hemarbetare samt butiks-, 
serverings- och kökspersonal, sammanlagt 709 898 personer, varav 131 610 
ägare och förvaltningspersonal samt 578 288 arbetare. Huru stor del av de 
inom förenad industri och handel sysselsatta personerna som ägnat sig åt in
dustriellt och hantverksmässigt arbete, kan visserligen ej med större nog
grannhet angivas, men man synes i första hand kunna räkna med att så 
varit förhållandet med hela den uppgivna tekniska personalen och samt
liga arbetare vid produktionen. Om det vidare antages, att av övriga per
sonkategorier, bortsett från butiks-, serverings- och kökspersonal, halva 
antalet huvudsakligen sysslat med arbete av nyssnämnda slag, kommer 
man till att 80 641 personer, varav 19119 ägare och förvaltningspersonal 
samt 61522 arbetare, inom denna grupp hänföra sig till industri och hant
verk. För de två grupperna tillsammans skulle alltså ifrågavarande per
soner uppgå till ett antal av 790 539, därav 150 729 ägare och förvaltnings-
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personal samt 639 810 arbetare. Till jämförelse må nämnas, att i industri
statistiken för år 1931 redovisas 482 810 sysselsatta personer, varav 52 740 
förvaltningspersonal samt 430070 arbetare. Visserligen äro de anförda 
uppgifterna av olika innebörd i så måtto, att företagsräkningens avse 
personantalet vid viss tidpunkt (25 september), medan industristatistikens 
gälla medelantalet under verksamhetsåret, varjämte sysselsatta enskilda 
ägare och delägare i andra bolag än aktiebolag i senare fallet icke äro 
medräknade, men i stort sett kan dock siffrornas övervikt i förra fallet 
anses hänföra sig till sådan hantverks- och småindustrien rörelse samt 
anläggningsverksamhet o. d., som icke redovisas i industristatistiken. 
Anmärkas må, att även inom andra huvudgrupper än de ovannämnda, så
som särskilt parti- och detaljhandel, transportväsen, företag för hygien, 
renhållning o. d. samt ej specificerad verksamhet, personer i viss ut
sträckning sysselsättas med arbete av industri- och hantverksartad ka
raktär. 

De redovisade personernas (exkl. hemarbetare) köns- och åldersfördel
ning inom skilda huvudgrenar av verksamhet och sysselsättningskatego
rier belyses genom å sid. 58 meddelade relationstal. 

Antalet sysselsatta personer (exkl. hemarbetare) utgör sammanlagt 
1347 696, därav 76-2 % manliga. Av de manliga äro 94·5 % och av de kvinn
liga 927 % i åldern 18 år och däröver. Det relativt största antalet av 
såväl män som kvinnor sysselsattes inom ren industri, men nämnda hu
vudgrupps övervikt är betydligt mera utpräglad för män än för kvinnor. 
Jämte industrien framträder särskilt detaljhandeln såsom ett huvudom
råde för användningen av kvinnlig arbetskraft. Ser man på de särskilda 
åldersgrupperna, kunna ganska betydande olikheter iakttagas beträffan
de fördelningen på skilda verksamhetsgrenar. I fråga om sysselsättnin
gen av män i åldern 18 år och däröver dominerar sålunda ren industri 
avsevärt mera, än då det gäller manlig personal under 18 år, Av sist
nämnda kategori sysselsattes däremot exempelvis inom detaljhandel samt 
förenad industri och handel en väsentligt större procentuell andel än av 
gruppen vuxna män. Vad kvinnor beträffar, råder för ren industri ett 
motsatt förhållande, i det att en betydligt större andel av gruppen kvin
nor under 18 år än av vuxna kvinnor här sysselsattes. Förhållandet i 
fråga sammanhänger väsentligen med den omfattande användningen av 
minderårig kvinnlig arbetskraft inom sötvarufabrikationen, textilindu
strien samt sko- och gummivarutillverkningen. 

I fråga om de sysselsatta personernas fördelning efter sysselsättningens 
art framgår av sammanställningen å följande sida, att kategorien före
tagare och företagsledare uppvisar i det närmaste lika procenttal för män 
och kvinnor. I övrigt framträda emellertid avsevärda olikheter i nämnda 
persongruppers fördelning på skilda slag av sysselsättning. Sålunda 
överväger exempelvis kategorien arbetare vid produktionen vida starkare 
för män än för kvinnor, medan av sistnämnda grupp avsevärda delar 
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Relationstal beträffande vissa uppgifter i tab. C. 

a) Personernas procentuella fördelning på olika verksamhetsgrenar (ej hemarbetare). 

b) Personernas procentuella fördelning på olika slag av sysselsättning (ej hemarbetare). 

c) Personernas procentuella fördelning efter kön och ålder inom skilda verksamhetsgrenar 
(ej hemarbetare). 

d) Personernas procentuella fördelning efter kön och ålder inom skilda sysselsättningskatego
rier (ej hemarbetare). 

komma på butiks-, serverings- och kökspersonal samt förvaltnings- och 
teknisk personal, vilka kategorier däremot omfatta procentuellt mindre 
delar av den manliga personalen. Frånsett att personer under 18 år gi-
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vetvis icke förekomma som företagare eller företagsledare skiljer sig för 
männens vidkommande de vuxnas och minderårigas fördelning på olika 
sysselsättningskategorier främst därutinnan, att av de senare en avsevärt 
större andel faller inom kategorien transport-, lager-, handels- och di
verse arbetare. För kvinnor i åldern 18 år och däröver är fördelningen 
på skilda sysselsättningskategorier mera jämn, dock med avgjord över
vikt för arbetare vid produktionen samt butiks-, serverings- och köksper
sonal. Med avseende på minderåriga kvinnor dominerar förstnämnda 
kategori, i det ungefär hälften av hela antalet innefattas av densamma. 

Beträffande personernas fördelning efter kön och ålder inom särskilda 
verksamhetsgrenar utvisa relationstalen ganska skiftande förhållanden. 
Sålunda utgöras exempelvis av samtliga inom ren industri sysselsatta per
soner 84·6 % av män, medan motsvarande procenttal för detaljhandel stan
nar vid 53-8. Med avseende på åldersfördelningen faller bland annat den 
relativt obetydliga förekomsten av minderårig arbetskraft inom transport
väsen i ögonen. 

Relationstalen beträffande personernas fördelning efter kön och ålder 
inom särskilda sysselsättningskategorier giva vid handen, att inom kate
gorien butiks-, serverings- och kökspersonal den kvinnliga arbetskraften 
betydligt överväger, medan inom övriga specificerade kategorier ett mot
satt förhållande råder. De högsta procenttalen för minderåriga personer, 
män och kvinnor tillsammantagna, uppvisa kategorierna transport-, 
lager-, handels- och diverse arbetare samt butiks-, serverings- och köks
personal. 

Av tab. 4 i tabellavdelningen, utvisande antalet personer med viss fack
utbildning, fördelade på olika verksamhetsgrenar, meddelas i tab. D sid. 
60—61 ett sammandrag. 

De i tab. D (tab. 4) redovisade personerna utgöras dels av fackutbildade 
arbetare inom vissa s. k. genomgående yrken av huvudsakligen hantverks
karaktär, dels av maskinister (ej å fartyg) och eldare samt chaufförer 
och kuskar. Förstberörda arbetare äro i tab. C (tab. 3) genomgående 
upptagna under kategorien arbetare vid produktionen. Såsom fackutbil
dade arbetare hava räknats endast personer i åldern 18 år och däröver. 
Bland maskinister och eldare samt chaufförer och kuskar ingå däremot, 
såsom framgår av anmärkningarna till tab. 4, även personer under 18 år. 
Fackutbildade personer, som i tab. O (tab. 3) redovisats under andra 
kategorier än arbetare vid produktionen, såsom t. ex. egna företagare, an
ställda företagsledare, tekniskt och vetenskapligt utbildad personal 
o. s. v., äro ej medräknade i tab. D (tab. 4). 

Såsom tidigare (s. 26) antytts, äro särskilt de för mekaniska montörer, 
reparatörer och smeder samt skräddare och sömmerskor redovisade an
talen osäkra och sannolikt något för högt uppgivna. I någon mån torde 
detsamma kunna sägas vara förhållandet med vissa andra yrkeskatego
rier, såsom elektriska montörer, koppar-, bleck- och plåtslagare, sten-

Arbetare med 
visa fackut

bildning. 
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Tab. D. Antal personer med viss fackutbild-

(m = män; 

huggare och snickare. Å andra sidan bör anmärkas, att förevarande redo
visning företer vissa luckor, i det att specialuppgifter om fackutbildade 
arbetare ej alls meddelats för yrkesgruppen järnvägsdrift samt endast 
delvis av företag, tillhörande yrkesgrenarna järnvägs- och spårvägsbygg
nad, gatu-, väg- och broarbeten samt vattenbyggnadsarbeten. 

Det ligger i sakens natur, att fackutbildade arbetare av ifrågavarande 
slag huvudsakligast förekomma inom huvudgrupperna ren industri samt 
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ning, fördelade på olika verksamhetsgrenar. 

kv = kvinnor). 

förenad industri och" handel. Av hela antalet redovisade fackarbetare, 
162 342, hänföra sig 96-3 % till nämnda grupper. De talrikast företrädda 
yrkena äro mekaniska montörer, reparatörer och smeder, snickare samt 
skräddare och sömmerskor. Utom sistnämnda grupp innefatta endast 
grupperna bagare och konditorer samt bokbindare kvinnliga arbetare till 
mera betydande antal. Det stora flertalet maskinister och eldare syssel
sattes inom ren industri och transportväsen. I viss ehuru mindre ut-
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Tab. E. Använd stationär drivkraft med 

präglad grad gäller detsamma beträffande chaufförer och kuskar. Av 
naturliga skäl är denna yrkesgrupp talrikast representerad inom 
transportväsendet. 
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fördelning på olika slag av motorer. 

Av företagens uppgifter rörande använd stationär drivkraft, vilka 
sammanställts i tabellavdelningens tab. 5, meddelas ovan i tab. E en sum
marisk översikt. 

Stationär 
drivkraft. 
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Beträffande de allmänna grunderna för den använda drivkraftens redo
visning har redogörelse lämnats å sid. 29 o. f. Uppgifterna i tab. E (tab 5) 
avse, såsom nämnts, stationär drivkraft, alltså icke kraft för drift av mo
torfordon eller fartyg. Angående drivkraft, använd för sistnämnda ända
mål, meddelas uppgifter i tab. F (tab. 6 i tabellavdelningen). Även en del 
motorer, som användas å varierande platser, t. ex. lokomobiler samt mo
torer för drift av flyttbara lyftkranar och andra transportanordningar 
vid hamnar, industrianläggningar m. m., hava räknats som stationära och 
inbegripas följaktligen av tab. E (tab. 5). Däremot ingå icke i redovis
ningen däcksmotorer för drift av vinschar o. d. å fartyg. Beträffande 
de använda motorernas redovisning har tidigare framhållits, att viss ofull
ständighet torde föreligga särskilt med avseende på elektriska motorer. 
I synnerhet synas uppgifterna ha blivit ojämna och bristfälliga, då det 
gäller smärre dylika motorer, använda exempelvis för drift av hissar, bu
tiksmaskiner, fläktar, pumpar, kylskåp o. s. v. I fråga om redovisnings
sättet må anföras, att då viss motor uppgivits använd för såväl omedel
bar drift av arbetsmaskiner o. d. som drift av elektricitetsgeneratorer, 
har densamma klassificerats efter huvudsakliga användningen eller, om 
upplysning härom ej erhållits, på förstnämnda kategori. Motor, använd 
gemensamt av flera företag, har redovisats på det företag, som befunnits 
mest energikrävande. 

Vid jämförelse mellan företagsräkningens och den årliga industrista
tistikens drivkraftsuppgifter framträda även för yrkesgrenar, beträffan
de vilka de använda grupperingsnormerna kunna anses direkt medgiva 
en dylik jämförelse, stundom vissa ej obetydliga differenser. Ifrågava
rande differenser bero på ett flertal olikheter i uppgifternas innebörd, 
såsom t. ex. att företagsräkningens uppgifter avsetts att hänföra sig till 
visst datum (25 september 1931), medan industristatistikens gälla för året 
i dess helhet, att reservmotorer stundom kunna hava i förra fallet redo
visats men i senare utelämnats eller vice versa, att motorerna redovisats 
olika med hänsyn till användningssättet eller att företagsräkningens upp
gifter i vissa fall torde avse motorernas nominella styrka, medan industri
statistiken genomgående redovisar effektiva hästkraftstyrkan. 

Den uppgivna drivkraftens fördelning på skilda huvudgrenar av verk
samhet har förut belysts genom till tab. A fogade relationstal. Beträf
fande de skilda motorslagens relativa betydenhet med hänsyn till effek
ten meddelas följande procenttal. 
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Då det gäller kraft för omedelbar drift av maskiner, transportanord
ningar m. m., dominera såsom synes de elektriska motorerna. Den för 
drift av elektricitetegeneratorer använda kraften alstras till vida över
vägande delen genom vattenturbiner. En ej obetydlig del av motorstyr
kan för generatordrift hänför sig dock till ångturbiner, men i stor ut
sträckning rör det sig här om reservkraft, avsedd att användas för utjäm
ning av oregelbundenheter i energitillförseln från vattenkraftanlägg
ningarna samt i energiförbrukningen. Av samtliga primärmotorers häst
kraftstyrka, 2-65 milj. hkr, komma 80-3 % på motorer för generatordrift. 

Av företagens uppgifter angående använda fartyg, flygmaskiner, for
don och dragare, vilka sammanställts i tabellavdelningens tab. 6, medde
las ett sammandrag i tab. F sid. 66—69. 

De allmänna grunderna för fartygs etc. redovisning hava tidigare (sid. 
30 o. f.) behandlats. Här må blott tilläggas, att även fartyg, tillfälligtvis 
upplagda vid räkningsdatum, ingå i redovisningen. Vidare gäller, att un
der rubriken smärre lastfordon med motor upptagits exempelvis motor
cyklar med sidvagn, avsedda för varutransport, samt truckar m. m. S. k. 
skåpbilar torde i allmänhet hava redovisats som lastbilar. Bland upp
givna järnvägsvagnar för godstrafik kan möjligen ett mindre antal inom 
skogsbruk, industri och handel använda vagnar för decauvillespår o. d. 
hava kommit att medräknas. 

För ång- och motorfartyg, segelfartyg med och utan hjälpmotor samt 
pråmar utgör sammanlagda uppgivna lastförmågan 2'86 milj. ton dödvikt, 
varav 56-4 % representeras av ångfartyg, 26·6 % av motorfartyg och 
11-9 % av pråmar (utan motor). Ång- och motor fartygs, motor- och bog-
serbåtars samt segelfartygs med hjälpmotor samlade redovisade maskin
effekt uppgår till l'oi milj. hästkrafter, varav 60-e % komma på ångfar
tyg, 27·1 % på motorfartyg och 8-3 % på bogserbåtar. Frånsett bogserbåtar 
samt pråmar utan motor, av vilka senare den vida övervägande delen 
tillhör företag inom gruppen ren industri, hänför sig det stora flertalet 
fartyg såsom naturligt är till huvudgruppen transportväsen. 

I avseende å användningen av automobiler, framgår av tab. F (tab. 6), 
att sådana, såsom ju är att vänta, i främsta rummet tagas i anspråk av 
företag, tillhörande ren industri och transportväsen. På nämnda två 
grupper komma av hela antalet personbilar resp. 22·8 och 35·5 % 
och av antalet lastbilar resp. 31-6 och 31-9 %. Bussar hava endast 
mera i undantagsfall redovisats inom andra verksamhetsgrenar än 
transportväsen. Beträffande användningen av smärre lastfordon med 
motor samt i synnerhet traktorer uppvisar ren industri avgjord övervikt. 
Sistnämnda transportmedel begagnas främst vid olika anläggningsarbe
ten. Sammanlagda maskinstyrkan för uppgivna bussar, bilar och trak
torer utgör 2-fi9 milj. hästkrafter, varav 46-5 % hänföra sig till personbilar 
och 47-o % till lastbilar. I fråga om antalet dragare redovisas de högsta 
siffrorna av transportväsen och ren industri. 

Fartyg och 
fordon. 

5 — 342626 
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T a b . F. A n v ä n d a fartyg, 

a) Fartyg och 

Vad slutligen beträffar lokomotiv samt järnvägs- och spårvägsvagnar, 
utvisar tab. F (tab. 6), att dylik materiel utom för transportväsen redo
visats i mera nämnvärd omfattning endast för ren industri. I senare fal
let förekommande lokomotiv och godsvagnar torde i huvudsak användas 
för trafikering av till vissa industriföretag hörande godsbanor, stickspår 
o. d. Det förekommer även, att industri- och handelsföretag använda 
egna specialvagnar för transport av vissa varuslag, såsom oljor, syror m. m. 

Av tabellavdelningens tab. 7, utvisande den redovisade förbrukningen 
av viktigare slag av bränsle samt elektrisk energi, meddelas i tab. G sid. 
70 ett sammandrag. 

Frågan om ifrågavarande uppgifters innebörd och grad av fullstän-
dighet m. m. samt de vid redovisningen tillämpade normerna hava be
handlats å sid. 31 o. f. Ytterligare må härutinnan meddelas några upp
lysningar av mera speciell art. 

Eedovisningen av stenkol samt koks- och träkolsstybb har för brikette-

Bränsle och 
elektrisk 

energi. 
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fordon och dragare. 

flygmaskiner. 

rings- och sintringsverkens vidkommande blivit mycket ojämn och ofull
ständig. I avseende å stenkol kan anmärkas, att den uppgivna totalför
brukningen ej oväsenligt överstiger den kvantitet, som framkommer vid 
en hopräkning av importöverskottet och den inhemska produktionen. För
hållandet förklaras av att den kolförbrukning, som redovisats av sjöfarts
företagen, till stor del avser bunkerkol, som inköpts i främmande ham
nar och icke inbegripes i importstatistiken. Ett liknande förhållande 
föreligger beträffande brännoljor, som av svenska fartyg anskaffas utom
lands för eget behov. 

Den redovisade förbrukningen av bensin omfattar även lättbentyl och 
andra bensinblandningar. Förbrukningen av träbränsle synes endast del
vis hava uppgivits i löst mått, medan motsvarande uppgifter till den år
liga industristatistiken genomgående skola avse löst mått. Uppgifterna 
angående förbrukningen av gas innefatta icke masugns- eller koksugns-
gas. Beträffande den redovisade förbrukningen av elektrisk energi er-
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Tab. F (forts.). Använda fartyg, fordon o c h dragare . 

b) Bussar, bilar, traktorer och dragare. 

inras om att densamma omfattar energi icke blott för motordrift, belys
ning och uppvärmning utan även för smältning, elektrolys, ångalstring 
o. s. v. Med avseende på bränslemedtens redovisning må till sist näm
nas, att denna kan anses fullständigast för grupperna trädgårdsodling, 
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Tab. F (förts.). Använda fartyg, fordon och dragare. 
c) Lokomotiv, järnvägs- och spårvägsvagnar. 

ren industri, förenad industri och handel, transportväsen, hotellrörelse 
o. d., vårdverksamhet, fastighetsförvaltning samt företag för hygien, ren
hållning o. d. 

Angående fördelningen av den uppgivna hränsle- och energiförbruk
ningen på skilda huvudgrenar av verksamhet meddelas följande rela
tionstal. 

Såsom synes är ren industri helt dominerande i fråga om förbrukningen 
av träkol, elektrisk energi och träbränsle. Då det gäller stenkol och koks. 
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Tab. G. Förbrukning av viktigare slag av bränsle och elektrisk energi. 

kommer ävenledes mera än halva totalförbrukningen på nämnda verk
samhetsgren, medan i övrigt stenkol användes främst av transportväsen
det och koks inom grupperna fastighetsförvaltning och trädgårdsodling. 
Huvudparten av bensin och i ännu högre grad andra brännoljor förbru-
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kas av företag inom transportväsendet. I fråga om förbrukningen av 
gas slutligen kommer ren industri i främsta rummet, närmast följd av 
hotellrörelse o. d. 

Beträffande företagens fördelning på olika storleksgrupper efter an
talet sysselsatta personer, varom ingående uppgifter återfinnas i tabell
avdelningens tab. 8, meddelas i tab. H sid. 72—73 en summarisk översikt. 

I fråga om de allmänna normerna för företagens gruppering från stor
lekssynpunkt har redogörelse tidigare (sid. 39) lämnats. 

Tab. H (tab. 8) ådagalägger det givna förhållandet, att företagen till 
ojämförligt största antalet tillhöra de mindre storleksgrupperna. Före
tag med mera än 200 personer sysselsatta förekomma endast i undantags
fall inom andra verksamhetsgrenar än skogsbruk, ren industri, förenad 
industri och handel samt transportväsen. Ser man på omsättningens, de 
sysselsatta personernas och drivkraftens fördelning på skilda storleks
grupper, blir bilden självfallet en helt annan, i det företagens ekono
miska betydelse här kommer till uttryck. 

För närmare belysning av företagens och verksamhetens fördelning på 
olika storleksgrupper meddelas nedan vissa på grundval av uppgifterna 
i tab. H framräknade relationstal. 

Procentuell fördelning av antalet företag m. m. på företag med följande antal 
sysselsatta personer. 

Storleks-
grupper. 
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Tab. H. Förelagens fördelning på storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 



73 
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Ifrågavarande relationstal utvisa exempelvis beträffande ren industri, 
att efter antalet räknat ungefär 3/4 av företagen falla inom storleksgrup
perna 0—3 personer, medan sagda grupper i fråga om omsättning, syssel
satta personer och använd drivkraft representera endast en mycket be
gränsad del av det hela. Såsom ett genomgående drag framträder, att om
sättningen i förhållande till antalet sysselsatta personer uppgår till högre 
belopp inom de större storleksgrupperna än inom de mindre. Jämför man 
personantalets och drivkraftens fördelning, visar det sig, att de medel
stora och större företagens övervikt i senare hänseendet är betydligt 
mera utpräglad än i det förra. Av hela personantalet komma sålunda 
57-8 % på grupperna över 50 personer men av drivkraften ej mindre än 
73-3 %. Angivna betydande skillnad sammanhänger givetvis med det 
kända förhållandet, att de större företagen i relativt högre grad än de 
mindre använda sig av maskinella driftsanordningar. 

Inom förenad industri och handel är den relativa förekomsten av före
tag, tillhörande grupperna 0—3 personer, avgjort mindre än inom övriga 
i tab. H specificerade verksamhetsgrenar, ehuruväl nämnda storleksgrup
per även i detta fall inrymma över hälften av samtliga företag. Omsätt
ningens och personantalets relativa fördelning påverkas här naturligen 
av proportionen mellan å ena sidan industri- och hantverksrörelsen och 
å andra sidan handelsverksamheten inom de skilda storleksgrupperna, i 
det att omsättningen per person räknat givetvis som regel är större vid 
handels- än vid industri- och hantverksrörelse. Att grupperna över 200 
personer visa lägre procenttal för omsättningen än för personantalet 
torde sålunda i huvudsak bero på att en proportionsvis stor del av verk
samheten i dessa fall är av industriell art. Inom andra grupper, såsom 
särskilt gruppen 11—50 personer, antyda däremot procenttalen, att en re
lativt större del av verksamheten hänför sig till handelsrörelse. I övrigt 
gäller här som i allmänhet, att de mindre storleksgrupperna represen
tera en större del av personerna än av omsättningen. 

I fråga om partihandel visar det sig, att största procentdelen av såväl 
omsättningen som personantalet kommer på gruppen 11—50 personer. 
Inom de större storleksgrupperna äro procenttalen för omsättningen lägre 
än för personantalet, vilket förklaras bl. a. därav, att omsättning här i 
vissa fall icke funnits att redovisa. Detaljhandeln intager i så måtto en 
särställning, att tyngdpunkten icke blott i fråga om företagens antal utan 
även beträffande omsättningen och de sysselsatta personerna vilar på 
grupperna 0—3 personer. Grupperna över 50 personer äro inom denna 
verksamhetsgren endast av underordnad betydelse. 

Såsom en allmän anmärkning må för såväl industriens och hantver
kets som handelns vidkommande tilläggas, att förekommande skiljaktig
heter i omsättningens och personantalets relativa fördelning på de olika 
storleksgrupperna naturligen till en del äga sin grund däri, att de i om
sättningen ingående varuslagen eller proportionen mellan dessa varit 
olika inom de skilda grupperna. 
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Slutligen må beträffande transportväsendet anmärkas, att betydande 
disproportion mellan relationstalen för å ena sidan omsättningens, å 
andra sidan personantalets fördelning på skilda storleksgrupper fram
träder. Förhållandet ifråga kan väsentligen anses bero på att det är 
skilda slag av transportrörelse som dominera inom de mindre och de 
större grupperna, nämligen i förra fallet huvudsakligen åkeri-, bil- och 
busstrafik samt i senare fallet post-, telefon-, järnvägs- och spårvägsvä
sen, hamndrift, sjöfart m. m. Påpekas bör, att relationstalen för omsätt
ningen blivit till viss grad missvisande på grund därav, att telegraf- och 
telefon väsendets samt statens radio väsens omsättning av tidigare (sid. 23) 
antydda skäl i. sin helhet kommit att ingå under gruppen 201—500 per
soner, medan personantalet fördelats enligt de allmänna grunderna. I 
någon mån föreligger ett motsvarande förhållande beträffande vissa 
andra grenar av transportverksamhet, såsom särskilt järnvägsväsen, i det 
att omsättningen här endast delvis kunnat fördelas på de olika statio
nerna (jfr sid. 23). Jämväl inom andra verksamhetsgrenar än transport
väsen har, såsom förut påvisats, i enstaka fall förekommit, att företagare, 
som drivit flera företag, icke kunnat specificera omsättningen för vart 
och ett av dessa, varför denna i sin helhet blivit redovisad å huvudföre
taget. Slutligen erinras generellt om att omsättning på grund av för
hållandenas natur icke kunnat redovisas för en del företag, t. ex. sådana 
som tillkommit först under år 1931 samt olika underordnade hjälpföretag 
o. d., såsom vissa förvaltningskontor, magasin, nederlag, inlämningsstäl
len för löngods m. fl. 

Beträffande de redovisade företagens fördelning på olika lokala en
heter återfinnas ingående uppgifter i tabellavdelningens tab. 9. Av ifrå
gavarande tabell meddelas ett sammandrag i tab. I sid. 76—81. 

Körande grunderna för företagens gruppering i lokalt hänseende har 
redogörelse lämnats sid. 39 o. f. 

För närmare belysning av uppgifterna i tab. I (tab. 9) må först några 
relationstal anföras, avseende totala företagsantalets, omsättningens, de 
sysselsatta personernas och den för omedelbar drift använda drivkraftens 
fördelning på Stockholms stad och de skilda länen (se sid. 82). 

I fråga om antalet företag utvisa relationstalen, att Stockholms stad 
kommer i främsta rummet, närmast följd av Malmöhus och Göteborgs och 
Bohus län. Sistnämnda förhållande sammanhänger naturligen med att 
nämnda två län innefatta landets båda näst Stockholm största städer. 
Tillsammans representera huvudstaden och de två länen ifråga inemot 
en tredjedel av samtliga redovisade företag. 

Vad beträffar omsättningen och personantalet, gäller självfallet, att 
förhållandet mellan relationstalen för de särskilda lokala enheterna i av
sevärd grad bestämmes av proportionen mellan de olika slagen av där
städes förekommande verksamhet. Det är sålunda givet, att om exem
pelvis handelsrörelsen inom viss lokal enhet är mera betydande i för-

Företagens 
lokala för

delning. 
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Tab. I. Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd 
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drivkraft med fördelning på län samt huvudgrupper av verksamhet. 
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Tab. I (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och 
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använd drivkraft med fördelning på län samt huvudgrupper av verksamhet. 
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Tab. I (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och 
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använd drivkraft med fördelning på län samt huvudgrupper av verksamhet. 

6 — 342626 
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Relationstal beträffande vissa uppgifter i tab. I. 

hållande till industri- och transportverksamhet än inom en annan enhet, 
blir relationstalet för omsättningen, jämfört med procentsiffran för 
personantalet, i förra fallet högre än i det senare, då ju omsättningen 
per person räkna t vid handelsrörelse som regel är avsevärt större än 
vid industrirörelse etc. Det främsta exemplet på ifrågavarande fak
tors inverkan å relationstalen erbjuder Stockholms stad, för vilken den 
redovisade omsättningen till 57·3 % hänför sig till part i- och detaljhandel, 
medan motsvarande procenttal för riket i övrigt s tannar vid 38'6 %, och 
vilken på grund härav uppvisar ett betydligt högre relationstal för om
sättningen än för personantalet. Även för Malmöhus och Göteborgs och 
Bohus län visa sig procenttalen för omsättningen högre än motsvarande 
ta l för personantalet, vilket till stor del får anses bero på att handels
rörelsens andel i totalomsättningen även här är jämförelsevis hög, näm
ligen resp. 44T> och 51·8 %. 

Till yt ter l igare belysning av omsättningens skiftande karak tä r inom 
olika lokala enheter må som exempel nämnas, a t t på Stockholms stad 
samt Malmöhus och Göteborgs och Bohus län komma av totala omsätt
ningen för ren industr i samt förenad industr i och handel resp. 16·8, 11·8 
och 9·7 %. Nämnda lokalenheter representera vidare av totalomsätt
ningen exempelvis i part ihandel resp. 44-9, 13-o och 16·9 %, i detaljhandel 
resp. 22·3, 9-4 och 10·2 % och för transportväsen resp. 36·1, 9·9 och 14-6 %. 
Stockholm visar alltså betydande övervikt inom samtliga dessa verksam
hetsgrenar, vilket främst gäller i fråga om part ihandel . I avseende å 
särskilt transportväsen bör emellertid ihågkommas, a t t bristande speci
fikation av omsättningen för vissa slag av filialföretag medfört, a t t om-
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sättning, hänför lig till rörelse å andra platser, i viss uts t räckning redo
visats å de orter, där vederbörande huvudföretag vari t hemmahörande, 
vilket förfarande bidragit at t höja omsättningssiffran synnerligast för 
Stockholms vidkommande. 

Jämför man omsättningen med personantalet inom särskilda verksam
hetsgrenar, f ramträda stundom avsevärda differenser i relationsförhål
landet mellan skilda lokalenheter. Som exempel må anföras, a t t av to
talomsättningen för ren industr i representerar Stockholm 15·2 % men av 
samma verksamhetsgrens hela personantal endast 11"2 %, vadan omsätt
ningen per person här är ej oväsentligt högre än i genomsnitt för det 
övriga landet. Differensen ifråga sammanhänger tydligen bl. a. med a t t 
varor, vilkas värde i relation till de sysselsatta personernas an ta l på 
grund av varuslagens ar t är förhållandevis högt, ingå i huvudstadens 
industri- och hantverksproduktion i proportionsvis högre grad än i övriga 
landsdelars samt med at t priserna i Stockholm befinna sig på en jämfö
relsevis hög nivå. En förklaringsgrund kan även tänkas ligga däri , a t t 
hithörande företag räkna t efter medeltalet sysselsatta personer äro ej 
oväsentligt större i huvudstaden än i det övriga riket. E t t annat exem
pel utgör hotellrörelse o. d., av vilken näringsgrens omsättning 36·2 % 
komma på Stockholm men av personerna blott 27M %. I detta fall torde 
differensen utom på olikheter i prisläget huvudsakligen bero på de större 
förhållanden, varunder verksamheten bedrives i sagda stad. 

Ser man på relationstalen för den använda drivkraften, befinnes det, 
a t t dessa för de särskilda lokalenheterna ofta s tarkt avvika från motsva
rande procentsiffror för personantalet och omsättningen. Förhål landet 
ifråga beror givetvis till viss grad på förekommande olikheter i propor
tionen mellan industriell och annan näringsverksamhet. E n viktig för
klar ingsgrund utgör emellertid även, att industrien inom vissa lokalen
heter på grund av sin ar t är förhållandevis mera kraftkonsumerande än 
inom andra. För jämförelse må här som ett talande exempel väljas Kop
parbergs län och Stockholms stad. Nämnda län representerar i fråga om 
den rena industrien 3-6 % av landets omsättning, 4n % av personantalet 
och 9'8 % av drivkraften, medan motsvarande siffror för Stockholm ut
göra resp. 15-2, 11-2 och 3·6 %. Denna stora relat iva skillnad i använd
ningen av drivkraft sammanhänger natur l igen med a t t sådana mycket 
energi förbrukande industr igrenar som exempelvis malmbrytning, järn-
och stålverk, sågverk och pappersmassefabriker överväga inom Koppar
bergs län, varemot industrien i Stockholm huvudsakligen tillhör sådana 
slag, som äga ett mera begränsat kraftbehov, t. ex. mekanisk och elektrisk 
verkstadsrörelse, tryckerier, olika slag av livsmedels- och beklädnadsin
dustri o. s. v. 



Résumé en français. 

En vue d'illustrer, d'une manière plus complète et plus approfondie que ne le 
font les recensements périodiques de la population et les statistiques des diverses 
branches industrielles, la situation de la population en ce qui concerne la vie éco
nomique et professionnelle, les pouvoirs publics ont résolu, en 1931, d'organiser 
un recensement spécial des professions ou entreprises en Suède. On trouvera ci-
dessous un certain nombre d'indications relatives à l'exécution du dit recensement 
et à ses résultats. 

Le but général du recensement était de dresser un inventaire de la vie économi
que du pays, basé sur les diverses entreprises considérées comme unités fonda
mentales. On entend ici par entreprise une activité localement délimitée (sarbets-
stâlle» = établissement = lieu de travail). Le recensement devait comprendre tous 
les établissements, y compris ceux de l'État et des communes, indépendamment de 
leur importance, dans les branches suivantes: 

1. Horticulture, 2. Sylviculture, indépendante ou comme unité gestionnaire di
stincte, exploitation forestière sur le terrain d'autrui en vertu de concession spé
ciale, 3. Pêche, 4. Élevage d'animaux à fourrure, 5. Industrie et artisanat, 6. Com
merce, 7. Banque, émissions, et autres opérations financières, 8. Assurance, 9. Agen
ces et courtage, 10. Transports, 11. Hôtellerie, restaurants, cafés, pensions de fa
mille, 12. Gérance professionnelle d'immeubles, 13. Placement, information, consul
tations, etc., 14. Service sanitaire spécial, hygiène, nettoyage, etc., 15. Théâtres, 
cinémas et autres divertissements similaires, 16. Activités non spécifiées. 

Le recensement ne visait pas l'agriculture (ni la sylviculture directement connexe 
à l'agriculture), en raison du fait qu'une statistique agricole, qui rend moins néces
saire un recensement des entreprises, s'obtient au moyen des recensements agri
coles périodiques et que ce recensement spécial aurait entraîné un accroissement con
sidérable de travail et de frais. Il visait, par contre, toutes les activités des susdites 
catégories professionnelles exercées comme annexes de l'agriculture, qui sont à con
sidérer comme distinctes de celle-ci quant à leur gestion. 

Outre les données nécessaires pour leur identification et leur localisation, les 
entreprises visées par le recensement étaient tenues de fournir des indications no
tamment sur les points suivants: 

catégorie à laquelle appartenait le propriétaire de l'entreprise (particulier, société 
anonyme, autre société, association coopérative, État, commune, etc.) : 

caractère de l'entreprise (établissement unique, c'est-à-dire non divisé localement, 
établissement principal, pour les entreprises ayant des succursales localement sé
parées, ou succursale, c'est-à-dire établissement relevant de l'établissement princi
pal, localement délimité). 

nature ou genre de l'activité exercée par l'entreprise, et branche réputée princi
pale, si l'entreprise comprenait plusieurs branches: 

nature des produits fabriqués ou transformés par l'entreprise, pour celles exerçant 
la fabrication ou la transformation; 

nature des marchandises vendues par l'entreprise, pour celles exerçant le com-
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merce, el genre de commerce (gros, détail, gros et détail, colportage), enfin nature 
des opérations (vente ferme, commission ou agence) ; 

caractère des principaux travaux de réparation ou autres analogues, pour les entre
prises exerçant ce genre d'activité; 

chiffre d'affaires total de l'entreprise, en 1930, ou pendant l'exercice correspon
dant, réparti entre les diverses catégories d'activité; 

personnel occupé par l'entreprise, avec indication de l'âge, du sexe et de la caté
gorie d'occupations; 

nombre et puissance, en chevaux-vapeur, des moteurs stationnaires utilisés, avec 
indication des divers genres de moteurs, des moteurs servant à actionner directe
ment des machines, dispositifs de transport, etc., et de ceux employés pour action
ner des générateurs électriques; 

nombre, puissance en chevaux-vapeur, et, le cas échéant, capacité de charge des 
véhicules automobiles, navires ou bateaux et aéroplanes utilisés, avec indication 
des divers genres de véhicules, navires ou bateaux et bêtes de trait employés; 

consommation, en 1930 ou au cours de l'exercice correspondant, de combustibles 
de divers genres et d'énergie électrique. 

Les données concernant le genre d'activité, le personnel occupé, les moteurs, 
véhicules, navires ou bateaux utilisés, etc., se réfèrent, en général, au 25 sep
tembre 1931. Celles relatives au chiffre d'affaires ainsi qu'à la consommation 
de divers genres de combustibles et d'énergie électrique, portent sur l'exercice immé
diatement antérieur à cette date, c'est-à-dire, en général, à l'année 1930. 

Il n'a pas été recueilli d'informations concernant le chiffre d'affaires de certaines 
catégories d'entreprises qui n'effectuent pas d'opérations de vente au sens ordinaire 
du terme, telles que les banques, les entreprises d'émission, les comptoirs d'agents 
de change, les établissements d'assurance, les caisses de retraites, de secours en cas 
de maladie ou de frais d'inhumation, les entreprises de gestion de capitaux n. d. a., 
les monts-de-piété et caisses de crédit mobilier, ainsi que les associations de loca
taires. 

A l'exception de certains cas spéciaux, les indications ont été recueillies à Stock
holm par l'office du grand-gouverneur, dans les autres villes par les autorités muni
cipales et à la campagne par les commissaires de police ruraux. Ces autorités ont 
pris pour base principale de leurs travaux les listes des noms et adresses des 
entreprises de leur ressort, dressées par les soins de l'Administration centrale du 
Commerce, pour l'essentiel d'après les données des registres d'état civil de 1931. 
Pour diverses raisons, ces listes n'ont pas suffi toutefois pour assurer la réunion 
d'une documentation suffisamment complète et précise, dont il a donc fallu cher
cher aussi les éléments par d'autres voies. On a eu recours en premier lieu à la 
collaboration des autorités locales, mais l'Administration centrale du Commerce a 
entrepris, en outre, des recherches étendues, qui ont consisté surtout à comparer 
les listes susmentionnées avec d'autres sources susceptibles de fournir des indica
tions utiles. Concernant deux branches d'activité, la pêche et l'élevage des animaux 
à fourrure, les relevés présentaient toutefois tant de lacunes que l'on a cru devoir 
renoncer à réunir des données pleinement satisfaisantes. Il était d'ailleurs dans la 
nature des choses que, malgré les efforts tentés, comme il a été dit ci-dessus, pour 
réaliser une documentation complète, il subsistât dans les relevés des inégalités et 
des lacunes. Celles-ci devaient concerner surtout des activités telles que les activités 
connexes à l'agriculture (voir plus haut), au sujet desquelles il pouvait y avoir doute 
quant à l'obligation pour les intéressés de fournir les indications susvisées, ou telles 
activités de nature artistique ou sociale, ou encore un certain nombre d'industriels, 
etc., qui occupent souvent une position intermédiaire entre entrepreneurs et employés, 
etc. Parmi les autres branches d'activité pour lesquelles on peut présumer l'exi
stence de lacunes assez importantes, figurent, par exemple, certaines petites entre-



86 

prises de construction de bâtiments ou autres du même genre, certains groupes 
d'artisans, ainsi que la vente à l'étalage, le colportage et les autres formes de com
merce ambulant, puis, selon toute vraisemblance, les organisations locales de télé
phonie, de distribution d'énergie électrique ou de battage du grain, les sociétés d'as
surance, les sociétés coopératives d'habitation et de construction, les sociétés mutuel
les de secours en cas de maladie, les caisses de frais d'inhumation, les caisses de 
crédit, les caisses de pensions, les pensions de famille, restaurants et cafés, ainsi 
que les restaurants de navires, les diverses entreprises de spectacles ou de sports, 
notamment celles ayant un caractère ambulant. 

En ce qui concerne les lacunes importantes constatées à l'examen des données 
primaires, et relativement aux principes fondamentaux appliqués pour la mise en 
œuvre de ces données, il y a lieu de noter brièvement ce qui suit. Ainsi qu'il est 
dit plus haut, est considérée comme établissement distinct, toute activité localement 
délimitée (»arbetsstâlle» = lieu de travail). Il n'a pas été possible toutefois, dans 
certains cas, de distinguer strictement entre divers établissements. Il est à observer, 
en outre, que, en raison de la nature de l'activité, la notion d'entreprise a reçu, dans 
certaines branches, un sens quelque peu différent de celui indiqué plus haut. Les 
activités dont il s'agit ici sont surtout celles qu'on ne saurait considérer comme 
limitées à un lieu déterminé, mais qui s'étendent sur un vaste rayon, s'exercent dans 
des lieux variés ou ont un caractère ambulant. 

Les indications relatives au chiffre d'affaires se sont, dans une certaine mesure, 
révélées inexactes, soit que la somme indiquée tut inférieure au chiffre réel, soit 
qu'elle n'ait pas été répartie entre les diverses branches du même établissement, soit 
encore, dans les cas d'entreprises ayant plusieurs établissements, que les inté
ressés n'aient pas indiqué le chiffre d'affaires de chacun, etc. Quant aux entre
prises dont la production ne visait pas à la vente ou qui n'avaient pas un caractère 
commercial, on a pris pour chiffre d'affaires le total des frais. 

Le recensement visait à porter sur toutes les personnes occupées dans les entre
prises relevées à l'époque où il a eu lieu, c'est-à-dire vers le 25 septembre 1931, 
y compris celles qui, ordinairement occupées dans les activités recensées, étaient, 
à cette époque, absentes pour une raison fortuite, maladie, service militaire, etc., 
pourvu qu'elles n'eussent pas été remplacées. A titre d'exemple des lacunes pré
sentées par ces données personnelles, on peut citer le fait que les relevés ne se 
rapportent pas toujours à la date du recensement mais visent le nombre de per
sonnes occupées à une autre date ou leur nombre moyen, soit dans l'année précé
dente, soit dans la partie de la dite année durant laquelle l'activité a été exercée — 
inexactitude qui paraît avoir été fréquente notamment en ce qui concerne les activi
tés saisonnières — et encore le fait que certaines personnes n'ont pas été comptées 
dans la branche d'activité ou l'établissement où elles avaient leur occupation prin
cipale. 

Il semble que les relevés des petits moteurs électriques surtout soient incomplets. 
Il en va de même pour les relevés de la consommation de certains combustibles et 
d'énergie électrique. En ce qui concerne ces combustibles, il a fallu se borner à les 
compléter dans les cas où il était à présumer que la consommation de combustible 
avait été assez considérable. Pour la consommation d'énergie électrique, on s'est 
appliqué, par contre, à obtenir des chiffres aussi précis que possible. 

A la mise en œuvre des données recueillies, on a classé et groupé les entreprises 
d'après les cinq points de vue suivants, savoir: 1. nature de l'activité (groupes 
professionnels). 2. catégories de personnes civiles ou physiques auxquelles apparte
naient les entreprises (catégories de propriétaires), 3. caractère des entreprises 
(établissements uniques ou principaux, ou succursales), 4. situation locale des entre
prises, 5. importance des entreprises d'après le nombre des personnes occupées. 

Les groupes principaux entre lesquels les entreprises ont été réparties selon la 
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nature de leur activité apparaissent pour l'essentiel des tableaux suivants. Ces 
groupes principaux ont été divisés à leur tour en plusieurs sous-groupes et groupes 
spéciaux. Le nombre total de ces derniers est de 353. Il y a lieu de noter, en 
outre, quant aux principes qui ont présidé au groupement, que l'on a tendu à 
grouper les établissement en diverses branches, de manière à taire ressortir aussi les 
combinaisons les plus habituelles et les plus importantes des divers genres d'acti
vité. C'est ainsi que l'on a réuni en un seul groupe principal, les entreprises 
industrielles ou artisanales combinées avec d'autres formes d'activité (notamment le 
commerce). Seuls, les établissements ayant exercé une activité importante dans des 
branches diverses ont été comptés comme établissements combinés, et il n'a été 
tenu compte pour leur classement que de leur production définitive. Les agences, 
maisons de commission et autres entreprises similaires, ont été classées d'après les 
mêmes principes que les autres entreprises commerciales et conjointement avec elles. 
Il en est de même pour le commerce d'étalage, etc., ainsi que pour le commerce am
bulant, à l'exception du colportage, qui forme un groupe spécial. Les entreprises 
de commerce en gros ayant exercé aussi, mais dans une faible mesure, le commerce 
de détail, ont élé rangées dans le groupe principal du commerce de gros. En ce qui 
concerne certaines branches, telles que le commerce des automobiles, des machines 
de bureau, de certains matériaux de construction, des animaux vivants, des céréales, 
des chiffons et déchets, la nature de l'activité a paru s'opposer à une distinction 
entre commerce de gros et commerce de détail. On a toujours fait rentrer ces 
entreprises dans le groupe principal du commerce de gros. Les chantiers auto
nomes de commerce des bois ont été relevés dans le commerce de détail. 

Le classement des entreprises d'après leur caractère d'établissements uniques ou 
principaux ou de succursales ne vise que leur nombre. Un établissement déter
miné n'a été considiére comme établissement principal ou comme succursale, par 
rapport à une autre activité, que si les activités dont il s'agit ici ont été exercées 
sous le même nom (par la même personne civile). Pour le classement des entre
prises d'après leur importance et d'après la catégorie de propriétaires, voir l'exposé 
suivant. 

Concernant les résultats du recensement des entreprises, on trouvera ci-dessous 
quelques données sommaires. Les numéros des groupes professionnels des tableaux 
I, II et III se rapportent au classement par professions appliqué dans les tableaux 
1—8 de la partie suédoise des tableaux. 

Le tableau I résume les principaux résultats du recensement. Pour en bien 
comprendre les chiffres, il est nécessaire de lire au préalable l'exposé qui précède. 
Au sujet des indications relatives au chiffre d'affaires, il y a lieu d"ajouter seule
ment qu'on ne possède pas en général de données sur le commerce au détail de la 
l)enzine (groupes professionnels 239—241), que les chiffres relatifs à l'assurance 
(groupes professionnels 295—298) ne visent que les bureaux et agences d'assurance 
(voir page 85), enfin que, dans le groupe principal de la gérance d'immeubles, il n'a 
pas été demandé en général de renseignements sur le chiffre d'affaires des associa
tions et sociétés de locataires et propriétaires de logements. Comme on le voit par 
le tableau I, le personnel occupé, à l'exception des travailleurs à domicile, a été classé 
en deux groupes principaux, personnel administratif et personnel ouvrier. Le pre
mier comprend les propriétaires, les chefs d'entreprise, le personnel commercial 
et de bureau, ainsi que le personnel technique, scientifique et artistique; le second 
comprend le personnel de magasin, de service et de cuisine, les travailleurs occupés 
à la production, ainsi que les mécaniciens (à l'exception des mécaniciens de navires), 
les chauffeurs, les ouvriers des transports, de magasin, de commerce, enfin les 
ouvriers non spécialisés. Il est à observer que les règles généralement appliquées 
pour la classification n'ont pu l'être sans réserve en ce qui concerne les employés 
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Tabl. I. Nombre d'établissements, chiffre d'affaires, personnel actif et force motrice 
utilisée dans les diverses branches d'activité. 
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Tabl. I (suite). Nombre d'établissements, chiffre d'affaires, personnel actif et force motrice 
utilisée dans les diverses branches d'activité. 
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Tabl. I (suite). Nombre d'établissements, chiffre d'affaires, personnel actif et force motrice 
utilisée dans les diverses branches d'activité. 

de chemins de fer, des postes, télégraphes et téléphones. Concernant le personnel 
occupé et la force motrice utilisée, on trouvera des précisions aux tableaux II et III. 

Dans le nombre total des entreprises relevées, le pourcentage des diverses branches 
se présente comme suit: groupe principal de l'industrie et de l'artisanat non com
binés avec une autre activité (appelé ci-dessous industrie pure). 38·1 %; commerce 
de détail, même combiné avec le commerce de gros (appelé ci-dessous commerce 
de détail), 23-3 %; transports et communications (appelés ci-dessous trans
ports), 11-7 %; industrie et artisanat combinés avec une autre activité (ap
pelés ci-dessous industrie et commerce réunis), 7-2 %\ commerce de gros et acti
vités d'un caractère similaire (appelés ci-dessous commerce de gros), 4-2 %; hô
tellerie, restaurants, cafés et pensions de famille, 3·8 %. Le tableau I donne le 
chiffre d'affaires des entreprises, sans indiquer les principales catégories d'activité 
qui le constituent, mais il y a lieu de noter que le total de 17 686 millions de couron
nes se décompose comme suit: valeur marchande des articles produits par les 
entreprises elles-mêmes, 5 868 millions, valeur brute des travaux de construction, etc., 
740 millions, valeur marchande des produits vendus dans le commerce, 8 902 mil
lions, rémunération brute du travail et des services, 1 664 millions et revenu brut 
des hôtels, locations, etc.. 512 millions de couronnes. 83-i % de la valeur marchande 
des articles produits par les entreprises elles-mêmes, sont afférents à l'industrie 
pure, et 12'4 % à l'industrie et commerce réunis. Le chiffre d'affaires des entre
prises de nature industrielle ou artisanale n'est pas seulement relevé toutefois sous 
la dite rubrique, mais aussi sous le rubriques valeur brute des travaux de construc
tion et rémunération brute du travail et des services. Le chiffre d'affaires total 
des entreprises de nature industrielle ou artisanale s'élève en chiffres ronds à 
6 800 millions de couronnes, dont 82 % environ se rapportent aux marchandises 
produites par les entreprises elles-mêmes, 11 % aux travaux de construction, etc., 
et 7 % aux frais de réparation, rémunération du travail, etc. Dans la somme 
de 8 902 millions de couronnes, représentant la valeur marchande des produits 
vendus dans le commerce, 51-2 % ressortissent au groupe principal du commerce 
de gros et 35'2 % à celui du commerce de détail. On trouvera cependant une 
partie assez importante du commerce de gros et du commerce de détail dans le 
groupe principal industrie et commerce réunis, ainsi qu'une partie moins impor-
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tante dans d'autres groupes aussi. Un calcul montre qu'en 1930 le chiffre d'af
faires total du commerce de gros a été approximativement de 5 000 millions de 
couronnes et celui du commerce de détail de 4 000 millions de couronnes en
viron. 52'9 % des personnes occupées, exception faite pour les travailleurs à do
micile, l'ont été dans le groupe de l'industrie pure. Les transports, le com
merce de détail et le groupe industrie et commerce réunis viennent à cet égard 
au second rang. 35'fi % du nombre total des personnes occupées du groupe pro
priétaires et personnel administratif et 59-5 % du nombre total des personnes oc
cupées du groupe personnel ouvrier, ressortissent à l'industrie pure, tandis que, 
pour le commerce de gros, les chiffres correspondants sont respectivement 8'9 % et 
1·6 %, et pour les transports 14-6 % et 9'7 % (voir plus haut). Les travailleurs 
à domicile ne figurent guère, en fait, que dans les groupes industrie pure et indu
strie et commerce réunis. Sur le nombre total des personnes occupées, y compris 
les travailleurs à domicile, 27 % appartiennent à la catégorie des propriétaires et 
personnel administratif et 73 % à celle du personnel ouvrier. 

Le tableau suivant indique le groupement des entreprises en sept catégories de 
propriétaires. 

Le nombre relativement considérable des établissements appartenant à l'Etat ou 
aux communes s'explique avant tout par le fait que l'on a compté comme acti
vités spéciales, diverses activités coordonnées ou subordonnées aux exploita-
lions de l'État, à l'administration militaire ou civile et à l'administration commu
nale. 74-8 % du nombre total des entreprises étaient possédées par des particuliers, 
tandis que les entreprises appartenant aux sociétés anonymes viennent au premier 
rang pour ce qui est du nombre des personnes occupées et de la force motrice uti
lisée, en chevaux-vapeur. 

Le tableau II fournit, en sus des données du tableau I, des indications relatives 
au sexe et à l'âge des personnes occupées dans les divers groupes principaux de 
professions. 

Le chiffre total des personnes occupées, non compris les travailleurs à domicile, 
est de 1 347 696, dont 23"8 % de femmes. 5-5 % des hommes et 7-3 % des femmes ont 
moins de 18 ans. Le nombre relativement le plus considérable d'hommes et de fem
mes sont occupés dans l'industrie pure, mais le commerce de détail notamment 
occupe aussi un grand nombre de femmes. Il est à noter, en ce qui concerne l'âge, 
que l'industrie pure et les transports occupent le nombre relativement le plus élevé 
des hommes de plus de 18 ans. C'est le contraire qui est le cas pour le commerce de 
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Tabl. II. Nombres de personnes occupées et leur répartition par professions, 
par sexe et par âge. 

(h = hommes; ! = femmes). 

détail, par exemple, et le groupe industrie et commerce réunis. Le pourcentage des 
femmes de 18 ans et au-dessus est de 33'4 dans l'industrie pure, où celui des femmes 
au-dessous de 18 ans est, par contre, de 45-3. Quant à la répartition des personnes 
occupées dans certaines branches d'après leur sexe et leur âge, il y a lieu de mention
ner que le pourcentage des hommes est de 84'6 dans l'industrie pure, tandis qu'il 
n'est que de 53'8 % dans le commerce de détail. A l'examen des chiffres concernant 
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Tabl. III. Force motrice stationnaire utilisée et sa répartition entre les divers genres de moteurs. 
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l'âge, on est frappé du nombre relativement insignifiant des mineurs occupés dans 
les transports. 

Le tableau III fournit des indications sommaires sur la force motrice stationnaire 
utilisée. Comme l'indique le mot stationnaire, il ne vise ni les moteurs des navires 
ou des véhicules automobiles, ni les moteurs servant à actionner des treuils, etc., à 
bord des navires. Y sont compris, par contre, les moteurs mobiles, tels que les loco 
mobiles, les moteurs de grues roulant sur voies ferrées, etc. 

Le tableau III indique le classement par professions de la force motrice utilisée. 
qu'il répartit, non compris les roues à vent, en quatre groupes principaux de moteurs, 
en distinguant, dans les cas où il y a lieu, entre moteurs employés pour actionne-
ment direct des machines et en moteurs servant à actionner des générateurs électri
ques. La force motrice utilisée pour actionner directement des machines, dispositifs 
de transport, etc., se répartit comme suit: moteurs électriques 78'9 %, roues et turbi
nes hydrauliques 10-6 %, et machines et turbines à vapeur 7-7 %. Des moteurs pri
maires servant à actionner des générateurs électriques, 72·6 %, soit la majeure partie, 
sont des turbines hydrauliques (y compris les roues hydrauliques), tandis que la force 
de la vapeur (25 %) vient en second lieu. Quant à la proportion dans laquelle la 
force motrice se répartit entre les principales branches d'activité, il est à observer 
que 91·1 % de l'effet total des moteurs directement utilisés pous aclionneinent des 
machines intéresse l'industrie pure, qui, avec un pourcentage de 99-s, est nettement 
prédominante aussi en ce qui concerne les moteurs servant à actionner des généra
teurs électriques. 

Les principales données fournies par les entreprises quant aux navires, aéropla
nes, véhicules, ainsi qu'aux bêles de trait, apparaissent du tableau suivant. Il est à 
remarquer qu'il ne concerne que les navires, véhicules, etc., possédés ou employés 
par les entrepreneurs eux-mêmes. Les données relatives aux petits bateaux non 
pourvus de moteurs et aux bêtes de trait sont probablement incomplètes. 
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Les données relatives à la consommation des principaux combustibles et d'énergie 
électrique figurent dans le tableau ci-dessous. Pour ce qui concerne leur exactitude, 
voir ce qui est dit plus haut. Il est à observer, en outre, que le chiffre relatif au char
bon de bois ne vise qu'en partie la poussière de charbon, que la quantité relevée de 
gaz ne comprend ni le gaz des hauts-fourneaux ni celui des fours à coke, que le 
chiffre concernant le bois combustible doit viser le bois en stères, enfin que le 
tableau relève aussi la houille et les hydrocarbures achetés à l'étranger par les 
navires suédois pour leurs propres besoins. 

L'industrie pure est la principale consommatrice de tous les combustibles relevés, 
à l'exception de la benzine et des autres huiles, concernant lesquelles le premier rang 
appartient aux transports. Ceux-ci ont consommé aussi 40 % environ de la houille 
(contre 57 % consommés par l'industrie pure). 

On trouvera enfin ci-dessous certaines données indiquant le classement des établis
sements en diverses catégories d'importance, suivant le nombre de personnes occu
pées. 
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76'2 % des entreprises rentrent dans les catégories occupant de 0 à 3 personnes, 
mais ces catégories ne représentent que 18'7 % du chiffre d'affaires total et 19T. % 
du nombre total des personnes occupées. Les grandes entreprises occupant plus de 
200 personnes ne constituent que 0·3 % du nombre total, mais 18·8 % du chiffre 
d'affaires total et 25"7 % du nombre total des personnes occupées. 
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Tab. 1. Antal företag, omsättning, sysselsatta personer 
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och använd drivkraft inom olika verksamhetsgrenar. 
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Tab. 2. Företagens fördelning på olika slag av ägare. 
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Tab. 2 (forts.). Företagens fördelning på olika slag av ägare. 145 

10 — 342626 



146 

Tab. 3. Antalet sysselsatta personer med fördelning efter sysselsättningens art samt kön och ålder. 

(m = män; kv = kvinnor). 



147 



148 
T

ab. 
3 (forts.). A

n
talet 

sysselsatta 
personer 

m
ed 

fördelning 



efter 
sysselsättn

in
gen

s 
art sam

t k
ön

 och
 ålder. 

149 



150 
T

ab. 3 (forts.). 
A

n
talet 

sysselsatta 
personer 

m
ed fördelning 



efter 
sysselsättningens 

art 
sam

t k
ö

n och ålder. 
151 



152 
T

ab. 
3

 (forts.). 
A

n
talet sysselsatta 

personer m
ed

 fördelning 



efter 
sysselsättningens 

art 
sam

t k
ö

n och ålder. 
153 



154 
T

ab. 
3

 (forts.). 
A

ntalet 
sysselsatta 

personer 
m

ed
 fördelning 



efter 
sysselsättningens 

art 
sam

t 
kön och 

ålder. 
155 



156 
T

ab. 3 (forts.). 
A

n
talet 

sysselsatta 
personer m

ed fördelning 



efter 
sy

sselsättn
in

g
en

s 
art 

sam
t k

ö
n och ålder. 

157 



158 
T

ab. 3 (forts.). 
A

ntalet 
sysselsatta 

personer m
ed 

fördelning 



efter 
sysselsättningens 

art 
sam

t kön och älder. 
159 



160 
T

ab. 
3

 (forts.). 
A

n
talet sysselsatta 

personer 
m

ed fördelning 



efter sysselsättningens 
art sam

t kön och ålder. 
161 

11 
—

 3
4

2
6

2
6

. 



162 
T

ab. 3 (forts.). A
ntalet 

sysselsatta personer m
ed fördelning 



efter 
sysselsättn

in
gen

s art 
sam

t kön
 och

 ålder. 
163 



164 
T

ab. 3 (forts.). A
n

talet 
sysselsatta personer m

ed
 fördelning 



efter 
sysselsättn

in
gen

s art 
sam

t kön
 och

 ålder. 
165 



166 
T

ab. 
3 (forts.). 

A
n

talet sysselsatta p
erson

er m
ed

 fördelning 



etter sysselsättn
in

gen
s 

art sam
t k

ön
 och

 ålder. 
167 



168 
T

ab. 3 (forts.). A
ntalet sysselsatta personer m

ed fördelning 



efter 
sysselsättn

in
gen

s art 
sam

t k
ön

 och
 ålder. 

169 



170 

Tab. 4. Antal personer med viss fackutbildning, fördelade på olika verksamhetsgrenar. 



171
 



172 
T

ab. 4 (forts.). A
n

tal 
personer m

ed
 viss 

fackut-



bildning, fördelade på olika 
verksam

hetsgrenar. 
173 



174 
Tab. 4 (forts.). A

ntal 
personer 

m
ed viss fackut-



bildning, fördelade 
på olika 

verksam
hetsgrenar. 

175 



176 
T

ab. 4 (forts.). A
ntal personer m

ed viss fackut-



bildning, fördelade på olika 
verksam

hetsgrenar. 
177 

12 
—

 
3

4
2

6
2

6
. 



178 
Tab. 4 (forts.). A

ntal personer 
m

ed viss fackut-



b
ild

n
in

g, förd
elad

e på olika 
verksam

hetsgrenar. 
179 



Tab. 5. Använd stationär drivkraft med fördelning på olika slag av motorer. 
180 



181
 



182 
T

ab. 5 (forts.). 
A

n
vän

d stationär 
drivkraft 



m
ed fördelning på olika 

slag av m
otorer. 

183 



184 
Tab. 5 (forts.). 

A
nvänd stationär drivkraft 



m
ed fördelning på olika 

slag av 
m

otorer. 
185 



186 
T

ab. 5 (forts.). 
A

nvänd stationär 
drivkraft 



m
ed fördelning på olika 

slag av 
m

otorer. 
187 



188 
T

ab. 5 (forts.). 
A

nvänd stationär drivkraft 



m
ed fördelning 

på 
olika slag av 

m
otorer. 

189 



190 
Tab. 5 (forts.). 

A
nvänd stationär 

drivkraft 



m
ed fördelning på olika 

slag av 
m

otorer. 
191 



192 
T

ab. 5 (forts.). 
A

nvänd stationär drivkraft 



m
ed fördelning 

på 
olika 

slag 
av 

m
otorer. 

193 

13 
—

 
3

4
2

6
2

6 



194 
T

ab. 5 (forts.). 
A

nvänd stationär 
drivkraft 



m
ed 

fördelning 
på olika 

slag 
av m

otorer. 
195 



196 

Tab. 6. Använda fartyg, 
a) Fartyg och 



197 

fordon och dragare. 
flygmaskiner. 



198 Tab. 6 (forts.). Använda 



fartyg, fordon och dragare. 199 



200 

Tab. 6 (forts.). Använda fartyg, fordon och dragare. 
b) Bussar, bilar, traktorer och dragare. 



Tab. 6 (forts.). Använda fartyg, fordon och dragare. 201 



202 Tab. 6 (forts.). Använda fartyg, fordon och dragare. 



203 

Tab. 6 (forts.). Använda fartyg, fordon och dragare. 

c) Lokomotiv, järnvägs- och spårvägsvagnar. 



204 Tab. 6 (forts.). Använda fartyg, fordon och dragare. 



205 

Tab. 7. Förbrukning av viktigare slag av bränsle och elektrisk energi. 



206 Tab. 7 (forts.). Förbrukning av viktigare slag av bränsle och elektrisk energi. 



Tab. 7 (forts.). Förbrukning av viktigare slag av bränsle och elektrisk energi. 207 



208 Tab. 7 (forts.). Förbrukning av viktigare slag av bränsle och elektrisk energi. 



Tab. 7 (forts.). Förbrukning av viktigare slag av bränsle och elektrisk energi. 209 

14 — 342626 



210 Tab. 7 (forts.). Förbrukning av viktigare slag av bränsle och elektrisk energi. 



Tab. 7 (forts.). Förbrukning av viktigare slag av bränsle och elektrisk energi. 211 



212 Tab. 7 (forts.). Förbrukning av viktigare slag av bränsle och elektrisk energi. 



Tab. 7 (forts.). Förbrukning av viktigare slag av bränsle och elektrisk energi. 213 



214 Tab. 7 (forts.). Förbrukning av viktigare slag av bränsle och elektrisk energi. 



Tab. 7 (forts.). Förbrukning av viktigare slag av bränsle och elektrisk energi. 215 



216 

Tab. 8. Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta 
personer. 



Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning pa olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 217 



218 Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 



Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 219 



220 Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 



Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 221 



222 Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 



Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 223 



224 Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 



Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 225 

1 5 — 3 4 2 6 2 6 



226 Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 



Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 227 



228 Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 



Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 229 



230 Tab. S (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 



Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 231 



232 Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 



Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 233 



234 Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrrupper efter antalet sysselsatta personer. 



Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 235 



236 Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 



Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 237 



238 Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 



Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 239 



240 Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 



Tab. 8 (forts.). Företagrens fördelning på olika storleksrrupper efter antalet sysselsatta personer. 241 

16 — 342626 



242 Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 



Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 243 



244 Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 



Tab. 8 (forts.). Företagens fördelning på olika storleksgrupper efter antalet sysselsatta personer. 245 



246 

Tab. 9. Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd drivkraft 



247 

för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 



248 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 249 



250 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 251 



252 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 253 



254 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 255 



256 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 257 

17 — 342626 



258 Tab. 9 (forts.). Antal företar, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 259 



260 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 261 



262 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 263 



264 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 265 



266 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning: på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 267 



268 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsätttningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 269 



270 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 271 



272 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 273 

18 — 342626 



274 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 275 



276 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning pa skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 277 



278 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 279 



280 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 281 



282 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 283 



284 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 285 



286 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 287 



288 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 289 

19 — 342626 



290 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 291 



292 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 293 



294 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning pa skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 295 



296 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 297 



298 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 299 



300 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 301 



302 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 303 



304 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 305 

2 0 — 342626 



306 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 307 



308 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 309 



310 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 311 



312 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kratt för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 313 



314 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omgättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning pa skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 315 



316 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 317 



318 Tab. 9 (forts.). Antal företar, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 319 



320 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 321 

2 1 — 342626 



322 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 323 



324 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 325 



326 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 327 



328 Tab. 9 (forts.). Antal företas, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 329 



330 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 331 



332 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 333 



334 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 335 



336 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 337 

22 — 342626 



338 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 339 



340 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 341 



342 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 343 



344 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft lör omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 345 



346 Tab. 9 (förts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 347 



348 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 349 



350 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 351 



352 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 353 

23 — 342626 



354 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 355 



356 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 357 



358 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 359 



360 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 361 



362 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 363 



364 Tab. 9 (forts.). Antal företag, omsättningsbelopp, sysselsatta personer och använd driv-



kraft för omedelbar drift med fördelning på skilda yrkesgrupper och lokala enheter. 365 





367 

Bilaga A. 

KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM 
F ö r e t a g s r ä k n i n g e n 

S T O C K H O L M 

Formulär I 
S t ö r r e f ö r e t a g 

Med m i n s t 5 a n s t ä l l d a 

Uppgifterna äro konfidentiella enligt 
tryckfrihetsförordningen g 2 samt obli-
gatoriska enligt Kungl. kung. den 22 
juli 1931 

Uppgifter till 1931 års företagsräkning 
Jämlikt Kungl. kung. den 22 juli 1931 (nr 311) skola uppgifter enligt detta formulär avlämnas i Stockholm till över-

ståthållarämbetet, i övriga städer till magistraten (stadsstyrelsen) och på landet till landsfiskalen i orten senast den K 
oktober 1931. Underlåtenhet att avgiva uppgifterna kan medföra vitespåföljd. 

Uppgifterna skola, där annat ej framgår av frågorna å formuläret, avse de omfrågade förhållandena vid här redovisade 
verksamhet den IS september 1931. Varje särskilt arbetsställe skall redovisas å särskilt formulär. 

Uppgifterna komina att hållas hemliga enligt tryckfrihetsförordningen § 2. Uppgifterna äro uteslutande avsedda för 
statistiskt syfte och komma alltså icke att i någon form utnyttjas för beskattningsändamål eller dylikt 

Formulär kunna vid behov rekvireras i Stockholm hos överståthåilarämbetet, i övriga städer hos magistraten (stads
styrelsen) och på landet hos landsfiskalen i orten. Rekvisition kan även ske direkt hos Kommerskollegium, Stockholm 2. 

Obs! Före formulärets ifyllande böra de allmänna och särskilda anvisningarna å sid. 4 noga genomläsas. Upplys
ningar rörande ifyllandet meddelas på begäran av Kommerskollegium under adr. Företagsräkningen. 

Med * betecknade punkter behöva ej besvaras av företag, som uteslutande bedriva handelsrörelse. 
I stället för svar utsattes ett streck vid frågor, som icke äro tillämpliga å här redovisad verksamhet. 

1. Näringsidkarens (firmans) namn: 
Postadress: Telefon: 

2. Här redovisade verksamhet drives i inom 
(gata och husnummer i stad, ort o. a. v. på landet) 

(stad | 
[ köping \ av Un. 
(socken) 

3. Drives verksamheten av enskild person, aktiebolag, kommanditbolag, annat bolag, ekonomisk förening, staten, kom
mun, annan samfällighet, institution, stiftelse eller av innehavare, tillhörande annan kategori, och i så fall vilken? 

Understryk eller utskriv det ord, som är tillämpligt. 

4. För- och tillnamn på här redovisade verksamhets ledare eller chef (direktör, disponent, platschef, filialföreståndare, 
förvaltare, prokurist o. s. v.): 

5. Därest verksamhetens innehavare eller ledare (chef) huvudsakligen ftr sysselsatt med annan verksamhet än den hår 
redovisade, uppgives sistberörda verksamhet: -

• . Är den å detta formulär redovisade näringsverksamheten den enda, som utövas av innehavaren (firman)? 
I nekande fall uppgives, huruvida här redovisade verksamhet är att anse som innehavarens (firmans) huvudiöretag 
(huvudkontor) eller utgör avdelning eller filial. 
Understryk det ord, som år tillämpligt. 
Därest här redovisade verksamhet utgör avdelning eller filial, uppgives nedan huvudföretagets namn och adress: 

7. Därest här redovisade verksamhet utgör huvudföretag, vilket å samma eller annan ort-driver fristående avdelningar 
(arbetsställen) eller filialer, verksamma inom samma eller annan näringsbransch, ineddelas särskilda uppgifter fö
rande varje sådan avdelning eller filial enligt nedanstående uppställning. 

Obs! Vid bristande utrymme sker redovisningen å bilaga. För varje avdelning eller filial skall redovisning dess
utom meddelas å särskilt formulär (se A. Allmänna anvisningar sid. 4). 

8 a) Vari består den a detta formulär redovisade verksamheten (se anvisning 1 sid. 4) ? 

b) Därest här redovisade verksamhet omfattar flera olika nåringsbranscher, uppgives nedan vilken bransch som är att 
anse såsom den (huvudsakliga (se anvisning 2 sid. 4): 
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*9. Förekommer vid här redovisade verksamhet egen framställning eller förädling av varor eller nyttigheter? 
I jakande fall uppgives har, vilket eller vilka varuslag eller nyttigheter eller grupper av varor framställningen ellel 
förädlingen avser (se anvisning 3 sid. i): , 

10. Förekommer vid har redovisade verksamhet handel med varor eller nyttigheter, som icke ftro av egen tillverkning? 
I jakande fall uppgives här. vilket eller vilka varuslag eller nyttigheter eller grupper av varor denna 

handel avser (se anvisning 3 sid. 1): 

11. Därest här redovisade verksamhet omfattar handel av något slag, uppgives huruvida handelsverksamheten utövas i 
parti, i detalj, i både parti och detalj, i kommission, såsom agentur eller såsom ambulerande handel (gårdfarihandel o.d). 
Understryk det eller de ord,-som äro tillämpliga. 

*12. Omfattar här redovisade verksamhet reparations- och liknande arbeten för (egen / räkning? 
I jakande fall uppgivas här de viktigaste slagen av dylika arbeten: 

13. Totala omsättningsbeloppet vid här redovisade verksamhet under år 1930 eller därmed närmast 
sammanfallande räkenskapsår redovisas enligt nedanstående upphtällning (se anvisning 4 sid. 4). 

*a) Försäljningsvärdet av varor eller nyttigheter av egen produktion eller fångst 
*b) Bruttovärdet av åt andra (eventuellt anläggningskostnaden för) utförda hus-, väg- och vattenbygg

nads-, rörlednings- samt andra anläggnings- eller monteringsarbeten o. d 
c) Försäljningsvärdet av varor, som inköpts och därefter åter avyttrats utan att ha undergått be

arbetning vid här redovisade verksamhet (fakturerat belopp) 
d) Försäljningsvärdet av varor, som försålts i agentur, kommission o. d 
e) Intjänad bruttoersättning för (bruttolön för eller bruttoinkomst av) utförda arbeten och tjänster 

(inberäknat av företaget tillsläppta materialier och andra omkostnader) 
f) Bruttoinkomst av hotell-, restaurant-, kafé-, pensionats-, teater-, biograf-, varieté- och dylik verksamhet 

Total omsättning 
Obs! Ovanstående besvaras i tillämpliga delar. Peiminginrättningar, försökringsanstalter och andra företag, vid 

vilka någon omsättning i egentlig mening icke kan anses förekomma, lämna denna punkt obesvarad. 

14. Vid här redovisade verksamhet sysselsatta personer (även sysselsatta medlemmar av företagarens egen familj) redoJ 
visas nedan, varvid även tillfälligtvis frånvarande personer medräknas (se anvisning 5 sid. 4). 

a) Självständiga (egna) företagare (ägare, delägare i andra bolag än 
aktiebolag, arrendatorer o. d.)1 

b) Anställda företagsledarefdirektörer,förvaltare,föreståndare o.d.)1 

c) Förvaltnings-, kontors- och kommersiell personal, inklusive tid
skrivare, handelsresande o. d 

d) Tekniskt, vetenskapligt eller konstnärligt utbildad driftspersonal 
inklusive verkmästare och förmän, som ej deltaga i arbetet (även 
överordnad trafikpersonal, fartygsbefäl o. d.) 

e) Butikspersonal 
f) Serverings- och kökspersonal (även a fartyg) 
g) Arbetare vid industri- och hantverksproduktion, anläggnings

arbeten, reparationer o. d., inklusive förmän, som deltaga i arbetet 
h) Arbetare vid trädgårdsskötsel, skogsbruk eller liske 
i) Maskinister (ej å fartyg) och eldare (även å fartyg) 
k) Chaufförer och kuskar 
1) Annan underordnad trafikpersonal till lands och sjöss, transport-, 

lager- och handelsarbetare, vaktmästare, bud, gårdskarlar, vak
ter, städerskor, tvätterskor o. d 

ni) Hemarbetare (som arbeta i egen bostad eller lokal) 
n) Annan personal (yrket angives) 

1 Företagare eller företagsledare upptagas här, endast då här redovisade verksamhet utgör deras huvudsysselsättning. 
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15. Förekomma bland den ovan under punkt 14 redovisade personalen fackutbildade arbetare av någon eller några av 
nedan angivna kategorier, uppgives antalet av sådana arbetare i enlighet med nedanstående uppställning. 

16. Användes vid har redovisade verksamhet stationär drivkraft (motorer) av något slag? I jakande fall 
meddelas uppgifter om drivkraften enligt nedanstående uppställning (se anvisning 6 sid. 4). 

Obs! Då flera motorer av samma slag användas, uppgives i håstkraftskolumnen deras sammanlagda styrka. 

17. Användes vid här redovisade verksamhet fordon eller fartyg av något slag? I jakande fall meddelas upp
gift härom enligt nedanstående uppställning (se anvisning 7 sid. 4). 

18. förbrukningen, vid här redovisade verksamhet av bränsle och elektrisk energi för drift av maskiner, transportanord
ningar, motorfordon, fartyg o. s. v. samt belysning och uppvärmning under år 193(1 eller närmast därmed samman
fallande räkenskapsår uppgives i enlighet med nedanstående uppställning (se anvisning 8 sid. 4). 

Stenkol (och-stybb): lon Andra brännoljor: lon Gas kubikmeter 
Koks (och -stybb): » Träkol hektoliter Elektr. energi: kilowattim 
Bensin liter Träbränsle ... kubikmeter 

Att ovanstående uppgifter avgivits efter bästa förstånd samt äro fullständiga och med verkligheten överensstäm
mande intygas. 

den lKtl. 

(Klmiinanin ncli underskrift.) 
2 4 — 342626 
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A n v i s n i n g a r för f o r m u l ä r e t s i f y l l a n d e . 
A. Allmänna anvisningar. 

Uppgiftsskyldighet till 1931 års företagsrakning åligger enligt 
Kungl. kung. den 22 juli 1931 (nr 311) envar, som yrkesmässigt 
idkar handelsrörelse, bank-, emissons- eller annan penningrö
relse, försäkringsrörelse, agentur- eller mäklarverksamhet, järn
vägs- eller kanaldrift, rederirörelse eller annan transport- och 
kommunikationsverksamhet, verksamhet, som avser att medelst 
ledning tillhandahålla vatten, gas eller elektrisk kraft, industriell 
verksamhet, byggnadsverksamhet, gruvdrift eller bergsmanna-
hantering, trädgårdsskötsel, skogsbruk eller fiske, skogsavverk
ning å annans mark på grund av särskild upplåtelse, verksam
het såsom advokat eller patentombud, inkasseringsrörelse, 
tryckeri- eller förlagsrörclsc, apoteksrörelse, värdshus-, hotell-, 
teater-, biograf- eller därmed jämförlig rörelse, badhus- eller 
tvättinrättningsrörelse, hantverk; annan rörelse, såvitt den icke 
är att hänföra till jordbruk. Bedrives rörelse såsom binäring 
till jordbruk (t. ex. skogsbruk, fiske, trädgårdsskötsel, kvarn-, 
sågverks- eller mejerirörelse), föreligger uppgiftsplikt endast, 
därest rörelsen drives för utnyttjande av annat än fastighetens 
alster eller såsom särskild förvaltningsenhet. Uppgiftsplikt 
åligger jämväl statliga och kommunala företag med verksamhet 
av antydda slag. Uppgifter skola icke lämnas beträffande veten
skaplig, litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet, 
verksamhet såsom läkare, tandläkare eller veterinär eller verksam
het hänförlig till undervisningsväsendet. Ej heller skola uppgifter 
lämnas i fråga om fattig-, ålderdoms- eller sjukvård, fångvård eller 
annan social verksamhet, dock att uppgiftsplikt föreligger be
träffande via enskilda inrättningar bedriven sjukvård eller annan 

omvårdnad. Föreliggande formulär är avsett för uppgifters av
givande rörande större verksamheter (med minst 5 personer an
ställda). Ifråga om statens och enskilda järnvägar, post, tele
graf och telefon skall redovisning ej ske å detta formulär, utan 
uppgifter införskaffas i dessa fall på annan väg. 

Uppgifterna skola, där annat ej framgår av de uppställda 
frågorna, avse de i föreliggande formulär omf rågade förhållan
dena den 23 s e p t e m b e r 1931 eller, därest verksamheten ä 
nämnda datum tillfälligtvis var inställd, närmast liggande datum, 
dä verksamheten var i gång. Furetag i konkurs eller likvidation 
redovisas, endast om de fortfarande driva rörelse. 

Utövar samma näringsidkare (firma) flera olika, lokalt skilda 
verksamheter å samma ort eller verksamhet å skilda orter, skall 
varje särskild sådan verksamhet (arbetsställe) redovisas ä sär
skilt formulär. Exempel: Firma med filialer å hemorten eller å 
annan ort har att ifylla särskilt formulär dels för huvudförc 
taget, dels för varje filial; firma med sågverk, tegelbruk och 
mek. verkstad, belägna u samma platt» men lokalt åtskilda, har 
att ifylla särskilt formulär för vartdera arbetsstället; rederi, som 
även driver reparationsverkstad eller varvsrörelse, har att redo
visa rederirörelsen, verkstaden eller varvet var för sig å skilda 
formulär; firma med huvudkontor, fabriker, verkstäder eller 
affärsfilialer på skilda platser har att å särskilda formulär re
dovisa dels huvudkontoret, dels de olika fabrikerna o. s. v. Därest 
flera firmor vid sin verksamhet använda gemensam lokal, skola 
desamma dock redovisas å skilda formulär. 

B. Anvisningar för ifyllande av särski lda punkter i formuläret. 
A n v i s n i n g 1. Under punkt 8 a) uppgives arten av här re

dovisade verksamhet så ingående och fullständigt, att full klarhet 
vinnes om det eller de slag av rörelse, som utövas. Sålunda 
uppgives, då verksamheten faller inom olika branscher, dessas 
art, vid tillverkning av eller handel med varor den eller de bran
scher det gäller o. s. v. Exempel: Snickeri och mekanisk verk
stad, bageri och konditori, brand-, liv- och stöldförsäkring, rederi, 
grosshandel och speditionsrörelse, pensionatsrörelse med rums-
uthyrning, advokat- och inkasseringsbyrå, sjukvård o. s. v. 

Anvtsn ing 2. Därest här redovisade verksamhet utövas 
inom skilda näringsbranscher, vilka uppgivits under punkt 8 a), 
meddelas under punkt 8 b) vilken bransch, som är att anse såsom 
verksamhetens huvudbransch. Exempel: Om under 8 a) upp
givits maskinaffär och reparationsverkstad, varav maslcinaffärcn 
är huvudverksamhet, uppgives under 8 b) maskinaffär o. s. v. 

A n v i s n i n g 3. Specifikationen under punkterna p och 10 
angives så ingående beträffande varuslag eller grupper av dy
lika, att verksamhetsbranschen tydligt framgår, t. ex. järn och 
stål, bosättningsartiklar, sulfitcellulosa, papper och påsar, frukt 
och sötvaror, kolonialvaror, färger och kemikalier o. s. v. — 
För diversehandel och allmänt varuhus behöver icke specifika
tion ske. 

Anvi sn ing 4. Under punkt 13 uppgives totalbeloppet, ra
batter avdragna, av omsättningen vid här redovisade verksamhet 
under år 1930 eller det med nämnda år närmast sammanfallande 
räkenskapsåret. Omsättningsbeloppet angives på grundval av 
företagets bokföring eller, om denna ej lämnar tillräcklig upplys
ning om omsättningsbeloppet, enligt verkställd möjligast nog
granna uppskattning. Under a) uppgives omsättningsbeloppet 
för varor eller nyttigheter, som vid här redovisade verksamhet 
producerats eller bearbetats i något avseende (även produkter, 
hopsatta av inköpta delar, alstrad elektrisk energi, gas o. s. v.). 
Under b) redovisas även industriens byggnadsarbeten i egen 
regi. Omsättningen av varor, som inköpts och enbart återför-
sålts (även vid torg-, kiosk-, gårdfari- och dylik handel), upp
gives under c) och omsättningen i agentur-, kommissions- och 
dylik handelsrörelse under d). Under e) uppgives bruttoin
komsten av eller bruttolönen för utförda arbeten och tjänster, 
t. ex. reparationer, inklusive av företaget tillsläppta materialier, 
legosågning och -målning, lönsömnad, tvätt och strykning, fri-
sering, badning, sjukvård, transporter till lands och sjöss, spe-
dition, tjänster^ av mera ideell natur, såsom advokat-, förmed
lings-, upplysnings- och konsulterande verksamhet o. s. v. 

A n v i s n i n g 5. Under punkt 14 uppgives antalet av hela den 
vid här redovisade verksamhet sysselsatta personalen, däri inbe
gripet medlemmar av innehavarens egen familj. Verksamhetens 
innehavare eller ledare skall dock icke upptagas, därest här re
dovisade verksamhet endast ar att anse såsom hans (hennes) bi-
sysselsattning. 

Personer, som normalt äro sysselsatta vid verksamheten men 
av tillfällig anledning äro frånvarande, skola även uppgivas, 
därest de icke ersatts med andra personer. 

Under c) upptages den personal, som huvudsakligen använ
des för administrativa och kommersiella uppgifter och under d) 

personal, som användes för tekniska, vetenskapliga eller konst
närliga uppgifter samt driftens ledning och övervakande o. d. 
(t. ex. ingenjörer, arkitekter, advokater, redaktionspersonal, ar
tister, ritare, jägmästare, sjökaptener, styrmän, maskinbefäl, 
köksmästare, verkmästare o. s. v.). Härvid bör observeras, att 
om t. ex. en ingenjör är verksamhetens ledare (ägare, direktör 
etc) , skall han icke upptagas under c) utan under a) eller b), och 
om han är t. ex. försäljningschef, skall han föras under c) o. s. v. 
Arbetets art och icke utbildningen skall alltså vara bestämmande 
for grupperingen. Därest tveksamhet skulle uppstå beträffande 
viss personals gruppering, bör personalen ifråga specificeras 
med angivande av dess yrke. 

Då flera verksamheter, som skola redovisas å skilda formulär, 
drivas av samma företagare (firma), tillses, att personer, vilka 
tjänstgöra vid gemensam central administration eller i övrigt äro 
sysselsatta för eller vid mera än en verksamhet, endast uppta
gas i redovisningen för den rörelse, i vilken de huvudsakligen 
äro sysselsatta (eller som är att anse som huvudverksamheten). 

Även personal sysselsatt med arbeten utomhus skall medräk
nas. 

Personal sysselsatt med reparations-, anläggnings- och lik
nande arbeten skall givetvis icke upptagas, därest ifrågavarande 
arbeten utföras av utomstående firma, hos vilken berörda perso
nal är anställd. 

Anvi sn ing 6. Under punkt 16 meddelas uppgifter om sta
tionär drivkraft, därest sådan förekommer vid här redovisade 
verksamhet. Motorstyrkan (effekten) angives i effektiva eller 
nominella hästkrafter. I senare fallet utsattes " N " framför 
effektbeloppet. Kan motors effekt ej exakt uppgivas, lämnas 
åtminstone en ungefärlig uppgift. Motorer, gemensamt använda 
för flera verksamheter, vilka skola redovisas å skilda formulär, 
upptagas endast å formuläret avseende den rörelse, för vilken de 
huvudsakligen (kunna anses) nyttjas, så att icke dubbelräkning 
uppstår. A formulär, där redovisning av motorer sålunda icke 
sker, göres i dylika fall hänvisning till det formulär, vara redo
visningen verkställts. 

A n v i s n i n g 7. Under punkt 17 meddelas uppgifter om for
don, fartyg och dragare, som eventuellt förekomma vid här re
dovisade verksamhet. Automobilcr, motorbåtar o. s. v., uteslu
tande använda för privatbruk, medtagas ej. Även transportme
del, som tillfälligtvis på grund av dåliga konjunkturer o. s. v. 
icke utnyttjas, skola medräknas. Beträffande undvikande av 
dubhelredovisnmg jämför ovan under anvisning 6. 

A n v i s n i n g 8. Till ledning for redovisningen under punkt 
18 av förbrukat bränsle meddelas följande reduktionstal: 1 hl 
stenkol — 80 kg; en hl koks — 40 kg; ved: 1 vanlig famn å 108 
kubikfot = 2.83 kubikmeter, 1 storfamn (stockholmsfamn) å 144 
kubikfot = 3.74 kubikmeter. Kan ej exakt uppgift lämnas om för
brukningen av elektrisk energi i kilowattimmar, uppgives i stäl
let abonnerade kilowatt eller hästkrafter _ samt ungefärliga ut-
nyttjningstiden (timmar per arbetsdag) under rcdogörelseåret. 
Beträffande undvikande av dubbclräkning jämför ovan under 
anvisning 6. 
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Bilaga B. 

KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM 
Färe t a g s r ä k n i n g e n 

STOCKHOLM 

Formulär II 
M i n d r e f ö r e t a g 

Utan anställda eller med 
högst 4 anställda 

Uppgifterna äro konfidentiella enligt 
tryckfrihetsförordningen § 2 samt obli
gatoriska enligt Kungl. kung. den 22 
juli 1931 

Uppgifter till 1931 års företagsräkning 
Jämlikt Kungl. kung. <1IMI 22 juli 1931 (nr 311) skola uppgifter enligt detta formulär avlämnas i Stockholm till över-

ståthållarämbetet, i övliga stader till magistraten (stadsstyrelsen) oeh pä landet till landsfiskalen i orten senast den 23 
oktober 1931. Underlåtenhet att avgiva uppgifterna kan medföra vitespåföljd. 

Uppgifterna skola, dar annat ej framgår av frågorna å formuläret, avse de omfrågade förhållandena vid här redovisade 
verksamhet den 25 september 1931. Varje särskilt arbetsställe skall redovisas å särskilt formulär. 

Uppgifterna komma att hä>tlus hemliga enligt tryckfrihetsförordningen § 2. Uppgifterna äro uteslutande avsedda för 
statistiskt syfte och komma alltså icke att i någon form utnyttjas för heskattningsändamål eller dylikt. 

Formulär kunna vid behov rekvireras i Stockholm hos överstathållarämbetet. i övriga städer hos magistraten (stads
styrelsen) oeh på landet hos landsfiskalen i orten. Rekvisition kan även ske direkt hos KommcrskoUcgium, Stockholm 2. 

Obsl Före formulärets ifyllande böra de allmänna och särskilda anvisningarna å sid. 4 noga genomläsas. Upplys
ningar rörande ifyllandet meddelas pä begäran av KommcrskoUcgium under adr. Uöretagsräkningen. 

Med * betecknade punkter behöva ej besvaras av företag, som uteslutande bedriva handelsrörelse. 
1 stället för svar utsattes ett streck vid frågor, som icke äro tillämpliga å här redovisad verksamhet. 

1. Näringsidkarens (firmans) namn: 
Postadress: Telefon: 

2. Här redovisade verksamhet drives i inom 
(gata och husnummer i stnil, ort o. s. v. på landet) 

stad 
köping 
socken 

av län 

3. Drives verksamheten av enskild person, aktiebolag, kommanditbolag, annat bolag, ekonomisk förening, staten, kom
mun, annan samfällighet, institution, stiftelse eller av innehavare, tillhörande annan kategori, och i sa fall vilken.' 

Understryk eller utskriv det ord, som är tillämpligt. 

4. För- och tillnamn på här redovisade verksamhets ledare (chef): 

5. Därest verksamhetens innehavare eller ledare (chef) huvudsakligen är sysselsatt med annan verksamhet än den här 
redovisade, uppgives sistberörda verksamhet: 

6. Utgör här redovisade verksamhet avdelning eller filial av annat huvudföretag.1 I jakande fall uppgives 
nedan huvudföretagets namn och adress: 

7. Därest här redovisade verksamhet utgör huvudföretag, vilket å samma eller annan ort driver filial eller lokalt fri
slående avdelning, verksam inom samma eller annan näringsbransch, uppgivas nedan namn. adress och verksamhets-
bransch för varje sådan filial eller avdelning: 

Obs! Vid bristande utrymme sker redovisningen å bilaga. För varje avdelning eller filial skall redovisning dess
utom meddelas a särskilt formulär (se A. Allmänna anvisningar sid. 4). 

8 a) Vari består den ä detta formulär redovisade verksamheten (se anvisning 1 sid. 4) v 

b) Därest har redovisade verksamhet omfattar flera olika näringsbranscher, uppgives nedan vilken bransch som är att 
anse såsom den huvudsakliga (se anvisning 2 sid. 4): 

24†— 342626 



372 

* 9 . Förekommer vid här redovisade verksumhet egen framställning eller töradling av varor eller nyt t igheter? 
I jakande fall uppgives liilr, vilket eller vilka varuslag eller nyttiglieter eller g rupper av varor framställ ningen eller 
förädlingen avser (se a n v i s n i n g 3 sid. 4): 

10. Förekommer vid har redovisade verksamhet handel med varor eller nyttiglieter, som icke aro av egen tillverkning'. ' 
1 jakande fall uppgives har, vilket eller vilka varuslag eller nyt t igheter eller g rupper av varor denna 

handel avser (se a n v i s n i n g 3 sid. 4): 

11 . Därest har redovisade verksamhet omfattar handel av något slag, uppgives huruvida hundelsverksamlieteu utövas i 
parti , i detalj, i både parti och detalj, i kommission, såsom agentur eller såsom ambule rande handel (gardfaribandel o. d.). 
Understryk det eller de ord, som åro t i l lämpliga. 

*12 . Omfattar här redovisade verksamhet reparations- och l iknande arbe ten för 
utomståendes 
egen räkning? 1 

jakande fall uppgivas här de viktigaste slagen av dylika a rbe ten: 

1 3 . Totala omsät tningsbeloppet vid här redovisade verksamhet unde r ar 1930 eller dä rmed närmast sam
manfallande räkenskapsår redovisas enligt nedanstående uppstäl lning (se a n v i s n i n g 4 sid. 4). 

*a) Försäljningsvärdet av varor eller nytt iglieter av egen produkt ion eller fångst •< 

*b) Brut tovärdet av åt andra (eventuell t anläggningskostnaden för) utförda hus-, väg- och vattenbygg
nads-, rörlednings- samt andra anläggnings- eller monter ingsarbeten o. d 

c) Försäljningsvärdet av varor, som inköpts och därefter åter avyttrats u tan a t t lin undergal t bear
betning vid här redovisade verksamhet (fakturerat belopp) 

d) Försäljningsvärdet av varor, som försålts i agentur , kommission o. d 

e) Intjänad bru t toersä t tn ing för (brut tolön för eller b ru t to inkomst av) utförda arbeten och tjänster 
( inberäknat av företaget t i l lsläppta material ier och andra omkostnader) 

f) Brut to inkomst av hotell-, restaurant- , kafé-, pensionats-, teater-, biograf-, varieté- och dylik verksamhet 

O b s ! Ovanstående besvaras i t i l lämpliga delar. Penninginrät tningar , försäkringsanstalter och andra företag, vid vilka 
någon omsät tning i egentlig mening icke kan anses förekomma, lämna denna p u n k t obesvarad. 

14. Vid här redovisade verksamhet sysselsatta personer (även sysselsatta med lemmar av företagarens egen familj) angivas 
nedan, varvid även tillfälligtvis frånvarande personer medräknas (se a n v i s n i n g 5 sid. 4). 

a) Verksamhetens ledare (fullständiga för- och t i l lnamn) : 

b) övriga sysselsatta personer (dock ej hemarbe tare) : 

c) Hemarbetare (som arbeta i egen bostad eller lokal): 
antalet m ä n : antalet kvinnor : 

O b s ! I händelse av otil lräckligt u t rymme under b) sker redovisningen å bilaga. 
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15. Användes vid liilr redovisade verksamhet stationär drivkraft (motorer) av något slag? I jakande tall 
uppgives nedan: 

n) Antalet motorer och deras art (t. ex. 1 vattenhjul, 1 ång
maskin, 2 elektriska motorer o. s. v.) 

b) Sammanlagd hästkruftstyrka för varje särskilt slag 
av motorer 

Se anvisning 6 sid. 4. 

16. Användes vid här redovisade verksamhet fordon eller fartyg av något slag eller dragare? I jakande fall 
uppgives nedan 

1) fordonens och fartygens: 
a) antal och slag (t. ex. 1 personbil, 1 

lastbil, 1 ångfartyg o. s. v.) 
b) maskinstyrka i hästkrafter (om mo

tor finnes) 
c) Lastförmåga i ton dödvikt 

2) flragarnas antal och slag (t. ex. 2 hästar) 
Se anvisning 7 sid. 4. 

17. Förbrukningen vid här redovisade verksamhet av bränsle och elektrisk energi för drift av motorer, motorfordon, 
fartyg o. s. v. samt belysning och uppvärmning under år 1930 eller därmed närmast sammanfallande räkenskapsår 
uppgives nedan (se anvisning 8 sid. 4). 

Stenkol (och -stybb) ton Träbränsle kubikmeter 
Koks (och -stybb) Gas 
llensin liter Elektrisk energi kilowattimmar 
Andra brännoljor ton 
Trftkol hektoliter 

Att ovanstående uppgifter avgivits efter bästa förstånd samt äro fullständiga och med verkligheten överensstäm
mande intygas. 

den 1931. 

(Firmanamn och underskrift.) 
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A n v i s n i n g a r för f o r m u l ä r e t s i f y l l a n d e . 

A. Allmänna anvisningar. 
Uppgiftsskyldighet till 1931 års företagsräkning åligger enligt 

Kungl. kung. den 22 juli 1931 (nr 311) envar, som yrkesmässigt 
idkar handelsrörelse, bank-, emissons- eller annan penningrö
relse, försäkringsrörelse, agentur- eller mäklarverksamhet, järn
vägs- eller kanaldrift, rederirörelse eller annan transport- och 
kommunikationsverksamhet, verksamhet, som avser att medelst 
ledning tillhandahålla vatten, gas eller elektrisk kraft, industriell 
verksamhet, byggnadsverksamhet, gruvdrift eller bergsmanna-
hantering, trädgårdsskötsel, skogsbruk eller fiske, skogsavverk
ning å annans mark på grund av särskild upplåtelse, verksam
het såsom advokat eller patentombud, inkasseringsrörelse, 
tryckeri- eller förlagsrörclse, apoteksrörelse, värdshus-, hotell-, 
teater-, biograf- eller därmed jämförlig rörelse, badhus- eller 
tvättinrättningsrörelsc, hantverk; annan rörelse, såvitt den icke 
är att hänföra till jordbruk. Bcdrives rörelse såsom binäring 
till jordbruk (t. ex. skogsbruk, fiske, trädgårdsskötsel, kvarn-, 
sågverks- eller mcjcrirörelse), föreligger uppgiftsplikt endast, 
därest rörelsen drives för utnyttjande av annat än fastighetens 
alster eller såsom särskild förvaltningsenhet. Uppgiftsplikt 
åligger jämväl statliga och kommunala företag med verksamhet 
av antydda slag. Uppgifter skola icke lämnas beträffande veten
skaplig, litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig verksamhet, 
verksamhet såsom läkare, tandläkare eller veterinär eller verksam
het hänförlig till undervisningsväsendet. Ej heller skola uppgifter 
lämnas i fråga om fattig-, ålderdoms- eller sjukvård, fångvård eller 

annan social verksamhet, dock att uppgiftsplikt föreligger be
träffande vid enskilda inrättningar bedriven sjukvård eller annan 
omvårdnad. Föreliggande formulär II är avsett for uppgifters av
givande rörande mindre verksamheter (arbetsställen), som dri
vas antingen utan anställd arbetskraft eller med högst 4 anställ
da personer. Verksamheter med flera än 4 anställda skola redo
visas å annat formulär (formulär I ) . Beträffande järnvägar, 
post, telegraf och telefon inhämtas uppgifter icke å detta for
mulär utan på annan väg. 

Uppgifterna skola, där annat ej framgår av de uppställda 
frågorna, avse de i föreliggande formulär omfrågade förhål
landena den 25 s e p t e m b e r 1931 eller, därest verksamheten å 
nämnda datum tillfälligtvis var inställd, närmast liggande da
tum, då verksamheten var i gång. Företag i konkurs eller likvi
dation redovisas, om de fortfarande driva rörelse. 

Utövar samma näringsidkare (firma) flera olika, lokalt skilda 
verksamheter å samma ort eller verksamhet å skilda orter, skall 
varje särskild sådan verksamhet (arbetsställe) redovisas å sär
skilt formulär. Sålunda skall exempelvis firma med filialer eller 
andra lokalt skilda avdelningar å hemorten eller å annan ort ifylla 
särskilt formulär dels för huvud företaget (huvudkontoret), dels 
för varje filial och avdelning. Därest flera firmor vid sin verk
samhet använda gemensam lokal, skola desamma dock redovisas 
å skilda formulär. 

B. Anvisningar för ifyllande av särski lda punkter i formuläret. 
A n v i s n i n g 1. Under punkt 8 a) uppgives arten av här re

dovisade verksamhet så ingående och fullständigt, att full klar
het vinnes om det eller de slag av rörelse, som utövas. Sålunda 
uppgives, då verksamheten faller inom olika branscher, dessas 
art, vid tillverkning av eller handel med varor den eller de 
branscher det gäller o. s. v. Exempel: Skomakeri med skobu
tik, reparationsverkstad för cyklar m. m., bageri med brödbu
tik och kaffeservering, törsäkringsagentur, diversehandel och 
jordbruk, snickeri och trädgårdsskötsel o. s. v. 

A n v i s n i n g 2. Därest här redovisade verksamhet utövas 
inom flera näringsbranscher, vilka angivits under punkt 8 a), 
meddelas under punkt 8 b) vilken bransch, som är att anse så
som verksamhetens huvudbransch. Exempel; Om under 8 a) 
uppgivits fraktfart och fiske, varav fisket är huvudverksamhet, 
uppgives under 8 b) fiske o. s. v. 

A n v i s n i n g 3. Specifikationen under punkterna o och 10 an-
gives så ingående beträffande varuslag eller grupper av dylika, 
att verksamhetsbranschen tydligt framgår, t. ex. bosättningsar
tiklar, skodon, fisk och frukt, korta varor, specerier och delika
tesser, färger och kemikalier o. s. v. För diversehandel ("lant
handel") behöver icke specifikation ske. 

A n v i s n i n g 4. Under punkt 13 uppgives totalbeloppet, ra
batter avdragna, av omsättningen vid här redovisade verksamhet 
under år 1930 eller det med nämnda år närmast sammanfallande 
räkenskapsåret. Omsättningsbeloppct angives på grundval av 
företagets bokföring eller, om denna ej lämnar tillräcklig upp
lysning om omsättningsbeloppet, enligt verkställd, möjligast nog
granna uppskattning. Under a) uppgives omsättningsbcloppet 
för varor, som vid här redovisade verksamhet producerats eller 
bearbetats i något avseende (även produkter, hopsatta av inköpta 
delar, alstrad elektrisk energi, gas o. s. v.). Omsättningen av 
varor, som inköpts och enbart återförsålts (även vid torg-, kiosk-, 
gårdfari- och dylik handel), uppgives under c) och omsättningen 
i agentur-, kommissions- och dylik handelsrörelse under d). Un
der e) uppgives bruttoinkomsten av eller bruttolönen för utförda 
arbeten och tjänster, t. ex. reparationer, inklusive av företaget 
tillsläppta materialier, legosågning och -målning, lönsömnad, 
tvätt och strykning, frisering, badning, sjukvård, transporter 
till lands och sjöss, spedition, tjänster av mera ideell natur, 
såsom advokat-, förmedlings-, upplysnings- och konsulterande 
verksamhet o. s. v. 

A n v i s n i n g 5. Under punkt 14 uppgives hela den å räk
ningsdagen vid här redovisade verksamhet sysselsatta personalen 
inbegripet sysselsatta medlemmar av företagarens egen familj. 
Verksamhetens innehavare eller ledare skall dock icke upptagas 

för det fall, att här redovisade verksamhet endast är att anse så
som hans (hennes) bisyssclsättning. Personer, som äro anställda 
vid verksamheten men av tillfällig anledning, såsom sjukdom, 
semester, strejk, värnpliktstjänstgöring o. d., äro frånvarande, 
skola även uppgivas, därest de icke ersatts med andra personer. 
Under b) uppgives namn, ålder och sysselsättningens art för alla 
vid verksamheten sysselsatta personer, undantagandes inneha
vare eller ledare samt hemarbetare. Sysselsättningens art angi
ves på så sätt, att full klarhet vinnes om varje persons huvud
sakliga yrke, t. ex. kontorist, handelsresande, butiksbiträde, ser
vitris, verkmästare, snickare, mekanisk arbetare, chaufför, 
matros, springpojke o. s. v. Vid verksamheten sysselsatta arbe
tare, som arbeta i egen bostad eller lokal (hemarbetare), upp
givas till antalet under c) med fördelning på män och kvinnor. 

Därest verksamhetens innehavare (firman) driver flera verk
samheter, vilka skola redovisas å skilda formulär, tillses för und
vikande av dubbelräkning, att personer, som eventuellt syssel
sättas vid mera än en verksamhet, upptagas i redovisningen alle
nast för den verksamhet, där de äro huvudsakligen sysselsatta. 

A n v i s n i n g 6. Under punkt 15 meddelas uppgifter om sta
tionär drivkraft, därest sådan förekommer vid här redovisade 
verksamhet. Motorstyrkan (effekten) angives i effektiva eller 
nominella hästkrafter. T senare fallet utsattes " N " framför 
effektbcloppet. Kan motors effekt ej exakt uppgivas, lämnas 
åtminstone en ungefärlig uppgift. Motorer, gemensamt använda 
för flera verksamheter, vilka skola redovisas å skilda formulär, 
upptagas endast å formuläret avseende den rörelse, for vilken 
de huvudsakligen (kunna anses) nyttjas, så att icke dubbclräk-
ning uppstår. A formulär, där redovisning av motorer sålunda 
icke sker, göres i dylika fall hänvisning till det formulär, vara 
redovisningen verkställts. 

A n v i s n i n g 7. Under punkt 16 meddelas uppgifter om for
don, fartyg och dragare, som eventuellt förekomma vid har redo
visade verksamhet. Automobiler, motorbåtar o. s. v., uteslutande 
använda for privat bruk, skola ej medräknas. Beträffande und
vikande av dubbelräkning jämför ovan under anvisning 6. 

A n v i s n i n g 8. Till ledning för redovisningen under punkt 
17 av förbrukat bränsle meddelas följande reduktionstal: 1 hl 
stenkol = 80 kg; 1 hl koks = 40 kg; ved: 1 vanlig famn å 108 
kubikfot = 2.83 kubikmeter, 1 storfamn (stockholmsfamn) å 144 
kubikfot = 3.74 kubikmeter. Kan ej exakt uppgift lämnas om 
förbrukningen av elektrisk energi i kilowattimmar, uppgives i 
stället abonnerade kilowatt eller hästkrafter samt ungefärliga 
utnyttiningstiden (timmar per arbetsdag) under redogörelscåret. 
Beträffande undvikande av dubbclräkning jämför ovan under 
anvisning 6. 
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Bilaga C. 

KUNGL. KOMMERSKOLLEGIUM 
F ö r e t a g s r ä k n i n g e n 

S T O C K H O L M 2 

Uppgifterna äro konfidentiella enligt 
tryckfrihetsförordningen § 2 samt obli
gatoriska enligt Kungl. kung. den 22 
juli 1931 (nr 311). 

J Ä R N V Ä G S T R A F I K 

Uppgifter till 1931 års företagsräkning 
Uppgifter enligt detta'formulär skola insamlas till Kommerskollegiuni. Företagsräkningen. Stockholm 2, snarast möj

ligt ocli senast den 20 november 1931. Underlåtenhet att avgiva uppgilterna kan medföra vitespåföljd. 
Uppgifterna skola, där ej annat framgår av frågorna, avse de omfrågade förhållandena (personal o. d.) omkring den 

25 september 19111. 
A denna blankett redovisas i enlighet med formulärets uppställning järnvägsföretagets (-bolagets) hela rörelse, vad 

själva järnvägstrafiken beträffar. För de särskilda arbetsställena (central- och distriktskontor, ban-, trafik- ocli maskin-
sektioner, järnvägsstationer) lämnas dessutom särskilda uppgifter i enlighet med närslutna bilaga. 

Beträffande eventuellt utövad verksamhet av annat slag än egentlig järnvägsdrift, såsom reparationsverkstäder (även 
för eget behov), tryckerier, gasverk, tvättinrättningar, nya järnvägsbyggnader, biltrafik, sjöfart, hotellrörelse, handelsrörelse 
m. in., lämnas särskilda uppgifter för varje arbetsställe i vanlig ordning å de för företagsräkningeu använda formulären 
(form. I eller II), vilka jämväl insändas direkt till Kommerskollegiuin senast den 20 november 1931. 

,Vid behov av blanketter kan rekvisition ske hos Kommerskollegiuni, Företagsräkningen, som på begäran även lämnar 
upplysningar rörande formulärens ifyllande. 

1. Järnvägsföretagets (-bolagets, firmans) namn: 
Postadress:. 

2. Denna redovisning avser järnvägslinjen (-erna): .... 

3. Namn å järnvägsföretagets chef: 

4. Driver bolaget annan verksamhet än egentlig järnvägstrafik (jfr ovan)'.' I jakande fall vilket eller vilka 
slag av dylik verksamhet? 

Obs! Redovisning av dessa verksamhetsgrenar skall ske å särskilt formulär för varje arbetsställe enligt de vanliga 
för företagsräkningen använda formulären av typ I eller II. 

5 a) Totala bruttoinkomsten av företagets järnvägstrafik under år 1930: kronor. 
b) Bruttovärdet av underhålls- och byggnadsarbeten för eget behov och i egen regi under samma period (material och 

arbetslöner), dock ej arbeten, utförda å verkstad: kronor. 

6. Sysselsatt personal vid den å detta formulär redovisade 
verksamheten : 

a) Förvaltnings- (inkl. företagsledare), kontors- och expeditions-
personal (exkl. all personal å stationer) samt tekniskt utbildad 
driftpersonal (cxkl. lokförare, tågmästare och förmän, som del
taga i arbetet) 

b) Arbetare vid underhålls- och byggnadsarbeten vid räknings-
datum 

c) Stationspersonal (all personal utan uppdelning å tjänster) 
d) Övrig trafikpcrsonal (inkl. lokförare, tågmflstarc och förmän, 

som deltaga i arbetet) ävensom väg- och platsvakter (sistnämnda 
personal upptages endast i de fall, då arbetstiden per dag upp
går till minst halv arbetsdag) 

Obs! Verkstadspersonal och personal vid annan sidoordnad verksamhet upptages icke här utan å resp. separata 
redovisningar. — Viss lokalredovisning av ovan redovisade personal meddelas å närslutcn bilaga. 
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7. Användes vid liar redovisade verksamhet (d. v. s. den egentliga järnvägsdriften) s t a t i o n ä r dr ivkraf t (motorer) av 
något slag? I jakande fall uppgives nedan : 

a) Antalet motorer och deras art (t. ex. 2 elektriska mo
torer . 1 ångmaskin o. s. v.) 

b) Sammanlagd hästkruftstyrka för varje särskilt slag av 
motorer 

8. Användes vid här redovisade verksamhet (d. v.s. den egentliga järnvägsdriften) m o t o r f o r d o n av något slag? 
I jakande fall lämnas uppgifter härom nedan. 
O b s ! Här upptagas icke lokomotiv och järnvägsvagnar, ej heller au tomobi ler för linje- eller länstrafik. 

Antal Maskinstyrka 
hkr 

Bastfiirmåga 
ton 

Lastbilar 

Smärre motorfordon för varutranspor t ( t ruckar o. d.; e j 
dressiner) 

Personbilar 

9. Förbrukningen av b r ä n s l e och e l e k t r i s k e n e r g i för den egentliga järnvägsdriften, drift av ovan redovisade mo
torer och motorfordon samt belysning och uppvärmning under är 1930 eller dä rmed närmast sammanfal lande räken
skapsår uppgives nedan. 

Stenkol (och -stybb) ton Träbränsle kub ikmete r 
Koks (och -stybb) Oas 
Bensin li ter Elektr isk energi : k i lowat t immar 
Andra brännoljor ton 
Träkol hektol i ter 

Att ovanstående uppgifter avgivits efter bastu förstånd samt ftro fullständiga och med verkl igheten överensstäm
mande intygas. 

den 1931. 

(Firmanamn och underskrift) 



377 

Bilaga 

Vissa uppgifter till 1931 års företagsräkning 
från 

(järnvägsbolagets namn) 

Obs . Där minderårig personal förekommer, göres anmärkning om antalet notledes. 
Åkande personal upptages å stationeringsorten, personal med stationeringsort mellan stationer med 

självständig redovisning å närmaste station med självständig redovisning, dock att å landsbygden 
stationerade banvakter o. s. v. icke må upptagas å station, belägen 1 stad. 

Användas flera ark, torde de benäget numreras. 

Vänd! 
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