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INLEDNING TILL 
 

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 
 

Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart 

tionde år och publicerades i ”Bidrag till Sveriges 

officiella statistik. A, Befolkningsstatistik (BiSOS A)”. 

Dessa är digitaliserade och finns på adressen: 

http://www.scb.se/BiSOS  

 

Därefter har resultaten från räkningarna ingått i serien 

Sveriges officiella statistik (SOS). 

 

1910 till 1930 genomfördes räkningen vart tionde år och 

därefter vart femte år med undantag för 1955. 

Publikationerna har t o m 1960 benämnts Folkräkningen. 

 

De allmänna bostadsräkningarna utfördes 1912-1914, 

1920, 1933, 1945 och 1960. År 1945 bar titeln ”Bostäder 

och hushåll”. 

 

1965 till 1990 ägde Folk- och bostadsräkningen rum vart 

femte år. 

 

http://www.scb.se/BiSOS
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S U M M A R Y 

The Population Census of 1950 contains a total 
enumeration and a sample survey. The total 
census includes branches, where the main purpose 
is to fix the number of a population group by 
counting directly and where a detailed distribu
tion, regionally or in other respects, is presupposed. 
The sampling aims i. e. at giving reports in sum
mary form at an early stage before the time-
taking preparation of the total material is avail
able. 

The results of the Population Census, published 
in this report, concern the distribution by age, 
sex, marital status and occupation. Besides, there 
are given some specifications of family statistics. 
The investigations base upon a sample, amounting 
to some 232 000 persons or 3,3 % of the total 
population. The sample includes persons born on 
the 15th of each month. By connecting the selec
tion with the birth day a random sampling is 
guaranteed. The representativity of the material 
has in verifiable respects proved satisfying, i. e. 
the sample represents the total population within 
a moderate margin of error. 

In the first place these data are of value to 
an analysis, where stress is laid on the relative 
numbers. Further, it has been possible to base 
upon them an estimated distribution of the total 
population by age, occupation etc. The numbers 
thus calculated are given in the section of tables 
without rounding but in the text rounded to the 
nearest hundred. 

During the last five-year period the growth of 
the population has been most pronounced in the 
ages of 0—15 and over 65 years with an increase 
of 14 % resp. 10 %. The age groups 15—30, in 
contrast with other groups, have diminished 
greatly. 

The decrease of the agricultural population has 
continued during the last five-year period and is 
applied to all age groups except the very highest 
one. To that decrease, which is 12 %, corresponds 
an increase of 13 % in the other population. The 
decrease is particularly pronounced in the ages 
of 15—30, which have been reduced with about 
a fourth. What is particularly characteristic of 
the agricultural population in respect to its age 
composition is the great advance in the years 
with 35 % of the population over 50 years as 
against 24 % of the other population. 

The excess of the women has decreased succes
sively, and in the whoie population the female 
surplus is confined to the ages over 50 years. 
The agricultural population shows a considerable 
female deficit in all age groups, while a female 
surplus exists in the adult population belonging 
to other industries. If the comparison is limited 
to the single population, an important female 
deficit is observed in the most common marriage 
ages. This is particularly characteristic of the 
single agricultural population in the ages 25—30 
years with only 280 females per 1 000 males as 
against 639 in the other population. 

The total number of females in the age of 
fertility, i. e. 15—45 years, has been reduced by 
some 15 000 since 1945, but at the same time 
the number of married women in the same age 
has increased by some 62 000. This increase, how
ever, exclusively belongs to the population of 
non-agricultural industries. In the agricultural 
population the number of married women between 
15 and 45 years has been reduced considerably. 

The economically active population amounted 
at the end of 1950 to 3 119 800 persons or 44 % 
of the total population. While 2 296 000 or 65 % 
of the male population have been counted as 
economically active, this is the case with only 
823 000 resp. 23 % of the female population. Out 
of the male population 63 % were economically 
active, family workers not counted, 24 % children 
under 15 years, 8 % economically inactive persons, 
3 % family workers and 2 % other members of 
family. In the female population the greatest 
group, 39 %, was the economically inactive 
married women (housewives). 

As to the males, it is observed, that already 
in the age group 15—20 years 75 % of all males 
were economically active. In the following age 
group (20—25 years) the economically active 
males amounted to 90 %, and the percentage 
is more than 90 up to the age of 60 years. The 
economically active females are most frequent in 
the age groups 15—25, including more than a 
half of all females, but their number then de
creases fairly rapidly, so tha t in the age groups 
between 30 and 60 years the percentage is under 
30 and in the age group 60—65 only 19. 

From the distribution by industry it is evident, 
that the diminution of the agricultural popula-
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tion, which has been, going on since the end of 
the last century, constantly is continuing. As 
recently as in 1930 the agricultural population 
was predominating, but the position has now 
changed so that the manufacturing population 
is no less than 75 % greater. Also the major group 
domestic service has been greatly reduced, but 
mining, manufacturing, construction etc., trans
port and communication, commerce, general ad
ministration etc. have advanced. 

Out of the different sub-groups a considerable 
increase is presented by metal-industry, textile
and sewing industry, Post and Telegraph etc., 
commercial occupations, public and local ad
ministration, care of the health and the sick, 
education and scientific activity. 

About 70 % of male labour falls under manu
facturing, construction etc. and agriculture, where 
however the first group employs by far the greatest 
part . Commerce, transport and communication 
dispose together of more than 20 %. Of the female 
economically active population manufacturing, 
construction etc. and commerce employ about a 
fourth each and general administration etc. about 
a fifth. 

The distribution by occupational status of the 
economically active population shows an increase 
of the group of salaried employees with about 
20 % since 1945. Almost the whole increase of 
the economically active population falls under 
this group. Still, however, the wage-earners in
clude more than a half (54 %) of this population, 
while the salaried employees amount to 27 % 
and the employers and own-account workers 
to 19 %. 

The economically active population has also 
been distributed as to individual occupation in 
accordance with the classification, recommended 
by the International Labour Office and the 
United Nations Population and Statistical Com
missions. The group »other civil occupations», 
which especially includes the factory operatives, 
with 22 % is the greatest group of all economically 

active persons. Farmers, fishermen, woodmen etc. 
constitute the next greatest individual occupation 
group with 20 %, and craftsmen follow with 17 % 
and managers, persons with administrative and 
office work etc. with 13 %. 

The number of marriages, where husband and 
wife were cohabited, was 1599100, of which 
1 086 600 lived in population clusters. The hus
band's median age was 45 years and the wife's 
42 years; in both cases it was considerably larger 
for agricultural population than for other popula
tion. The difference of age between the husband 
and his wife was greater in the agricultural popula
tion. In half of the marriages the husband be
longed to an older five-year group than his wife, 
and in about one tenth of those the wife belonged 
to an older group; in other cases they belonged 
to the same five-year group. A third of the 
marriages were contracted in 1941 or later and 
likewise a third in 1930 or earlier. Not less than 
45 % of the marriages were wholly without 
children under 16 years at home, and only about 
10 % had more than two such children. The 
number of children under 16 years at home per 
1 000 marriages was 1004, of which 955 were 
the children of the husband and the wife in 
common, while 49 were the children of either the 
husband or the wife, adopted children or foster-
children. The greatest number of children at home, 
1 799 per 1 000 marriages, had those marriages, 
which were contracted in the years 1936—1940. 

Except the marriages, also other families with 
children under 16 years are rendered account of. 
In all there were 89 600 such families, of which 
78 900 had a female head. Of the married women, 
who did not cohabit with their husbands, 16 200 
or 37 % had children under 16 years at home. 
For adult single women the corresponding numbers 
were 25 700 and 4 %, for widows 20 600 and 8 % 
and for divorced women 16 400 and 29 %. The 
number of children under 16 years per 1000 
families with such children was greatest in families, 
where the head was a widow. 
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I. INLEDNING 

Av redogörelsen för 1950 års folkräk
ning har hittills offentliggjorts en för
sta del, som i främsta rummet innehåller 
uppgifter om areal och folkmängd inom 
rikets olika förvaltningsområden samt 
uppgifter om folkmängden i tätorter. 

Såsom omnämnts i sagda del av folk
räkningsredogörelsen, omfattar 1950 års 
folkräkning en total och en partiell del. 
Den totala räkningen upptager sådana 
grenar, där huvudändamålet är att ge
nom direkt räkning fastställa en befolk
ningsgrupps antal och en differentierad 
uppdelning i regionalt eller annat avse
ende förutsattes. Hit höra folkräkning
ens båda huvudgrenar, statistiken över 
ålder, kön och civilstånd samt statisti
ken över yrke, vilken sistnämnda med 
hansyn till antalet fördelningar m. m. 
är den mest omfattande folkräkningsgre
nen. Den partiella räkningen syftar bl. a. 
till att på grundval av ett representativt 
urval av befolkningen lämna uppgifter i 
översiktlig form på ett tidigt stadium, 
innan den t idskrävande bearbetningen 
av det totala materialet föreligger. Här
vid göres dock i såväl tabeller som text 
begränsning till huvudresultaten. Även 
folkräkningens inkomst- och förmögen
hetsundersökningar komma enligt folk
räkningsplanen att utföras enligt part i
ell metod. 

De partiella undersökningar, vilkas 
huvudresultat publiceras i denna del av 
folkräkningsredogörclsen, grunda sig på 
en bearbetning av det vid 1950 års folk
räkning upplagda befolkningsregistret ' . 
Detta, som avser att tjäna uteslutande 
statistiska syften, består av ett repre-

1 I. Uhnbom: Befolkningsregistret (Statistisk 
Tidskrift 1952: 1). 

sentativt urval av befolkningen, vilket 
uppgår till ungefär 3,3 % av denna eller 
c:a 232 000 personer. Registret är base
rat på 1950 års folkräkningsmaterial och 
omfattar personer, som äro födda den 
15 i månaden. Uttagningens anknytning 
till födelsedagen garanterar ett slump
mässigt urval. 

De resultat från folkräkningen, som 
offentliggöras i denna berättelse, avse 
fördelningen efter ålder, kön och civil
stånd samt efter yrke. Därjämte framläg-
ges familjestatistik, som även grundar 
sig på urvalsundersökningar men till 
skillnad från nyssnämnda fördelningar 
saknar motsvarighet i den totala räk
ningen. Vissa av här framlagda resultat 
ha tidigare i sammandraget skick publi
cerats i Statistisk Tidskrift. 

Eftersom de här föreliggande uppgif
terna här röra från en urvalsundersök
ning, äro de i främsta rummet av värde 
för en analys, där huvudvikten ligger på 
de relativa talen. De ha vidare kunnat 
läggas till grund för en approximativ 
beräkning av den totala befolkningen 
efter ålder, yrke m. m. De härvid frani-
räknade talen meddelas i tabellbilagan 
utan avrundning men ha i texten angi
vits i jämna hundratal för att utmärka 
deras egenskap av endast ungefärliga 
mått. I texten ingående relativtal äro ut
räknade på grundval av de uppskrivna 
talen. 

Med hänsyn till att de framlagda re
sultaten härröra från en urvalsunder
sökning äro de behäftade med viss fel
marginal. De torde dock för flertalet 
ändamål giva en fullt tillräcklig nog
grannhet. 

För bedömandet av den säkerhet, man 



i olika sammanhang bör tillmäta de vid 

undersökningen erhållna resultaten, kun

na följande uppgifter tjäna till ledning. 

Om den numerär , en viss befolknings

grupp upptager inom den totala folk

mängden, betecknas med n, utgör det 

genomsnittliga antal, varmed denna 

grupp kan förväntas ingå i det förelig

gande urvalet, . Härvid har bortsetts 
30 

från att urvalsmassan icke utgör exakt 
V.j0 av befolkningen. Standardavvikel
sen (o) för det förväntade värdet bl ir 

eller uttryckt i procent av det förvän
tade värdet 

För nedan angivna värden på n erhål
ler man följande avrundade mått på 
standardavvikelsens storlek i procent 
och häremot svarande absoluta tal. 

Om exempelvis vid retrospektiv jäm
förelse avseende en befolkningsgrupp av 
10 000 personer 1950 års uppskrivna tal 
med 5 % avviker från det vid en annan 
t idpunkt, t. ex. 1945 års folkräkning, 
observerade antalet, kan denna skillnad 
bero på tillfälliga inflytelser och behö
ver icke innebära, att gruppen i verk
ligheten undergått en förändring i nu-
merären. 

2 
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II. URVALETS REPRESENTATIVITET 

En undersökning rörande represen
tativiteten av de uppgifter, som offent
liggöras i föreliggande del av folkräk
ningsredogörelsen, kan på folkräknings
arbetets nuvarande stadium företagas 
endast genom en jämförelse med de pre
liminära uppgifter om folkmängden och 
dennas fördelning efter kön och civil
stånd, som finnas meddelade i folkräk
ningsredogörelsens första del. 

Urvalet omfattar 232 445 personer, 
motsvarande 3,3 °/< av befolkningen, som 
den 31 december 1950 enligt förut pub
licerade uppgifter utgjorde 7 044 039 

personer. Fördelningen länsvis samt på 
landsbygd och städer framgår av tab. A, 
som lämnar uppgifter om det förvänta
de antalet för vederbörande regionala 
enhet samt avvikelsens storlek i abso
luta och relativa mått. De förväntade 
värdena motsvara den folkmängd, som 
skulle ha erhållits, därest urvalets andel 
av totalbefolkningen inom resp. län va
rit densamma, som gäller för befolk
ningen i dess helhet. Såsom tabellen vi
sar, framträda en del avvikelser i regio
nalt hänseende, men de äro av under
ordnad storlek. Gränstalen äro + 1,7 för 

Tab. A. Urvalets representativitet i avseende på regional fördelning 
Representatirity of sampling, by regional distribution 
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Tab. B. Urvalets representativitet i avseende på kön och civilstånd 
Representativity of sampling, by sex and marital status 

Älvsborgs län och — 1,7 för Uppsala 
län. Genomsnittligt visar landsbygden 
en svag överrepresentat ion på städer
nas bekostnad. Av mera sammanhäng
ande områden äro de sydligaste och 
nordligaste länen underrepresenterade, 
men underskottet i förhållande till det 
förväntade antalet är obetydligt. 

Liksom i fråga om den regionala för
delningen visar sig även beträffande för
delningen efter kön och civilstånd re
presentativiteten vara tillfredsställande. 
Uppgifterna härom äro sammanförda i 
tab. B. I avseende på fördelningen efter 
kön föreligger ett visst överskott av män 
i förhållande till det förväntade antalet 
och motsvarande underskott av kvinnor. 
Avvikelserna från det förväntade antalet 
äro i och för sig obetydliga (0,2 c/r ) och 
i huvudsak att återföra till gifta perso
ner. Relativt sett äro avvikelserna dock 
störst i fråga om frånskilda, men de 
absoluta talen äro här små med det vid
gade spelrum för tillfälliga inflytelser, 
som därav följer. 

I fråga om åldersfördelningens repre

sentativitet har pä folkräkningens nu
varande stadium någon mera ingående 
undersökning icke kunnat företagas. En 
jämförelse med en vid 1945 års folkräk
ning verkställd befolkningsprognos av
seende befolkningen i å ldrarna 20 år och 
däröver visar, om hänsyn tages till im
migrationsöverskottet under åren 1946— 
1950, i allmänhet god överensstämmelse 
med den på grundval av samplingen be^ 
räknade folkmängden i olika ålders
grupper. 

Med de avvikelser, som i det föregåen
de omnämnts, kan representativiteten så
lunda i de avseenden, vari den hittills 
kunnat prövas, sägns ha utfallit tillfreds
ställande, d. v. s. delmassan återger inom 
rimlig felmarginal den totala befolkning
ens sammansättning. 

I tabellavdelningen till denna del av 
folkräkningsredogörelsen ha med hän
syn till. i det föregående meddelade upp
gifter om representativiteten uppskriv
ningarna verkställts för tätorter och gles-
bebyggda områden var för sig, varefter 
uppgifter för hela riket erhållits genom 
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summering. Vid uppskrivningen har hän
syn däremot ej tagits till den i folkräk
ningsredogörelsens första del publicera
de köns- och civilståndsfördelningen, 
vilken är preliminär. Till följd härav fö
rete de i nämnda del offentliggjorda upp
gifterna vissa skiljaktigheter från de här 
publicerade, men differensen uppgår till 
högst en eller annan procent. Det torde 
även böra förutskickas, att de till kapit
let om familjestatistiken i föreliggande 
del hörande uppgifterna om åldersför
delningen bland gifta samboende kvin
nor utvisa skiljaktigheter från uppgifter
na i andra tabeller avseende fördelning
en efter ålder och civilstånd. Dessa 
skiljaktigheter äro att återföra till de 
ovan nämnda avvikelserna från de för
väntade värdena i fråga om könspropor
tionen inom urvalsbefolkningen. Då vissa 
tabeller alltefter kombinationernas art 
grunda sig på bearbetning av männens 
urvalsmassa, medan i andra fall kvin
nornas ligger till grund, ha till följd här
av vissa differenser uppstått, vilka dock 
ligga inom felmarginalens ram. Av lik
artat skäl förekomma vissa skiljaktighe

ter mellan å ena sidan det antal barn 
under 16 år, som kan framräknas med 
ledning av uppgifterna om familjernas 
fördelning efter barnantal, och å andra 
sidan det ur ålderstabellerna erhållna 
antalet barn under 16 år. Förstnämnda 
tal grundar sig nämligen på bearbetning 
av familjeföreståndarnas urvalsmassa 
och sistnämnda tal på barnens. 

Till skillnad från motsvarande del av 
redogörelsen för 1945 års folkräkning 
innehåller denna berättelses tabellavdel
ning uteslutande sådana tabeller, i vilka 
uppskrivningar till totalbefolkning ägt 
rum. De relationstal, som använts vid 
uppskrivningen, ha för tätbebyggelse va
rit 30,29611 och för glesbebyggelse 
30,31976. För att kunna utnyttjas i så
dana fall, där för något syfte en sam
manslagning av detaljgrupper till större 
enheter kan bliva erforderlig, meddelas 
de i tabellavdelningen ingående upp
skrivna talen utan avrundning. Där jäm
förelsevis låga bastal ligga till grund 
för uppskrivningen, bör emellertid sif
fermaterialet utnyttjas med största försik
tighet. 
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III. ÅLDER, KÖN OCH CIVILSTÅND 

Uppgifter angående befolkningens för
delning efter ålder, kön och civilstånd 
meddelas i tab. 1—3 i tabellbilagan. Tab. 
1 ger fördelningen efter kön och ålder 
i ettårsklasser med uppdelning å lands
bygd och städer. Tab. 2 lämnar fördel
ning efter kön, civilstånd och ålder i 
femårsklasser, varvid skilts mellan jord
bruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolk
ning och stadsbefolkning. En fördelning 
av befolkningen i dels tätorter, dels riket 
i övrigt meddelas i tab. 3 efter kön, 
civilstånd och ålder i femårsklasser. Vi
dare ingår en kombination med kön, ci
vilstånd och ålder i tab. G, som tillhör 
yrkestabellerna, ävensom i en del av de 
tabeller, som behandla familjestatistiken. 

Ålder. Åldersfördelningen år 1950 och 
några tidigare folkräkningsår belyses av 
nedanstående sammanställning. 

Befolkningstillväxten under femårspe
rioden 1946—1950 har varit starkast 
inom de båda flygelgrupperna, barnen 
och åldringarna. De förras numerär har 
påverkats av det högre födelsetalet un
der 1940-talet, medan i fråga om de se
nare en ökning inträtt, som man torde få 
räkna med såsom fortgående under lång 
tid framåt. Åldersgruppen 15—30 år har 

i motsats till övriga grupper kraftigt de
cimerats. 

Om man till den produktiva delen av 
befolkningen räknar åldersklasserna 15 
—65 år, visa sig dessa, som år 1870 upp-
togo 61 % av befolkningen, ha efter hand 
stigit till toppläget 70 % år 1940 för att 
därefter successivt nedgå till 66 % år 
1950. Proportionen mellan de åldersklas
ser, av vilka den produktiva befolkning
en sammansättes, har utvecklats i ogynn
sam riktning som följd av den betydan
de nedgången i födelsetalet under 1920-
talet och första hälften av 1930-talet. Ål
dersklasserna 15-30 år ha därigenom bli
vit kraftigt undertaliga i förhållande till 
den produktiva befolkningen över 30 år. 

Den inbördes storleken av de båda 
åldersgrupperna 15—20 och 60—65 år, 
vilka i stort sett kunna sägas represen
tera tillflödet respektive avgången av ar
betskraft inom den förvärvsarbetande 
befolkningen, ger ledning för ett bedö
mande på kortare sikt av tillgången på 
arbetskraft. Medan den senare gruppen 
år 1870 understeg en tredjedel av den 
förra och ännu år 1930 utgjorde endast 
40 % av denna, har proportionen under 
senare år kraftigt förskjutits med så hö
ga relationstal som 67 % år 1945 och 
79 % år 1950. 
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För utvecklingen på längre sikt är 
sammansättningen av åldersgruppen O— 
15 år av största betydelse. Nedanstående 
tablå belyser förändringarna under den 
senaste femårsperioden av såväl barna
åldrarnas som åldringarnas numerär . 

Ålder Absoluta tal Antal per 
1 000 av 
folkmängden 

1945 1950 1945 1950 
0—5 å r . . . 587 300 603 400 88 86 
5—10 » . . . 444 000 584 700 67 83 

10—15 » . . . 409 800 459 900 61 65 
Summa 1 441100 1 648 000 216 234 

Därav: 
0—7 å r . . . 771900 860 000 116 122 
7—15 » . . . 669 200 788 000 100 112 

65—70 å r . . . 250 400 271200 37 38 
70—75 » . . . 184 900 212100 28 30 
75—80 » . . . 117 300 136 300 18 19 
80—85 » . . . 72100 67 900 11 10 
85—o) » . . . 35 800 39 700 5 6 

Summa 660 500 727 200 99 103 

ökningen har sålunda vari t störst för 
åldersklassen 5—10 år. Som följd av det 
mot slutet av 1940-talet sjunkande födel
setalet är däremot stegringen jämförelse
vis ringa för den yngsta femårsklassen. 
Det torde emellertid i detta sammanhang 
böra nämnas, att barnen under 10 år äro 
något underrepresenterade vid urvals
undersökningen och att en motsvarande 
överrepresentation föreligger i fråga om 
åldersklassen 10—15 år. Vad åldringar
na beträffar, kan en minskning konsta

teras i fråga om en femårsklass, nämli
gen 80—85 år, beroende på att födelse
kullarna under åren 1866—1870, från 
vilka denna åldersklass härstammar, vo
ro tämligen fåtaliga efter dåtida förhål
landen. 

Av särskild vikt vid en analys av ål
derssammansättningen är uppdelningen 
å de båda typgrupperna jordbruksbe
folkning och övrig befolkning, varom 
uppgifter finnas meddelade i tab. 2. Med 
jordbruksbefolkning avses i detta sam
manhang befolkning til lhörande jord
bruk och boskapsskötsel, skogsbruk samt 
fiske, och däri inbegripes även den i stä
der och andra tätorter bosatta jordbruks
befolkningen. I avseende på ålderssam
mansättningen fördela sig de båda nämn
da befolkningsgrupperna vid 1945 års 
och 1950 års slut på sätt, som framgår 
av tablån här nedan. 

Nedgången i jordbruksbefolkningens 
antal har sålunda fortsatt under den se
naste femårsperioden och berört samt
liga åldersgrupper utom åldringarna. 
Mot denna minskning, som utgör 12 %, 
svarar en ökning med 13 lU för den öv
riga befolkningen, inom vilken ökning
en är särskilt betydande för barnaåld
ra rnas vidkommande. Till jämförelse 
kan nämnas, att under åren 1941—1945 re
ducerades jordbruksbefolkningen med 8 
%, medan den övriga befolkningens nu
merär steg med 11 %. övergången från 
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jordbruket till andra näringar har av 
dessa tal att döma fortskridit i ökat 
tempo under den senaste femårsperioden. 

De produktiva åldersgrupperna 15— 
65 år innesluta 61 % av jordbruksbefolk
ningen mot 68 % av den övriga befolk
ningen. För båda typgrupperna konsta
teras nedgång sedan år 1945. Vad som 
särskilt karakteriserar jordbruksbefolk
ningen i avseende på dess ålderssamman
sättning är den starka förgubbningen 
med 35 % av befolkningen över 50 år 
mot 24 % inom den övriga befolkning
en; här föreligger i fråga om jordbruks
befolkningen en väsentlig höjning av 
fördelningstalet under den senaste fem
årsperioden. 

Åldersgruppen 15—30 år, som mer än 
någon annan deltager i omflyttning och 
yrkesväxling, härstammar frän de jäm
förelsevis fåtaliga årskullarna 1921—1935 
och har inom totalbefolkningen reduce
rats med 7 % sedan år 1945. Denna ned
gång har hårt drabbat jordbruksbefolk
ningen och uppgår där till bortåt 30 %, 
medan den övriga befolkningen inom 
ifrågavarande åldersgrupp är i det när
maste oförändrad. 

I tab. C ha förändringarna under 1940-
talet i numerären inom jordbruksbefolk
ning och övrig befolkning för varje fem-
årsgrupp mellan 15 och 50 år underkas
tats en mera ingående analys, varvid ut
vecklingen under åren 1946—1950 jäm
förts med närmast föregående femårs
period. Tabellen redovisar först den net
toökning eller nettominskning, som 
framkommer vid jämförelse mellan ifrå
gavarande befolkningsgruppers numerär 
vid de tre senaste folkräkningarna. Dessa 
förändringar i numerären bero i huvud
sak på dels naturlig ökning eller minsk
ning till följd av dödligheten och års
kullarnas olika storlek inom befolkning
en, dels nettoöverskott av immigranter 

och dels slutligen yrkesväxling. Den na
turliga ökningen eller minskningen av
ser att mäta de förändringar i de olika 
åldersgruppernas storlek, som erhållas 
vid direkt framskrivning av folkmäng
den enligt 1940 års och 1945 års folk
räkningar med begagnande av dödlig
hets- och livslängdstabeller för åren 1941 
—1945. Hit har i tabellen även hänförts 
det immigrationsöverskott, som förekom
mit under 1940-talet. Skillnaden mellan 
å ena sidan nettoökningen eller netto
minskningen och å andra sidan den na
turliga ökningen eller minskningen samt 
nettoimmigrationen beror på ökning el
ler minskning genom yrkesväxling. 

Jordbruksbefolkningen i åldern 15— 
50 år har sålunda reducerats ännu mer 
under 1940-talets senare hälft än vad för
hållandet var under närmast föregående 
femårsperiod. Därvid uppvisa männen 
i allmänhet högre siffror än kvinnorna. 
I synnerhet i åldern 20—25 år noteras 
en betydande nedgång. Befolkningen 
inom övriga näringar företer i allmän
het en motsvarande ökning; i ett par 
åldersklasser föreligger emellertid 
minskning även här, beroende på att ge
nom olikheter i födelsekullarnas nume
rär vederbörande åldersklass i sin hel
het reducerats. 

Av tabellen framgår vidare i vilken ut
sträckning förändringarna ha sin grund 
i naturlig ökning eller minskning av be
folkningen, nettoimmigration eller yr
kesväxling. Immigrationen var mycket 
betydande under åren 1946—1950, även 
om en viss eftersläpning förelåg i kyr
kobokföringen av invandrarna under de 
närmast föregående åren. Antalet immi
granter i åldern 15—50 år översteg så
lunda under femårsperioden antalet emi
granter i samma ålder med omkring 
71 000 personer. 

Intresset knyter sig i främsta rummet 
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Tab. C. Ökning eller minskning av åldersklasserna 15—50 år inom jordbruksbefolkning och 
övrig befolkning åren 1941/45 och 1946/50 i absoluta och relativa tal 
Increase or decrease of the age groups: 15—50 years of agricultural population and 
other population for the periods 1941/45 and 1946/50, absolute and relative numbers 
Mindre tal böra anyändas med försiktighet (se texten). 

1 Inräknat immigrationsöverskott. 
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till de förändringar i jordbruksbefolk
ningens och den övriga befolkningens 
numerär , som bero på yrkesväxling. Det 
visar sig, att den icke jordbruksidkande 
befolkningen i varje åldersgrupp regi
strerat betydande vinster genom yrkes-
växling. Sålunda har exempelvis ålders
gruppen 20—25 år t i l lhörande övrig be
folkning för männens vidkommande ge
nom yrkesväxling tillförts en folkmängd 
av c:a 27 000 personer unde r åren 1946 
—1950. Oaktat detta betydande tillskott 
har emellertid åldersgruppen minskats 
med omkring 10 000 personer , till följd 
av att ifrågavarande födelsekullar äro 
betydligt fåtaligare än under närmast 
föregående femårsperiod. Om yrkesväx
ling ej förekommit, skulle minskningen 
ha blivit icke mindre än c:a 37 000 per
soner. 

En jämförelse mellan jordbruksnä
ringens förluster genom yrkesväxling 
under per ioderna 1941—1945 och 1946 
—1950 ger vid handen, att dessa förlus
ter såväl absolut som relativt taget vari t 
särskilt betydande under den sistnämn
da perioden. Sin största omfattning ha 
förlusterna bland den manliga befolk
ningen i å ldern 20—30 år och bland 
kvinnorna i åldern 15—25 år. Därefter 
in t räder i al lmänhet en successiv ned
gång i förlusterna med stigande ålder. 

Befolkningen i tåtorterna skiljer sig i 
avseende på ålderssammansättningen ej 
obetydligt från befolkningen i övrigt, i 
det att de produkt iva å ldrarna under 50 
år äro s tarkare representerade, medan i 
synnerhet å ldr ingarna äro jämförelsevis 
fåtaliga. Det är att märka, att avgräns-
ningen av tä tor terna vid 1950 års folk
räkning skett efter ändrade pr inc iper . 
Numera ingå även jordbruksbyar bland 
tätorterna, medan å andra sidan till gles
bebyggelse hänförts delar av städer och 
köpingar. Olikheterna i åldersfördel

ningen mellan tätortsbefolkningen och 
den i glesbebyggda områden bosatta be
folkningen komma till u t t ryck i nedan
stående sammanställning, som utvisar 
dessa befolkningsgruppers fördelning ef
ter ålder i relativa tal. 

Åldersår Sum-
0- 15- 30- 50- 65- m a 

15 30 50 65 co 
Tätbebyggelse . 229 206 317 155 93 1000 
Glesbebyggelse. 243 186 272 174 125 1000 

Kön och civilstånd. En sammanställ
ning av de i folkräkningsredogörelsens 
första del lämnade uppgifterna om folk
mängden efter kön den 31 december 
1950 ger till resultat en övertalighet för 
kvinnor uppgående till 1 009 per 1 000 
män, vilket är det lägst noterade kvinno
överskottet vid någon folkräkning i Sve
rige. Kvinnornas övertalighet, som år 
1810 uppgick till 1 099, har sedan dess 
successivt avtagit. Denna nedgång har 
till stor del sin orsak i att männens 
överdödlighet i förhållande till kvinnor
na efter hand avtagit, varjämte återverk
ningarna från emigrationstiden med dess 
större utvandring av män än kvinnor 
alltmer begränsats till att avse endast 
de högre åldrarna. 

Betydande olikheter föreligga emeller
tid ifråga om könsproport ionen inom 
olika åldersklasser liksom inom oli
ka typgrupper av befolkningen. Detta 
framgår närmare av efterföljande sam
manställning, vilken anger antalet kvin
nor per 1 000 män i varje åldersgrupp 
och även innehåller jämförelsetal från 
1945 års folkräkning. Det är dock att 
observera, att, såsom påvisats i ett före
gående kapitel, männen äro något över
representerade i urvalet, något som övar 
inflytande på såväl de absoluta som de 
relativa talen, vilka därför äro behäf
tade med en viss osäkerhet. 
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Inom hela befolkningen är sålunda 
kvinnoöverskottet begränsat till åldrarna 
över 50 år och starkast accentuerat i den 
högsta åldersgruppen. I åldrarna 30— 
50 år, som ännu enligt 1945 års folkräk
ning inrymde praktiskt taget lika många 
kvinnor som män, finnes numera ett un
derskott av 18 kvinnor, räknat per 1 000 
män. 

Könsproportionen företer emellertid 
betydande olikheter inom de båda redo
visade typgrupperna av befolkning. Jord
bruksbefolkningen har avsevärda kvin
nounderskott i alla åldersklasser, medan 
överskott av kvinnor föreligger inom den 
till andra näringar hörande vuxna be
folkningen. I synnerhet i åldern 15—30 
år råder ett utpräglat motsatsförhållande 
mellan de båda befolkningsgrupperna, i 
det att mot ett kraftigt underskott av 
kvinnor (710:1 000) inom jordbruksbe
folkningen svarar ett relativt betydande 
överskott (1 073: 1 000) inom den övriga 
befolkningen. Under 1940-talet synes 
dock en mindre förbättring av könspro
portionen i nämnda ålder ha inträtt till 
följd av att jordbruksbefolkningens för
luster genom yrkesväxling träffat män
nen i ännu högre grad än kvinnorna. 

Inom tätortsbefolkningen är könspro

portionen, bortsett från den äldsta ål
dersgruppen, av ungefär samma storleks
ordning som inom den icke jordbruks-
idkande befolkningen, medan glesbe-
byggda områden förete underskott av 
kvinnor i alla åldrar, ehuru ej så bety
dande som inom jordbruksbefolkningen. 

Ur familjebildningssynpunkt är köns-
proportionen inom den ogifta delen av 
befolkningen av speciellt intresse. Ne
danstående tablå, som begränsats till den 
vuxna befolkningen under 30 år, belyser 
proportionen inom de enskilda femårs
klasserna. 

Den ogynnsamma könsproportionen 
inom denna del av befolkningen synes 
ej ha undergått några större förändring
ar under den senaste femårsperioden. 
Kvinnounderskottet är särskilt markant 
bland den ogifta jordbruksbefolkningen 
i åldern 25—30 år med endast 280 kvin
nor per 1 000 män mot 639 inom den 
övriga befolkningen. Könsproportionen 
är bland vuxna under 30 år gynnsam
mare i tätorterna än i andra delar av
landet men utvisar likväl ett ej obetyd
ligt underskott av ogifta kvinnor i ål
dern 20—30 år. 

Befolkningens civilstånds fördelning 
vid de senaste folkräkningarna företer 
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vissa olikheter, såsom belyses av sam
manställningen här ovan, vilken redo
visar antalet ogifta, gifta resp. förut gifta 
per 1 000 av folkmängden inom de olika 
åldersgrupperna. 

Den ökade giftermålsfrekvensen har 
medfört förskjutningar i civilståndsför
delningen, vilka äro särskilt starka i de 
yngre giftermålsåldrarna. Mot slutet av 
1940-talet inträdde dock en avmattning i 
giftermålsfrekvensen, som återspeglas i 
de anförda fördelningstalen. 

Mellan jordbruksbefolkningen och öv
riga näringars befolkning föreligga vissa 
olikheter i berörda hänseende. Dessa 
komma till uttryck i följande tablå, som 
anger de ogiftas andel i promille inom 
varje femårsgrupp tillhörande den vuxna 
befolkningen under 40 år. 

Inom båda befolkningsgrupperna har 
antalet ogifta personer reducerats kraf

tigt under den senaste femårsperioden. 
Av den manliga jordbruksbefolkningen i 
åldern 35—40 år kvarstodo dock vid 
1950 års folkräkning alltjämt 34 % i ogift 
stånd mot 16 % inom den övriga befolk
ningen. Beträffande den kvinnliga be
folkningen synes förhållandet vara om
vänt med 13 % ogifta inom jordbruks
befolkningen mot 15 % inom övrig be
folkning. Dessa skiljaktigheter ha huvud
sakligen sin grund i olikheter i köns
proportion, giftermålsfrekvens och yr
kesväxling. 

Sammanställningen belyser även för
hållandena inom tätorter och glesbe-
byggda områden. Motsättningarna äro 
här betydande i fråga om den manliga 
befolkningen. Antalet kvarstående ogif
ta män i åldern 35—40 år uppgick så
lunda till 15 % i tätorterna men till 30 
% i övriga områden. I fråga om den 
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kvinnliga befolkningen i tätorterna och 
landet i övrigt finnes däremot ej någon 
större olikhet i ifrågavarande hänseende. 

Vad den gifta befolkningen angår äro 
ur synpunkten av befolkningens repro
duktion särskilt förändringarna av an
talet kvinnor i de fruktsamma åldrarna 
15—45 år av intresse. 1 tablån nederst 
på denna sida lämnas uppgifter om an
talet kvinnor i nämnda åldrar — dels 
samtliga, dels gifta — vid de tre senaste 
folkräkningarna. 

Antalet kvinnor i fruktsamhetsåldern 
har sålunda nedgått med omkring 15 000 
sedan år 1945, men samtidigt därmed har 
antalet gifta kvinnor i nämnda ålder till 
följd av den stegrade giftermålsfrekven
sen ökats med c:a 62 000. Denna ökning 
faller emellertid uteslutande på befolk
ningen inom andra näringar än jordbru
ket. Antalet gifta kvinnor mellan 15 och 
45 år inom jordbruksbefolkningen har 
starkt reducerats och utgör numera en
dast omkring en sjättedel av samtliga 
gifta kvinnor i dessa åldrar . 

Vad antalet förut gifta angår lämnas 
i tablån överst på denna sida en utför
ligare redovisning än som skett i tabell
avdelningen, i det att änklingar, änkor 
och frånskilda särskilts. 

Såsom framgår av det föregående, har 
antalet förut gifta ej undergått några 
större förändringar sedaH år 1945 i för
hållande till hela folkmängden. Bland 
männen utgöra de förut gifta omkring 6 

% av befolkningen över 15 år, medan 
de äro ungefär dubbelt så många bland 
kvinnorna. En uppdelning av de förut 
gifta å änklingar och änkor resp. från
skilda ger vid handen, att gruppen änk
lingar gått något tillbaka under den se
naste femårsperioden, medan däremot i 
synnerhet de frånskilda ökats i antal. 
Detta belyses närmare av följande sam
manställning, som redovisar antalet för
ut gifta per 1 000 av folkmängden över 
15 år. 

Såsom tidigare påvisats, har man dock 
i fråga om uppgifterna för år 1950 att 
räkna med att tillfälliga avvikelser kun
na föreligga i synnerhet beträffande de 
frånskilda. 
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IV. YRKE 

Statistiken över yrke är liksom fallet 
var vid 1945 års folkräkning grundad 
på mantalsuppgifterna. Dessa insändes 
emellertid ej vid föregående folkräkning 
till statistiska centralbyrån, utan upp
gifterna om yrke m. m. överfördes av ve
derbörande pastorsämbete till det utdrag 
ur församlingsboken, som bildade grund
materialet till folkräkningen. Genom om
läggningen av folkbokföringen har det 
blivit möjligt att vid 1950 års folkräk
ning ersätta utdragen ur församlingsbo
ken med mantalslängden såsom grund
material för folkräkningen. Till dennas 
primärmaterial höra även mantalsupp
gifterna, genom vilka uppgifter rörande 
den förvärvsarbetande befolkningens yr
kesverksamhet införskaffats. För detta 
ändamål ha vid mantalsskrivningen för 
år 1951 fylligare yrkesuppgifter inhäm
tats, och mantalsuppgifterna ha under
kastats granskning av lokala gransk
ningsnämnder, innan de insänts till sta
tistiska centralbyrån för bearbetning. 
Vid denna har överföringen av uppgif
terna om yrke till mantalslängden be
gränsats till de kodbeteckningar, vilka 
ligga till grund för hålkortsbearbet
ningen. 

Principerna för yrkesklassificeringen 
äro i allt väsentligt desamma som vid 
1945 års folkräkning. För att uppnå 
ökad jämförbarhet med andra länders 
yrkesstatistik ha dock vissa ändringar i 
klassificeringen vidtagits under hänsyns
tagande till inom Internationella arbets-
byrån och Förenta nationernas befolk
ningskommission och statistiska kom
mission utarbetade förslag. Redogörelse 
härför kommer att lämnas i det föl
jande. 

Fördelningsplanen särskiljer liksom 
tidigare fem huvudgrupperingar, näm
ligen fördelning efter 1) förvärvsar
betande och ej förvärvsarbetande be
folkning, 2) yrkesställning (förut be
nämnd socialklass), 3) näringsgren, 4) 
individualyrke och 5) anställningens 
art (allmän eller enskild tjänst). Av des
sa huvudgrupperingar ha de fyra först
nämnda medtagits vid upprättandet av 
befolkningsregistret och därigenom kun
nat göras till föremål för bearbetning 
på folkräkningsarbetets tidigare sta
dium. 

Såsom förvärvsarbetande har räknats 
den, som vid tidpunkten för mantals
uppgiftens avgivande utförde inkomst-
givande arbete i sådan omfattning, att 
den upptog större delen av en normal
arbetsdag. Den som av tillfällig anled
ning, såsom kortvarig sjukdom, semes
ter, kortvarig arbetslöshet o. d., icke ut
förde något dylikt arbete vid nämnda 
tidpunkt men eljest regelmässigt utöva
de ett yrke har räknats såsom verksam 
i detta. Inom mer än ett yrke förvärvs
arbetande person har upptagits under 
huvudyrket. Förekomsten av sådan verk
samhet, som utövas i form av bisyssel-
sättning, kommer överhuvudtaget ej alls 
till synes i detta sammanhang. 

Till den förvärvsarbetande befolkning
en ha hänförts även personer, som i 
egenskap av familjemedlemmar ha till 
huvudsaklig sysselsättning att biträda 
familjeföreståndaren i dennes yrke och 
som yrkesstatistiskt sett bruka benäm
nas medhiälpande familjemedlemmar. 
Risken för ett oenhetligt bedömande vid 
avgränsningen av denna kategori är sär
skilt stor i fråga om den till jordbruks-
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näringen hörande kvinnliga befolkning
en, som i regel torde dela sitt arbete 
mellan hemsysslor och jordbruksarbete. 
Överväger det senare, räknas de såsom 
medhjälpande familjemedlemmar och in
gå bland den förvärvsarbetande befolk
ningen; i motsatt fall hänföras de till 
gruppen med hemgöromål sysselsatta 
inom den icke förvärvsarbetande delen 
av jordbruksbefolkningen. Dessa av-
gränsningsprinciper ha tillämpats även 
i fråga om gifta kvinnor inom jordbruks
näringen, vilka räknats såsom medhjäl
pande familjemedlemmar, om hemgöro-
målen synbarligen åvilat annan hus
hållsmedlem. Härut innan har ett avsteg 
gjorts från den avgränsning, som tilläm
pades vid 1945 ärs folkräkning, då pr i 
märmaterialet ej medgav någon uppdel
ning efter jordbruksarbetets större eller 
mindre omfattning. 

I fråga om jordbrukets kvinnliga be
folkning är en annan redovisningsfråga 
at t uppmärksamma, nämligen redovis
ningen av de i huslig tjänst anställda 
(hembiträden m. fl.) inom jordbruket. 
Även om dessa torde i allmänhet gälla, 
at t de dela sitt arbete mellan hemgöro
mål och aktivt jordbruksarbete. Liksom 
övriga i huslig tjänst anställda tillföras 
de huvudgruppen husligt arbete. Vid ett 
bedömande av jordbrukets arbetskrafts
förhållanden på grundval av jordbruks
befolkningens numerär bör följaktligen 
observeras det tillskott till det aktiva 
jordbruksarbetet , som den ifrågavaran
de gruppen till en del representerar . 

De ovan nämnda redovisningsfrågor
na giva en uppfattning om svårigheter
na vid yrkesklassificeringen för bety
dande befolkningsgrupper. Då därtill av-
gränsningen bygger på självdeklarerade 
uppgifter med den risk för oenhetligt 
bedömande, man därvid har att räkna 
med, böra särskilt retrospektiva jämfö

relser göras med försiktighet. Det torde 
i detta sammanhang böra nämnas, att 
eftersom uppgifterna om yrke hänföra 
sig till t idpunkten för mantalsuppgifter
nas avgivande, man ej kan påräkna full 
samstämmighet med resultaten av an
nan yrkesredovisning, där exempelvis 
det under året mest inkomstgivande el
ler eljest mest omfattande yrket ligger 
till grund för klassificeringen. 

I fråga om fördelningen efter yrkes-
ställning (socialklass) ha riktlinjerna för 
fördelningen varit i huvudsak desamma 
som år 1945. Sålunda ha tre grupper sär
skilts: företagare, tjänstemän (förut be
nämnda förvaltningspersonal) och arbe
tare. Vid gränsdragningen mellan de bå
da sistnämnda, vilken i en del fall vållar 
svårigheter, har det utövade arbetets na
tur, utbildningens art och yrkets karak
tär av befälspost varit utslagsgivande, 
varjämte hänsyn tagits till om vederbö
rande yrkesgrupp är ansluten till tjänste
manna- eller arbetarorganisation. Före
tagarna ha uppdelats i två grupper, med 
och utan anställda, i enlighet med re
kommendationer av Förenta nationer
nas befolkningskommission och statistis
ka kommission. Härvid har dock den 
modifieringen vidtagits, att till företa
gare med anställda även sådana företa
gare hänförts, som sysselsätta endast 
medhjälpande familjemedlemmar (hust
ru r ej in räknade) . 

Fördelningen efter näringsgren anslu
ter sig i p r inc ip till motsvarande klas
sificering vid 1945 års folkräkning. Med 
hänsynstagande till Förenta nationernas 
klassifikationssystem ha dock vissa änd
r ingar genomförts för att tillfredsställa 
kraven på internationell jämförbarhet. 
Det svenska näringsgrensschemat skil
jer sig i vissa hänseenden från Förenta 
nationernas men ger möjlighet att läm
na redovisning även efter det senare. I 
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jämförelse med 1945 års folkräkning har 
den förändringen vidtagits, att en ny 
huvudgrupp, gruvbrytning, införts, vil
ken förut ingick i gruppen industri och 
hantverk. Antalet huvudgrupper har här
igenom ökats till åtta, av vilka den sjät
te benämnes offentliga tjänster m. m. 
(förut allmän förvaltningstjänst och fria 
yrken). Inom huvudgruppen gruvbryt
ning ha två undergrupper särskilts, 
malmbrytning och kolbrytning. Den gra
fiska industrin har utbrutits från den 
förutvarande undergruppen pappers- och 
grafisk industri till egen undergrupp, 
och detsamma är förhållandet med dryc-
kesvaru- och tobaksindustrin, som tidi
gare hänfördes till livsmedelsindustrin. 
Liksom vid de närmast föregående folk
räkningarna har industribefolkningen 
klassificerats med anlitande av ett för 
ändamålet upplagt företagsregister. Inom 
samfärdseln har bildats en ny under
grupp, benämnd Andra samfärdseln till
hörande tjänster, till vilken överförts 
bl. a. rese- och turistbyråer, som förut 
redovisats under huvudgruppen handel. 
Vad den sistnämnda angår har under
gruppen varuhandel underkastats en be
tydligt utförligare uppdelning efter bran
scher än vad tidigare varit fallet, varvid 
partihandeln genomgående skilts från 
detaljhandeln. 

Behovet av en utvidgad fördelning ef
ter individualyrke har ökats i samma 
mån som näringslivet blivit alltmer för
grenat. Detta behov har man sökt till
godose genom en utvidgad redovisning 
av individualyrken. Vid 1945 års folk
räkning voro sålunda omkring 100 dy
lika yrken redovisade, de s. k. genom
gående yrkena därvid inräknade. Indi-
vidualyrkesredovisningen har efter re
kommendation av internationella social-
statistikerkonferensen år 1949 och Fören
ta nationernas befolkningskommissions 

och statistiska kommissions sessioner år 
1950 utsträckts till att omfatta hela den 
förvärvsarbetande befolkningen, varvid 
denna uppdelats på ett antal individual-
yrkesgrupper. Inom ramen för dessa 
grupper har en specialredovisning ge
nomförts, varigenom kontinuiteten med 
den vid tidigare folkräkningar lämnade 
individualyrkesredovisningen kunnat be
varas och samtidigt de internationella 
kraven tillgodoses. 

Resultaten av fördelningen efter yrke 
ha framlagts i tab. 4—11 i tabellavdel
ningen. Av dessa redovisar tab. 4 folk
mängden efter näringsgren (huvudgrup
per) med uppdelning å förvärvsarbetan
de och ej förvärvsarbetande befolkning. 
Tab. 5 är begränsad till den förvärvsar
betande befolkningen, som redovisas ef
ter näringsgren (huvudgrupper och un
dergrupper) samt yrkesställning. Tab. 6 
lämnar uppgifter om folkmängdens för
delning efter näringsgren (huvudgrup
per) samt efter ålder, kön och civil
stånd. Tab. 7 upptar den förvärvsarbe
tande befolkningen efter näringsgren 
(huvudgrupper och undergrupper) i 
kombination med yrkesställning och ål
der. Tab. 8 innehåller en uppdelning 
av den förvärvsarbetande befolkningen 
efter yrkesslällning i detalj. I tab. 9 läm
nas en specialredovisning av befolkning
en inom jordbruk och boskapsskötsel ef
ter detaljyrke. Förekomsten av förvärvs
arbete bland gifta kvinnor belyses av 
tab. 10 och 11, av vilka den förra med
delar uppgifter om de förvärvsarbetan
de gifta kvinnornas uppdelning efter nä
ringsgren (huvudgrupper) samt yrkes
ställning i kombination med vigselar och 
levnadsålder och den senare lämnar re
dovisning efter såväl de gifta kvinnor
nas som deras makars yrke. 
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Förvärvsarbetande och ej förvärvsar
betande befolkning. Fördelningen av be
folkningen å förvärvsarbetande och ej 
förvärvsarbetande gestaltade sig vid 1945 
års och 1950 års folkräkningar på sätt, 
som framgår av tablån här nedan. 

Mellan åren 1945 och 1950 synes pro
portionen mellan den förvärvsarbetande 
och den ej förvärvsarbetande delen av 
befolkningen icke ha undergått några 
nämnvärda förändringar; år 1950 ut
gjorde den förra 44 % och den senare 
56 % av totalbefolkningen. En uppdel
ning efter kön ger helt andra fördel
ningstal, beroende på att betydande 
grupper inom den kvinnliga befolkning
en (husmödrar och andra familjemed
lemmar) yrkesstatistiskt sett äro att 
hänföra till den ej förvärvsarbetande be
folkningen. Medan sålunda 65 % av den 
manliga befolkningen räknats till för
värvsarbetande vid 1950 års folkräkning, 
är detta förhållandet med endast 23 % 
av den kvinnliga. 

En jämförelse med resultaten från 
1945 års folkräkning utvisar, att de för
värvsarbetande männen visserligen ökats 
till antalet men att de numera upptaga 
en något mindre del av den manliga be
folkningen. Detta förhållande kan åter
föras till alt den produktiva befolkning
en, vars antal för männens vidkomman
de obetydligt avviker från antalet för
värvsarbetande, gått tillbaka i betyden

het vid jämförelse med de båda flygel
grupperna, barnen och åldringarna, som 
ingå i den ej förvärvsarbetande befolk
ningen. Vad kvinnorna beträffar, fram
träder däremot en jämförelsevis bety
dande ökning av den förvärvsarbetande 
delen av befolkningen på den icke för
värvsarbetande delens bekostnad. Till en 
mindre del är denna ökning dock sken
bar, beroende på den ovan nämnda änd
rade klassificeringen av i jordbruksar
bete deltagande hustrur till jordbrukare, 
men torde i övrigt kunna återföras till 
en reell ökning av förvärvsintensiteten. 

I tätorterna är de förvärvsarbetandes 
andel av befolkningen för kvinnornas 
vidkommande avsevärt större än inom 
landet i övrigt, nämligen 27 % mot el
jest 15 %. Vad den manliga befolkning
en angår föreligger däremot ingen nämn
värd skillnad i detta hänseende. 

Den förvärvsarbetande befolkningen 
sammansättes av två delgrupper, egent
liga yrkesutövare och medhjälpande fa
miljemedlemmar. Bland den ej förvärvs
arbetande befolkningen ingå självstän
diga yrkeslösa och familjemedlemmar. 
Till de förra ha hänförts personer, som 
ej utöva aktiv yrkesverksamhet och ej 
heller ingå som medlemmar av annans 
familj. Liksom tidigare ha likväl familje
medlemmar, som utgöra f. d. yrkesutöva
re och meddelat uppgift om sitt förut
varande yrke, räknats till självständiga 
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yrkeslösa. Det stora flertalet bland dessa 
äro förutvarande yrkesutövare och änkor 
utan yrke. Familjemedlemmarna omfatta 
gifta kvinnor utan förvärvsarbete (hus
mödra r ) , barn under 15 år och ej för
värvsarbetande vuxna personer , som in
gå i familj. 

De nämnda befolkningsgruppernas an
tal och fördelning vid 1945 års och 1950 
års folkräkningar framgår av samman
ställningen hä r ovan. 

Inom den manliga befolkningen domi
nerar gruppen egentliga yrkesutövare 
med 63 %, varefter följa barn under 15 
år med 24 %, självständiga yrkeslösa 
med 8 r/r, medhjälpande familjemedlem
mar med 3 % och övriga familjemedlem
mar med 2 %. Det är att märka, att från 
gruppen barn under 15 år ett mindre 
antal personer undantagits , som i ålders
hänseende tillhöra denna grupp men 
som till följd av att de utöva yrkesverk
samhet (springpojkar, kontorsbud) räk
nas till den förvärvsarbetande befolk
ningen. Bland den kvinnliga befolkning
en utgöra de ej förvärvsarbetande gifta 
kvinnorna (husmödrarna) den största 
gruppen (39 % av samtliga kv innor ) , 
medan de två därpå följande grupperna , 
egentliga yrkesutövare och barn under 
15 år, äro l ikvärdiga till antalet (23 %). 

I jämförelse med år 1945 förete för 
männens vidkommande såväl medhjäl
pande som övriga familjemedlemmar 

minskning, övriga grupper däremot ök
ning. Nedgången i antalet medhjälpande 
familjemedlemmar kan i huvudsak åter
föras till jordbruksbefolkningens tillba
kagång. Åldersförskjutningarna och nati
vitetsutvecklingen torde ha orsakat de 
förändringar i den relativa sammansätt
ningen, som i övrigt kunna iakttagas för 
den manliga befolkningen; den största 
ökningen redovisa sålunda självständiga 
yrkeslösa och barn. 

Vad kvinnorna beträffar ha olikheter
na i klassificeringen av de medhjälpan
de familjemedlemmarna vid 1945 års och 
1950 års folkräkningar berörts i det fö
regående. Förutom i fråga om de själv
ständiga yrkeslösa och barnen konstate
ras en ökning för de egentliga yrkes
utövarna, som är jämförelsevis betydan
de. Denna ökning har kommit till stånd 
huvudsakligen genom utnyttjande av de 
arbetskraftsreserver, som funnits inom 
den ej förvärvsarbetande befolkningen. 
Beträffande gruppen övriga familjemed
lemmar föreligger sålunda en mycket 
kraftig nedgång i antalet sedan år 1945. 

Utsträckes jämförelsen till att omfatta 
de största huvudgrupperna av yrken, er
hållas de i följande tablå sammanställda 
resultaten. 

Inom den manliga befolkningen före
ter huvudgruppen jordbruk med binä
r ingar en rätt stor olikhet i avseende på 
fördelningen efter familjeställning, däri-
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genom att endast inom denna huvud
grupp de medhjälpande familjemedlem
marna uppgå till ett större antal. Detta 
har dock reducerats betydligt under den 
senaste femårsperioden. I fråga om den 
kvinnliga befolkningen äro olikheterna 
mellan huvudgrupperna större och be
tingas till väsentlig del av skiljaktighe
ter mellan grupperna i förekomsten av 
förvärvsarbete bland kvinnorna. Jord
bruket och dess binäringar stå därvid i 
stark kontrast mot grupperna offentliga 
tjänster m. m. och handel, inom vilka 
över 40 % av den kvinnliga befolkning
en äro förvärvsarbetande. 

Vid en jämförelse mellan proport ionen 
förvärvsarbetande bland kvinnorna vid 
olika t idpunkter är det nödvändigt att 
beakta civilståndsförskjutningarna un
der den mellanliggande tidsperioden. I 
nedanstående sammanställning lämnas 
uppgifter om antalet icke gifta och gifta 

kvinnor i åldern 15—65 år inom andra 
näringar än jordbruk med binäringar — 
sistnämnda huvudgrupp har av förut an
förda skäl uteslutits — samt hur stor 
del de förvärvsarbetande upptaga härav. 

Nedanstående uppgifter om antalet för
värvsarbetande gifta kvinnor skilja sig 
ej oväsentligt från den årliga inkomst
statistikens uppgifter om antalet gifta 
kvinnor med inkomst av förvärvsarbete. 
Härvid är att märka, att yrkesstatistiskt 
sett gifta kvinnor i likhet med övriga 
personer räknas till den förvärvsarbetan
de befolkningen, när förvärvsverksamhe
ten är av sådan omfattning, som motsva
rar större delen av en normalarbetsdag. 
Därtill kommer, att yrkesutövningen vid 
folkräkningen knutits till en bestämd 
tidpunkt. Eftersom förvärvsarbetet ofta 
torde ha mera sporadisk karaktär bland 
gifta kvinnor, måste skiljaktigheterna 
mellan folkräkningens och inkomsisia-
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tistikens uppgifter vara jämförelsevis be-
betydande. 

Den ökning av antalet förvärvsarbe
tande kvinnor, som ägt rum under den 
senaste femårsperioden, faller helt på 
de gifta kvinnorna. Dessas andel av hela 
antalet förvärvsarbetande kvinnor i ål
dern 15—05 år inom andra näringar än 
jordbruket och dess binäringar har ökats 
från 21 % år 1945 till 30 % år 1950. Till 
denna utveckling har den jämförelsevis 
höga giftermålsfrekvensen bidragit, men 
samtidigt har frekvensen förvärvsarbe
tande bland de gifta kvinnorna i nämn
da ålder (jordbruksnäringen frånräk-
nad) stigit från 14 till 19 %. Till jäm
förelse kan nämnas, att hela antalet icke 
gifta kvinnor i åldern 15—65 år visser
ligen reducerats sedan år 1945 men att 
denna nedgång inom de s. k. stadsnä
ringarna delvis motväges av en något 
ökad frekvens av förvärvsarbetande, var
igenom dessa till antalet tämligen obe
tydligt understiga 1945 års numerär. 

En djupare inblick i de förhållanden, 
som röra relationen mellan förvärvsar
betande och ej förvärvsarbetande be
folkning, vinner man genom att un
dersöka ställningen i detta avseen
de inom de särskilda åldersklasserna, 
varom uppgifter finnas meddelade i tab. 
D. Det torde observeras, att beträffande 
de tre typgrupperna tillhörande gifta 
kvinnor relativtalen ange de andelar, 
som dessa grupper upptaga av samtliga 
kvinnor inom resp. åldersklasser. Såväl 
i denna som i andra tabellsammanställ
ningar har öknings- eller minskningspro
centen ej utsatts i sådana fall, där den 
uppskrivna folkmängden understiger 
5 000. 

Beträffande männen kan man urskilja, 
att redan i 15—20-årsåldern 75 % inträtt 
i förvärvslivet, medan av de återståen
de i denna ålder större delen torde vara 

sysselsatt ned fortsatt utbildning. I näst-
följande åldersklass (20—25 år) ha de 
förvärvsarbetande männen nått 90 %, 
och andelen håller sig över detta pro
centtal ända fram till 60-årsåldern. Sin 
största relativa numerär redovisa de i 
åldern 30—40 år, där endast c:a 2 % 
tillhöra den ej förvärvsarbetande befolk
ningen, övergången från förvärvsarbe
tande till självständiga yrkeslösa börjar 
i åldern RO—65 år, såsom de båda pro
centandelarna, resp. 79 och 21, utmärka. 
I åldern över 65 år ingå ännu 37 % 
bland de förvärvsarbetande; de själv
ständiga yrkeslösa utgöra här den domi
nerande gruppen. Av de två grupper, 
varav den ej förvärvsarbetande befolk
ningen sammansättes, nämligen själv
ständiga yrkeslösa och familjemedlem
mar, uppvisar den förstnämnda av na
turliga skäl sitt högsta antal inom åld
ringarnas led, medan familjemedlemmar
na endast inom de yngre åldrarna ha 
större numerär betydelse. Man torde av 
de anförda siffrorna kunna sluta, att 
åtminstone intill 60-årsåldern reserverna 
av outnyttjad manlig arbetskraft äro 
små, då de inom dessa åldrar såsom ej 
förvärvsarbetande redovisade till stor 
del torde utgöras av sådana, som av en 
eller annan anledning (kronisk sjukdom, 
invaliditet m. m.) äro oförmögna till ar
bete. Vid jämförelse med resultaten från 
1945 års folkräkning visa de förvärvsar
betande männen en minskning i åldrar
na 15—30 år och en ökning i åldrarna 
över 30 år, d. v. s. en utveckling, vilken 
sammanfaller med den, som ger sig till 
känna för befolkningen i dess helhet. 

De förvärvsarbetande kvinnorna ha 
sin största numerär inom åldersklasser
na 15—25 år, där de upptaga över hälf
ten av samtliga kvinnor, men deras an
tal sjunker sedan tämligen snabbt, så att 
i åldersklasserna mellan 30 och 60 år an-
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Tab. D. Förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande befolkning efter kön och ålder 

Economically active and inactive population, by sex and age 

Mindre tal böra användas med försiktighet (se texten). 

1 På grund av olika klassificeringsgrunder vid 1945 års och 1950 års folkräkningar (se texten) har jord
bruksbefolkningen uteslutits här. 
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delen understiger 30 % och i åldersklas
sen CO—65 år utgör endast 19 %. Komp
lementet till denna med åldern avtagan
de serie av förvärvsarbetande kvinnor 
bildar, såsom framgår av tab. D, den 
med stigande ålder starkt ökade nume
rär, som husmödrarna upptaga, varjämte 
i de högre åldrarna gruppen självständi
ga yrkeslösa även påverkar relationen. En 
jämförelse med resultaten från 1945 års 
folkräkning måste av förut anförda skäl 
i fråga om kvinnorna begränsas till de 
s. k. stadsnäringarna, där i de yngre 
åldrarna någon minskning kan iakttagas, 
som emellertid uppväges av en betydan
de ökning i de äldre. Det starkaste in
slaget av förvärvsarbetande bland gifta 
kvinnor återfinnes i gruppen 25—30 år, 
men även i åldersklasserna 20—25 år 
och mellan 30 och 50 år äro de förhål
landevis talrikt företrädda. Bland de för
värvsarbetande kvinnorna är frekvensen 
av gifta störst i åldrarna mellan 30 och 
40 år, där bortåt hälften av de förvärvs
arbetande äro gifta. Av hela antalet för

värvsarbetande gifta kvinnor befinna sig 
41 % i åldern 40—60 år mot endast 
35 % vid 1945 års folkräkning. 

Näringsgren (huvudgrupper och under
grupper). Fördelningen efter närings
gren har till syfte att på grundval av yr
kestillhörigheten hos de enskilda perso
nerna sammanföra dessa till större och 
mindre enheter, som äro ägnade att ge 
en bild av hur landets näringsliv är be
skaffat. Grupperingsschemat har på sä 
sätt kommit att inrymma ett antal hu
vudgrupper, vilka i stora drag belysa 
näringsgrensfördelningen, och under hu
vudgrupperna ett antal undergrupper, av 
vilka var och en i sin tur är uppdelad 
på ett antal detaljgrupper, som lämna de 
för olika ändamål erforderliga uppgif
terna. 

Såsom redan tidigare anmärkts, har 
klassificeringen efter näringsgren skett 
efter i huvudsak samma principer som 
år 1945. Följande tablå ger i absoluta 
och relativa tal totalbefolkningens resp. 
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den förvärvsarbetande befolkningens för
delning efter näringsgren å de åtta hu
vudgrupper, som näringsgrensschemat 
numera inrymmer. Uppgifterna frän äld
re folkräkningar ha omräknats med hän
syn till en del sedan dess företagna änd
ringar i grupperingssystemet. 

Det karakteristiska draget i den ut
veckling, som kännetecknar befolkning
ens näringsgrensfördelning, är den till
bakagång, som sedan slutet av förra år
hundradet ägt rum i fråga om jordbruks
befolkningen. I andra hand har under 
senare tid tillkommit en utpräglad minsk
ning beträffande huvudgruppen husligt 
arbete. Denna utveckling har medfört, 
att starka förskjutningar inträtt i fråga 
om huvudgruppernas inbördes styrke
förhållanden. Ännu så sent som år 1930 
övervägde jordbruksbefolkningen, men 
ställningen har nu förskjutits därhän, att 
industribefolkningen intar ett betydande 
försteg med omkring 75 % större nume
rär . Även grupperna samfärdsel, handel 
och offentliga tjänster m. m. redovisa en 
förstärkt ställning. 

Såsom tablån visar, framstå föränd
r ingarna i skärpt dager, när jämförelsen 
får gälla den förvärvsarbetande befolk
ningen. Av denna arbetade år 1950 över 
40 % inom industr i och hantverk, vilket 
är dubbelt så stor andel som den jord
bruksnäringen upptager. Handel och 
samfärdsel sysselsätta numera tillsam
mans större andel än jordbruket och 
dess binäringar. Under den senaste fem
årsperioden har ökningen av den för
värvsarbetande befolkningen varit av 
ungefär samma relativa mått inom in
dustri och hantverk, handel, samfärdsel 
och offentliga tjänster m. m., nämligen 
12 à 14 r/c Gentemot denna ökning sva
rar till en del en reducering av den för
värvsarbetande befolkningen inom öv
riga huvudgrupper. Frånset t den till nu-

merären obetydliga gruppen ospecifice
rad verksamhet företer gruppen husligt 
arbete den största minskningen (20 % ) , 
närmast följd av gruppen jordbruk med 
binäringar. 

De stora skiljaktigheterna i den man
liga och den kvinnliga arbetskraftens nä
ringsgrensfördelning framgå av tab. E 
och komma även till uttryck i nedanstå
ende sammanställning, som därjämte vi
sar förskjuiningarna i detta avseende un
der perioden 1946—1950. 

Av den manliga arbetskraften komma 
omkring 70 % på industri och hantverk 
samt jordbruk, varav likväl den först
nämnda gruppen sysselsätter den vä
sentligt större delen. Handel och sam
färdsel disponera tillsammans mer än 
20 r,'c Förändr ingarna under femårspe
rioden ha samma tendens, som visat sig 
karakteristisk för befolkningen i dess 
helhet. 

Den kvinnliga arbetskraften är jäm
nare fördelad än den manliga. Handel 
och industri sysselsätta ungefär en fjär
dedel vardera, offentliga tjänster m. m. 
omkring en femtedel och det husliga ar
betet, d. v. s. de enskilda hushållens 
lejda arbetskraft (hembiträden och lik
nande) , omkring en niondel; för jord
brukets del utgör andelen c:a 7 9r. Inne
börden av den ökning sedan år 1945, 
som kommer till synes för denna sist
nämnda näringsgren, har berörts i an-
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Tab. E. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvudgrupper och undergrupper) 
åren 1945 och 1950 

Economically active population, by industry (major and sub-groups) 
Mindre tal böra användas med försiktighet (se texten). 
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nat sammanhang. Den tilltagande bristen 
på arbetskraft inom det husliga arbetet 
återspeglas av den höga minskningspro
centen för gruppen i fråga. Av övriga 
huvudgrupper har samfärdsel (31 %) 
den största ökningsprocenten. Den för 
kvinnornas vidkommande numerär t sett 
mest betydelsefulla undergruppen inom 
samfärdseln, nämligen post och telegraf 
m. m., redovisar en ökning med 30 %. 
Det kraftigaste tillskottet absolut taget 
har, såsom tabellen visar, huvudgruppen 
offentliga tjänster m. m. fått mottaga, 
närmast följd av industri och hantverk 
samt handel . 

Särskiljer man de förvärvsarbetande 
kvinnorna efter civilstånd i icke gifta 
och gifta, utfaller fördelningen efter 
näringsgren som följer av nedanstående 
sammanställning. 

Förändr ingarna i avseende på nä
ringsgrensfördelningen för icke gifta och 
gifta förvärvsarbetande kvinnor böra 
bl. a. ses mot bakgrunden av de för
ändringar , som kunnat iakttagas beträf
fande kvinnornas civilståndsfördelning 
överhuvudtaget och som innebära en 
stark ökning av de gifta på de icke gif
tas bekostnad. Av de specificerade hu
vudgrupperna redovisa endast samfärd
sel och offentliga tjänster m. in. en mera 
betydande ökning av antalet icke gifta 
förvärvsarbetande kvinnor, medan grup
pen husligt arbete däremot företer en 
stark tillbakagång, ökningen beträffande 

gifta förvärvsarbetande kvinnor synes 
vara genomgående för samtliga specifi
cerade näringsgrenar. 

I det föregående har näringslivets änd
rade struktur under den senaste femårs
perioden i stora drag belysts mot bak
grunden av förhållandena enligt 1945 års 
folkräkning. Jämförelsen skall i det föl
jande utsträckas till undergrupperna. I 
tab. E belysas de förändringar, dessa 
undergått i fråga om antalet förvärvs
arbetande mellan åren 1945 och 1950. 

I fråga om den manliga befolkningen 
förete samtliga undergrupper tillhöran
de jordbruk med binäringar minskning, 
vilken för jordbruk och boskapsskötsel 
uppgår till 15 % och för de båda övriga 
undergrupperna är något mindre. Inom 
industri och hantverk är ökningen be
tydande för ett pa r av de största under
grupperna, metall industri samt textil-
och sömnadsindustri , nämligen 17 resp. 
23 'A ; två undergrupper , jord- och sten
industri samt dryckesvaru- och tobaks
industri , visa mindre sysselsättning än 
år 1945. Bland övriga på näringsgrens
schemat upptagna undergrupper av me
ra omfattande karaktär , som förete en 
jämförelsevis betydande ökning av an
talet förvärvsarbetande män, märkas post 
och telegraf m. m., varuhandel, statlig 
och kommunal förvaltning, hälso- och 
sjukvård m. m. samt undervisning och 
vetenskaplig verksamhet. 

Vad den kvinnliga arbetskraften an-
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gâr, observeras en ökning med 11 % 
för den undergrupp, textil- och sömnads-
industri, som sysselsätter bortåt hälften 
av de inom industri och hantverk för
värvsarbetande kvinnorna. Av övriga in
dustrigrenar med förhållandevis starkt 
inslag av kvinnlig arbetskraft redovisa 
metallindustrin samt läder-, hår- och 
gummivaruindustrin ganska betydande 
ökning, medan livsmedelsindustrin har 
ungefär oförändrat antal sysselsatta kvin
nor. Varuhandel, som är den i fråga om 
kvinnlig arbetskraft mest betydande un
dergruppen, sysselsätter omkring 148 000 
kvinnor, vilket är c:a 16 000 mer än år 
1945. Av övriga undergrupper med starkt 
kvinnligt inslag redovisa post och tele
graf m. m., socialvård, hälso- och sjuk
vård m. ni. samt undervisning och ve
tenskaplig verksamhet betydligt större 
antal förvärvsarbetande kvinnor än tidi
gare. 

Yrkesställning. Fördelningen efter yr
kesställning — vid föregående folkräk
ningar benämnd socialklassfördelningen 
— avser att belysa näringslivets organi
sation, främst ur synpunkten om yr
kesverksamheten är att anse såsom en 
självständigt utövande verksamhet eller 
om den har anställningens karaktär. En 
i detta avseende verkställd gränsdrag
ning ger de båda huvudgrupperna före
tagare och anställda. 

Såsom företagare räknas var och en, 
som i någon form driver egen rörelse, 
oavsett inom vilket område av förvärvs
livet företagarverksamheten utövas. Re
dovisningen avser enskilda personers yr
kesverksamhet, och antalet företagare är 
därför icke liktydigt med antalet före
tag, beträffande vilka senare klassifice
ringen inbegriper olika driftsformer och 
följaktligen omfattar såväl av bolag som 
av enskilda drivna företag. Bland före

tagarna ingå även personer, som arbeta 
för egen räkning utan anställda (t. ex. 
mindre hantverkare), men däremot ej 
personer, som i egenskap av tjänstemän 
i chefsställning leda ett företag. Under 
beteckningen företagsledare ingå dessa 
senare bland de anställda. En mellan
ställning mellan företagare och anställ
da intager i viss mån den kategori av 
yrkesutövare, som utan anlitande av 
medhjälpare arbeta i hemmet, ävensom 
de som utan att inneha anställning i 
vanlig mening utföra arbete av viss be
skaffenhet (t. ex. sömnad) hos än den 
ene, än den andre arbetsgivaren. Av-
gränsningen mellan företagare och an
ställda har likväl i allmänhet icke stött 
på större svårigheter, vartill bidragit att 
vid införskaffandet av uppgiftsmateria
let de, som drevo egen rörelse, och de, 
som voro anställda, hade att i skilda ko
lumner på mantalsuppgiften meddela de 
uppgifter, som voro erforderliga för yr-
kesangivningen och avgränsningen i 
fråga om yrkesställning. 

Företagarna ha uppdelats i företagare 
med och utan anställda, varvid även 
inedhjälpande familjemedlem, dock icke 
hustru, räknats såsom anställd. Inom var
dera gruppen ha särskilts följande ka
tegorier: ägare av jordbruk, enbart bru
kare av jordbruk, partihandlare, detalj
handlare, industriföretagare och hant
verkare samt övriga företagare. 

Gruppen anställda inrymmer stora 
yrkeskategorier, vilka inbördes förete 
betydande skiljaktigheter i fråga om an
ställningsvillkor, utbildning och det ut
övade arbetets natur. Ett särskiljande av 
dessa yrkeskategorier har betydelse 
bland annat vid bedömandet av frågor, 
som röra arbetskraftsfördelning och ar
betskraftsbehov. En första skiljelinje 
brukar dragas på så sätt, att de anställda 
uppdelas i två huvudgrupper, den ena 
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benämnd tjänstemän och den andra ar
betare. Även de medhjälpande familje
medlemmarna omfattas av denna uppdel
ning. På grund av de många gränsfallen 
vållar avgränsningen i en del fall svå
righeter, och det torde överhuvudtaget 
ej vara möjligt att åvägabringa en i alla 
detaljer invändningsfri fördelning. En 
utförlig redogörelse för de pr inciper , 
som varit vägledande vid klassificering
en, återfinnes i del III av redogörelsen 
för 1940 års folkräkning (sid. 37* ff.), 
till vilken hänvisas. De jämkningar, som 
härut innan genomförts vid 1945 års folk
räkning, finnas i huvudsak omnämnda 
i del 11:1 av redogörelsen för sistnämn
da folkräkning (sid. 28*). 

Fördelningen efter yrkesställning är 
nära förbunden med framför allt nä
ringsgrensfördelningen men jämväl med 
en del andra yrkesfördelningar. I an
slutning härtil l har i samband med re
dovisningen av de tre huvudtyperna av 
yrkesställning även näringsgrensfördel
ningen tagits upp till behandling. I fråga 
om vissa speciella fördelningar tillhö
rande redovisningen av yrkesställning
en, nämligen beträffande ägare och bru
kare bland jordbruksföretagarna, ha re
sultaten kommenterats i anslutning till 
redogörelsen för den förvärvsarbetande 
befolkningen inom jordbruksnäringen. 

Den i föreliggande avsnitt ingående 
framställningen upptar även en redogö
relse för den specialbearbetning, som i 
likhet med år 1945 verkställts beträf
fande tjänstemännen. Denna bearbet
ning särskiljer följande delgrupper bland 
t jänstemännen: företagsledare, teknisk 
personal, verkmästare, förmän (arbets
ledare) , butikspersonal och övriga tjäns
temän (kontorspersonal, administrativ 
personal m. fl.). 

Avgränsningen av de. olika tjänsteman
nagrupperna har i huvudsak skett efter 

samma grunder som åren 1940 och 1945, 
dock med den skillnaden att uppdel
ningen utsträckts till att omfatta samt
liga huvudgrupper av näringar , som in
rymma olika delgrupper av tjänsteman
napersonal. Vid klassificeringen ha 
ibland gränsfall förekommit, där eljest 
giltiga normer för inplaceringen icke 
kunnat tillämpas. Beträffande företagsle
darna, för vilkas avgränsning överhu
vudtaget entydiga bestämningar äro svå
ra att uppställa, må särskilt anmärkas, 
att utskiljandet av denna kategori i det 
väsentliga måst grunda sig på de an
vända yrkesbenämningarna, vilka icke 
alltid varit tillräckligt upplysande i det
ta avseende. Med förmän ingående i den 
nyssnämnda gruppen avses personer, 
som leda, fördela och kontrollera arbete, 
vilket utföres av dem underställd per
sonal, och som icke annat än tillfälligt
vis själva deltaga i arbetet. 

Den genomgripande omvandling av 
näringslivet, som ägt rum efter indu
strialismens genombrott och som allt
jämt pågår, allteftersom industrialise
ringen och kommersialiseringen fortskri
der, liar medfört en skiktföränd.+j g 
inom befolkningen, som berör icke en
dast näringsgrensfördelningen utan även 
fördelningen efter yrkesställning. Till 
följd av arbetets mekanisering har ar
betskraft kunnat friställas för andra ar
betsuppgifter, men samtidigt har uppstått 
ett allt större behov av specialutbildad 
personal för tekniska och organisato
riska uppgifter inom näringslivet. Den 
närmaste följden härav har blivit en 
tillväxt av tjänstemannapersonalen. Ut
byggnaden av den offentliga förvalt
ningsapparaten och den betydande till
växten av servicenäringarna, där tjänste-
mannapersonalen intar en framträdande 
ställning, har bidragit till denna för
skjutning i den förvärvsarbetande befolk-
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ningens sammansättning efter yrkesställ
ning. 

Omfattningen av här berörda föränd
ringar under femårsperioden 1946—1950 
belyses av ovanstående tablå. 

Tjänstemannagruppen har sålunda 
ökats med en femtedel sedan år 1945, 
vilket innebär, att i stort sett hela ök
ningen av den förvärvsarbetande be
folkningen kommer på denna grupp. 
Antalet arbetare har ej undergått några 
större förändringar under den senaste 
femårsperioden, och även företagar
gruppen är av ungefär samma numerär 
som vid närmast föregående folkräk
ning. Alltjämt omfatta arbetarna över 
hälften (54 %) av den förvärvsarbetan
de befolkningen, medan företagarna 
uppgå till 19 % och tjänstemännen till 
27 % av ifrågavarande befolkning, ök
ningen av antalet tjänstemän är särskilt 
stc.r bland de förvärvsarbetande kvin
norna, bland vilka tjänstemännen nu
mera äro något flera än arbetarna. 

Företagarna ha, såsom förut nämnts, 
uppdelats i två grupper, företagare med 
anställda och företagare utan anställda. 
Såsom anställda ha därvid även räknats 
medhjälpande familjemedlemmar, dock 
icke hustrur. Bland dessa båda företa-
garkategorier är gruppen företagare 
utan anställda den största, omfattande 
65 % av samtliga företagare. 

Av de olika delgrupperna bland tjäns
temännen utgör gruppen kontorsperso
nal och övriga tjänstemän den största, 
upptagande 63 % av samtliga. Därnäst 
följer butikspersonalen med 14 %, den 
tekniska personalen med 10 %, före

tagsledarna och förmännen med vardera 
5 % samt verkmästarna med 3 %. Grup
pen kontorspersonal och övriga tjänste
män uppgår till 71 % och butiksperso
nalen till 22 % av de kvinnliga tjänste
männen mot resp. 56 och 7 % av de 
manliga, övriga delgrupper äro jämfö
relsevis fåtaligt representerade bland de 
kvinnliga tjänstemännen. 

En retrospektiv jämförelse måste i 
fråga om de olika delgrupperna av 
tjänstemän begränsas till butiksperso
nalen och företagsledarna, enär jämför
bara uppgifter från 1945 års folkräk
ning ej föreligga beträffande övriga del
grupper. Butikspersonalen har ökats 
med 17 % sedan år 1945, varvid den 
huvudsakliga ökningen kommer på 
kvinnlig personal, ökningen har sålun
da varit mindre för denna delgrupp än 
för övriga tjänstemän, som ökats med 
inalles 22 %. Med den reservation, som 
i det föregående knutits till uppgifterna 
rörande företagsledarna, kan nämnas, 
att dessas antal väsentligt överstiger 
1945 års folkräknings siffra, beträffan
de vilken det dock i redogörelsen för 
sistnämnda folkräkning anförts, att re
dovisningen icke synes vara fullständig. 

En mera ingående belysning av de 
förändringar, som inträtt i fråga om 
den förvärvsarbetande befolkningens 
fördelning efter yrkesställning, erhåller 
man, om analysen utsträckes till att om
fatta fördelningen inom var och en av 
de större näringsgrenarna. Uppgifterna 
härom äro sammanförda i följande tablå. 

Av de manliga företagarna äro om
kring tre femtedelar hemmahörande 
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inom jordbruk med binäringar. De åter
stående två femtedelarna utfyllas till 
större delen av företagarna inom indu
stri och hantverk samt handel med 
övervikt för den förra huvudgruppen. 
Vad de kvinnliga företagarna angår 
kommer huvudparten likaledes på de 
nämnda huvudgrupperna, men fördel
ningen mellan dessa är, såsom tablån 
visar, betydligt jämnare. 

Bland de manliga tjänstemännen kom
mer huvudgruppen industri och hant
verk främst med över 30 % av samt
liga, varefter följa huvudgrupperna han
del och offentliga tjänster m. m. med 
omkring 25 % vardera. Handel och of
fentliga tjänster m. m. äro med c:a 35 
•—40 % vardera de starkast företrädda 
grupperna bland de kvinnliga tjänste
männen, av vilka endast ungefär en åt
tondel äro sysselsatta inom industri och 
hantverk. 

Den sistnämnda huvudgruppen, med 
vilken gruvbrytning här sammanförts, 
har med 62 % av det totala antalet ett 
betydande försteg i fråga om den man
liga arbetarpersonalen. Jordbruket in
tar med 19 % andra platsen, varefter 
följer samfärdsel med 11 %. Även bland 

den kvinnliga arbetarpersonalen kom
mer huvudgruppen industri och hant
verk i främsta rummet med 41 %, när
mast följd av husligt arbete med 25 %. 

Tablån belyser även utvecklingen un
der den senaste femårsperioden inom de 
större huvudgrupperna av näringar. För 
den manliga befolkningens vidkomman
de föreligger nedgång för företagarna 
inom jordbruket och dess binäringar, 
men denna nedgång synes uppvägas av 
en motsvarande uppgång för företagar
gruppen inom övriga näringar. De man
liga tjänstemännen ha ökats i antal 
inom samtliga näringar, proportionsvis 
dock mest inom industri och hantverk 
och endast obetydligt inom jordbruk 
med binäringar. I fråga om den man
liga arbetarpersonalen konstateras ök
ning inom industri och hantverk, sam
färdsel och handel, minskning däremot 
inom jordbruk med binäringar och of
fentliga tjänster m. m.; beträffande den 
sistnämnda huvudgruppen hänför sig 
nedgången i främsta rummet till för
svarsväsendet och beror på omställning
en till mera normala förhållanden ef
ter världskrigets slut. De två största in
dustrigrenarna, metallindustri och bygg-
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nadsverksamhet, redovisa båda ökning 
av den manliga arbetarpersonalen, den 
förra med 12 % och den senare med 
8 %. 

Vad de förvärvsarbetande kvinnorna 
beträffar, föreligger en tillbakagång for 
företagargruppen inom jordbruk med 
binäringar samt industri och hantverk, 
vilken dock delvis uppväges av en ök
ning inom i främsta rummet handeln. 
Inom huvudgruppen industri och hant
verk är det endast textil- och sömnads-
industrin, som redovisar ett större an
tal kvinnliga företagare, och för denna 
industri utgör minskningen 9 %. Den 
kvinnliga tjänstemannapersonalen har 
inom handel och offentliga tjänster m. 
m. ökats med sammanlagt närmare 
50 000 personer, och inom industri och 
hantverk samt samfärdsel är ökningen 
i förhållande till ifrågavarande befolk
ningsgruppers numerär ännu större. 
Den absolut taget mest betydande ök
ningen av den kvinnliga arbetarperso
nalen kommer på industri och hant
verk, där textil- och sömnadsindustrin 
dragit till sig ett stort antal kvinnliga 
arbetare; för gruppen husligt arbete är 
nedgången avsevärd, och handeln visar 
i det närmaste stagnation i fråga om 
antalet sysselsatta kvinnliga arbetare. 

Individualyrke. Fördelningen efter in-
dividualyrke avser att fullständiga den 
bild av yrkesverksamheten, som erhål-
les på grundval av klassificeringen ef
ter näringsgren och yrkesställning. Me
dan klassificeringen efter näringsgren 
är en gruppering av företagen efter de 
varor, som de tillverka, eller de tjäns
ter, de prestera, innebär klassificering
en efter individualyrke en fördelning 
av individerna efter det slag av arbete, 
de syssla med. 

Klassificeringen efter individualyrke 

ställer starkare krav på detaljerade yr-
kesuppgifter än motsvarande fördelning 
efter näringsgren. Man kan därför ej 
påräkna samma fullständighet och sä
kerhet i bestämningen i fråga om den 
förstnämnda grupperingen som beträf
fande den sistnämnda. Ett individualyr
ke inrymmer ofta ett antal olika fack
yrken, varigenom vid klassificeringen 
en avgränsning tillkommer av sådana 
till ett individualyrke hörande yrken. 
Beträffande samtliga i redovisningen 
ingående individualyrken har en inven
tering av sådana fackyrken ägt rum och 
som hjälpmedel vid klassificeringen ut
arbetats ett yrkeslexikon, som i varje 
särskilt fall angiver koderna för indi
vidualyrke och yrkesställning. 

I mera begränsad omfattning påbörja
des en redovisning efter individualyrke 
vid 1920 års folkräkning. Behovet av 
en dylik redovisning har ökats i samma 
mån som näringslivet blivit mera för
grenat, och efter hand har redovisning
en utvidgats betydligt. 

En av de mest betydelsefulla grup
perna bland individualyrkena utgöra 
yrkena av hantverkstyp, men härutöver 
tillkomma åtskilliga yrken av annat slag 
tillhörande jordbruk, samfärdsel, fria 
yrken m. m. För vissa av dessa gäller, 
att den sysselsättning, som är utmär
kande för yrket, ibland ingår såsom ett 
bland flera moment i vederbörande per
sons dagliga arbetsuppgifter. Såsom ex
empel må nämnas ett till jordbruket 
hörande yrke av individualyrkestyp, 
nämligen stall- och ladugårdspersonal. 
1 många fall utgöra de arbetsuppgifter, 
som äro knutna till detta yrke, ett led i 
de göromål, som en företagare eller ar
betare inom jordbruket regelbundet har 
att ombesörja. Delsysslorna komma emel
lertid icke till uttryck i den yrkesbe
nämning, under vilken yrkesutövaren 
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ingår i redovisningen. Fördelningen ef
ter individualyrke blir på så sätt be
gränsad till de fall, där den yrkesutöv
ning, som individualyrket representerar , 
utgör den egentliga arbetsuppgiften. 

En särställning bland individualyrke-
na intar den grupp, som tidigare brukat 
benämnas genomgående yrken. Gemen
samt för dessa är, att utbildningen eller 
göromålen äro av sådan art, att yrkes
utövarna finna sysselsättning inom oli
ka verksamhetsområden, samtidigt som 
de ur andra synpunkter äro att betrak
ta såsom enhetsbetonade grupper. Hit 
höra sådana yrken som chaufförer, 
vaktmästare och målare. 

De vid innevarande yrkesräkning re
dovisade individualyrkena ha utskilts 
från samtliga huvudgrupper utom hus
ligt arbete. Bland de till sistnämnda 
huvudgrupp hörande yrkeskategorierna 
ingå även städnings-, köks- och serve
ringspersonal. Dessa yrkesgrupper ha 
också räknats såsom individualyrken 
och finnas utskilda inom övriga huvud
grupper. Deras särskiljande inom grup
pen husligt arbete låter sig icke genom
föra, då det stora flertalet inom denna 
grupp utgöres av hembiträden, vilka 
icke kunna fördelas efter göromålens 
art. I övrigt inbegriper redovisningen 
yrken av såväl kollektivt betonad na
tur som av mera individuell prägel. Be
träffande vissa större yrkesgrupper av 
enhetsbetonad karaktär , såsom kontors
personal, teknisk personal, butiksperso
nal m. fl., ha uppgifter lämnats i sam
band med redovisningen av fördelningen 
efter yrkesställning. 

Frågan om individualyrkesredovis-
ningen vid folkräkningarna har diskute
rats vid flera internationella socialstatis-
tikerkonferenser, som anordnats av in
ternationella arbetsbyrån, senast vid den 
sjunde konferensen i Geneve år 1949. 

Denna konferens beslöt rekommendera 
en indelning i nio individualyrkesgrup-
per, omfattande all civil arbetskraft. 
Förenta nationernas befolkningskom
mission och statistiska kommission ha 
sedermera vid sina sessioner år 1950 
föreslagit, att ytterligare en grupp, om
fattande militär personal, skulle läggas 
till nämnda nio grupper, varigenom klas
sificeringen efter individualyrke skulle 
komma att inbegripa hela den förvärvs
arbetande befolkningen. 

I enlighet med dessa rekommendatio
ner har en fördelning efter individual
yrke verkställts vid folkräkningen, var
vid individualyrket kombinerats med 
näringsgren och yrkesstiillning. Inom de 
nämnda individualyrkesgrupperna ha 
därjämte vissa individualyrken utskilts, 
som äro av speciellt intresse för svens
ka förhållanden. 

Antalet förvärvsarbetande inom de in
ternationella individualyrkesgrupperna 
framgår av tab. F, vilken upptar elva 
grupper, därigenom att den till nume-
rären betydande grupp, som i det inter
nationella schemat benämnes »crafts
men, production process workers and 
labourers not elsewhere classified», upp
delats på två grupper, nämligen hant
verkare och personer t i l lhörande övriga 
yrken. 

Gruppen »övriga civila yrken», som 
är störst med 22 % av hela den för
värvsarbetande befolkningen, omfattar 
framför allt de egentliga industriarbe
tarna. Jordbrukare , fiskare, skogsarbe
tare m. fl. bilda den därnäst största in-
dividualyrkesgruppen med 20 %, varef
ter följa hantverkare med 17 c/c och fö
retagsledare, personer med administra
tivt arbete, kontorsgöromål ni. m. med 
13 Ve. Det är att märka, att till gruppen 
hantverkare hänförts med hantverksar
bete sysselsatta arbetare oavsett storle-
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Tab. F. Förvärvsarbetande befolkning efter individualyrken och yrkesställning 

Economically active population, by individual occupation and occupational status 
Mindre tal böra användas med försiktighet (se texten). 

1 Redovisningen omfattar endast företagare. 

ken av det företag, inom vilket de a ro 
verksamma. Häri ingå sålunda även med 
dylikt arbete inom den egentliga indu
str in sysselsatta personer. 

Bland den kvinnliga befolkningen 

upptages den främsta platsen av perso
ner, som utföra tjänster; denna grupp, 
som omfattar bl. a. inom husligt arbete 
yrkesverksamma kvinnor, r äknar 28 % 
av de förvärvsarbetande kvinnorna. Till 
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gruppen företagsledare, personer med 
administrativt arbete, kontorsgöromål 
m. m. höra 23 % och till personer med 
försäljningsarbete 13 % av samtliga för
värvsarbetande kvinnor. 

I tab. F redovisas även vissa indivi-
dualyrken, som äro av speciellt intresse 
för svenska förhållanden. De till nume-
rären mest betydande individualyrkena 
äro chaufförer, som uppgå till 83100 
personer, lager- och förrådsarbetare 
med 54 200 personer och lärare med 
51 000 personer. För kvinnornas del ut
göras de till omfattningen största indi
vidualyrkena av lärare (31 700), städ
ningspersonal (29 300), kökspersonal 
(25 800), telefonister (24 800) och ser
veringspersonal (23 400). I fråga om 
retrospektiva jämförelser gäller, att des
sa av förut anförda skäl måste ske med 
stor försiktighet. Här skall endast näm
nas, att de nyssnämnda individualyrke
na genomgående uppvisa en ganska be
tydande ökning sedan år 1945. Indivi-
dualyrken, som befinna sig i stark till
bakagång, äro skomakare samt skräddare 
och sömmerskor, i fråga om vilka redo
visningen dock omfattar endast företa
gare. 

Yrke och ålder. I ett föregående av
snitt ha uppgifter framlagts om å ena 
sidan den förvärvsarbetande befolkning
ens åldersfördelning och å andra sidan 
fördelningen efter näringsgren. Genom 
att kombinera fördelningen efter ålder 
och näringsgren erhålles en fylligare bild 
av utvecklingen under de senaste åren. 
Om till en början resultaten samman
ställas med motsvarande uppgifter från 
1945 års folkräkning, visa sig de pro
centuella förändringarna i vissa fall va
ra betydande, såsom belyses av nedan
stående tablå. 

Vad den manliga förvärvsarbetande 
befolkningen angår, böra de uträknade 
procenttalen ses mot bakgrunden av de 
åldersförskjutningar, som inträtt beträf
fande befolkningen i dess helhet och 
som innebära minskning i de yngre ar
betsföra å ldrarna samt ökning i mellan-
åldrarna och de högre åldrarna. Jord
bruket och dess binäringar sysselsätta 
genomgående mindre arbetskraft än ti
digare och förete i de yngre å ldrarna 
betydande förluster. Inom industr in har 
den största ökningen förekommit i mel-
lanåldrarna och de högre åldersklasser
na. Samfärdseln och i viss mån handeln 
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uro de enda grupper, som kunnat regist
rera en mera betydande ökning av den 
manliga arbetskraften även i de yngre 
åldrarna. 

Av de näringsgrenar, som i större ut
sträckning sysselsätta kvinnlig arbets
kraft, redovisa offentliga tjänster m. m. 
och samfärdsel ökning i nästan alla ål
dersklasser och i regel en betydande 
uppgång sedan år 1945. Industrin och 
handeln ha huvudsakligen i mellanåld-
rarna och de högre åldrarna registrerat 
någon större ökning. Inom husligt arbete 
har en betydande avgång av arbetskraft 
ägt rum i såväl de yngre åldersklasserna 
som mellanåldrarna. Jordbruket har av 
förut nämnda skäl ej medtagits vid den
na jämförelse. 

Fördelningen efter näringsgren före
ter betydande olikheter inom skilda ål
dersklasser, såsom ovanstående samman
ställning utvisar över de olika närings
grenarnas andel per 1 000 förvärvsarbe
tande inom varje åldersklass (gruppen 
ospecificerad verksamhet och i fråga om 
den manliga befolkningen även gruppen 
husligt arbete ha här utelämnats). 

Stadsnäringarnas attraktionskraft på 
befolkningen i de yngre arbetsföra åld
rarna har inom jordbruksnäringen med
fört en stark förskjutning av arbetskraf
ten till de högre åldrarna. Av den för
värvsarbetande manliga befolkningen i 
åldrarna 20—40 år utgöra de i jordbruk 
med binäringar sysselsatta endast om
kring två femtedelar av de i industri 
och hantverk samt gruvbrytning arbetan
de. En jämförelsevis framträdande posi
tion intar gruppen samfärdsel bland den 
manliga befolkningen mellan 20 och 35 
år. Den andel, som de förvärvsarbetan
de inom handeln upptaga, visar mycket 
obetydliga variationer i de olika ålders
klasserna. Det husliga arbetet är särskilt 
svagt företrätt i åldrarna 25—40 år. 

Arbetskraftens sammansättning efter 
ålder inom de olika näringsgrenarna be
lyses från en annan synpunkt i föl
jande tablå, som per 1 000 räknat av 
inom resp. näringsgrenar sysselsatta män 
och kvinnor anger, huru många som be
löpa på de olika åldersklasserna, varvid 
jämförelsetal även meddelas för år 1945. 

I fråga om den manliga arbetskraften 
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återspegla talen här ovan för samtliga hu
vudgrupper utom samfärdsel de ålders-
förskjutningar, som inträtt beträffande 
befolkningen i dess helhet och som inne
bära minskning i de yngre arbetsföra 
åldrarna samt ökning i mellanåldrarna 
och de högre åldrarna. En utjämning 
med en i numerär t avseende mjukare 
övergång från en åldersklass till en an
nan har härigenom i allmänhet kommit 
till stånd. För samfärdseln kan en för
skjutning till förmån för de yngre åld
rarna iakttagas, vilket torde bero på ökad 
nyrekrytering av arbetskraft inom vissa 
av de verksamhetsgrenar, som ingå i 
gruppen i fråga. 

För den kvinnliga arbetskraftens vid

kommande ha förutom åldersförskjut
ningar och andra omständigheter fakto
rer av speciell art, såsom redovisningen 
av medhjälpandc familjemedlemmar, på
verkat siffrorna över arbetskraftens sam
mansättning, varigenom förändringarna 
här icke ha samma enhetliga karaktär 
som för männen. Framför allt inom in
dustri och hantverk samt husligt arbete 
har emellertid en tydligt märkbar för
skjutning från yngre till äldre åldrar ägt 
rum under den senaste femårsperioden. 

I tab. G lämnas uppgifter om fördel
ningen efter ålder i relativa tal inom den 
förvärvsarbetande befolkningen åren 
1945 och 1950, varvid en uppdelning av 
denna skett efter yrkesställning och hu-
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Tab. G. Den förvärvsarbetande befolkningens relativa fördelning efter yrkesställning, näringsgren (huvudgrupper) 
och ålder, åren 1915 och 1950 
Relative distribution of economically active population, by occupational status, industry (major groups) and age 
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vudgrupper av näringar. Tabellen åskåd
liggör tydligt de olikheter, som i ålders
avseende karakterisera företagare, tjäns
temän och arbetare och som åtminstone 
i fråga om den manliga befolkningen i 
stora drag innebära, att de högre åld
rarna relativt sett öka i numerär bety
delse från arbetare till tjänstemän och 
från de senare till företagare. För kvin
nornas vidkommande är däremot medel
åldern lägre bland tjänstemän än bland 
arbetare. 

Av tabellen framgår vidare, att medel
åldern är ovanligt hög bland företagare 
inom jordbruk med binäringar och att 
denna skillnad ytterligare accentuerats 
under den senaste femårsperioden. Det 
bör dock observeras, att yrkesbeteck
ningen hemmansägare och liknande in
nesluta ett ej obetydligt antal äldre per
soner, som endast i begränsad omfatt
ning ägna sig åt aktiv yrkesverksam
het. Företagare tillhörande huvudgrup
perna samfärdsel och offentliga tjänster 
m. m. ha däremot jämförelsevis låg me
delålder. 

I fråga om tjänstemännen föreligger en 
utpräglad skiljaktighet i åldersavseende 
mellan den manliga och kvinnliga delen. 
Såsom tabellen visar, är det bland kvin
norna oftast de yngre åldrarna, som äro 
starkast företrädda, medan för männen 
en kontinuerligare fördelning kan iakt
tagas med mellanåldrarna i förgrunds
ställning. Beträffande de olikheter, som 
framträda vid en granskning av detalj
siffrorna, hänvisas till tabellen. 

Även om i fråga om arbetarpersonalen 
åldersfördelningen för männen och kvin
norna företer en del skiljaktigheter, äro 
dessa likväl icke framträdande på samma 
sätt som för tjänstemännen. Inom vissa 
näringar, såsom jordbruket och dess bi
näringar samt industri och hantverk, ob
serveras en icke obetydlig förskjutning 

av ålderssammansättningen i riktning 
mot de högre åldersgrupperna. 

Den förvärvsarbetande befolkningen 
inom jordbruksnäringen. I det föregåen
de har jordbruksbefolkningens samman
sättning efter yrkesställning, ålder m. m. 
analyserats. Till jordbruksbefolkningen 
har därvid hänförts hela den till såväl 
jordbruk och boskapsskötsel som binä
ringarna skogsbruk och fiske hörande 
befolkningen. Härutöver har beträffande 
den i egentlig mening jordbruksidkande 
befolkningen liksom vid de båda när
mast föregående folkräkningarna verk
ställts en uppdelning efter brukningsde
larnas åkerareal, varom uppgifter inför
skaffades i samband med mantalsskriv
ningen. Vid 1950 års folkräkning har 
denna redovisning utvidgats till att om
fatta följande nio i jordbruksstatistiken 
förekommande uppdelningar efter åker
arealens storlek, nämligen över 100 hekt
ar, 50—100 hektar, 30—50 hektar, 20—30 
hektar, 15—20 hektar, 10—15 hektar, 5 
—10 hektar, 2—5 hektar och högst 2 
hektar. Det bör observeras, att personer, 
som tillsammans äga eller bruka jord
bruksfastighet, grupperats efter den 
sammanlagda åkerarealen, oavsett om
fattningen av den andel, var och en äger. 

Liksom tidigare ha bristfälliga upp
gifter om åkerareal och arbetsgivarens 
namn och yrke ibland vållat svårigheter 
vid klassificeringen, till en del mera 
framträdande till följd av att redovis
ningen i detta sammanhang avser ett 
urval av befolkningen. Där ofullständig
heten icke kunnat avlägsnas med till
hjälp av tillgängligt hjälpmaterial ha ve
derbörande personer tillförts den rest-
grupp, som under rubriken »jordbruks-
verksamhet, ej ovan redovisad» ingår å 
fördelningsschemat. 

Den befolkning inom jordbruk och bo-
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skapsskötsel, som yrkesstatistiskt sett 
brukar benämnas den förvärvsarbetande, 
uppgick vid 1950 års slut till 544 700 
personer, varav 448 200 egentliga yrkes
utövare och 96 500 medhjälpande famil
jemedlemmar. Såsom mått på de med 
aktivt jordbruksarbete sysselsatta ger 
dock denna siffra ett något för lågt an
tal, eftersom dels inom husligt arbete 
sysselsatta, hos jordbrukare anställda 
personer (hembiträden m. fl.), dels även 
en stor del av den icke förvärvsarbe
tande befolkningen inom jordbruket, så
som husmödrar, övriga vuxna familje
medlemmar, självständiga yrkeslösa m.fl., 
tidvis deltager i jordbruksarbetet. Ett in
räknande av dessa grupper i den förvärvs
arbetande jordbruksbefolkningen skulle 
otvivelaktigt ej heller ge ett korrekt ut
tryck för den i egentlig mening jord-
bruksarbetande befolkningen. Med bibe
hållande av den vid klassificeringen 
dragna gränslinjen mellan förvärvsarbe
tande och ej förvärvsarbetande befolk
ning ha emellertid i det följande till den 
förvärvsarbetande jordbruksbefolkning
en även hänförts hos jordbrukare an
ställda personer, som i huvudsak arbeta 
i huslig tjänst. Denna grupp omfattar 
21 800 personer. 

En jämförelse mellan den förvärvsar
betande jordbruksbefolkningen i ovan 
angiven bemärkelse vid 1945 års och 

1950 års folkräkningar ter sig som sam
manställningen här nedan utvisar. 

I gruppen »jordbruksverksamhet, ej 
ovan redovisad» ingå sådana yrkesut
övare som vandringsrättare, täckdik-
ningsentreprenörer, kontrollassistenter, 
traktorförare med ambulerande verk
samhet och dylika men, såsom förut an
märkts, dessutom en del personer, som 
till följd av brister i uppgiftsmaterialet 
ej kunnat tillföras den grupp, de rätteli
gen tillhöra. Såsom synes, är numerären 
för denna grupp större år 1950 än år 
1945. Då gruppen i sin helhet upptar en
dast 7 % av den förvärvsarbetande be
folkningen inom jordbruk och boskaps
skötsel, torde likväl den ökning, som kan 
vara föranledd av klassificeringssvårig
heter, icke nämnvärt kunna påverka 
jämförbarheten för övriga grupper, om 
också på grund av nämnda förhållanden 
1950 års siffror för dessa torde få anses 
något för låga. ökningen för gruppen 
»jordbruksverksamhet, ej ovan redovi
sad» berör absolut sett främst arbetar-
personalen. 

I förhållande till den egentliga jord
bruksbefolkningen inrymma, såsom tab
lån visar, detaljgrupperna trädgårdssköt
sel och djurskötsel, vilken senare i det 
specificerade schemat upptar renskötsel, 
pälsdjursuppfödning och annan djur
skötsel, en tämligen fåtalig befolkning. 
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Av de förvärvsarbetande inom jordbruk 
och boskapsskötsel tillhöra endast 5 % 
nämnda detaljgrupper. 

Grupperar man den egentliga jord
bruksbefolkningen efter det mera detal
jerade schema, som genomförts för år 
1950, utfaller fördelningen på sätt, som 
ovanstående tablå visar. 

Ungefär 60 % av här ifrågavarande 
befolkning har sålunda sin utkomst av 
jordbruk med en åkerareal av mellan 2 
och 15 hektar. 

Utvidgas analysen till att omfatta även 
fördelningen efter yrkesställning, befin-
nes denna jämfört med förhållandena år 
1945 te sig på nedan angivna sätt. 

Beträffande den befolkningsgrupp, 
som ur numerär synpunkt är den ojäm

förligt mest betydande inom jordbruk 
och boskapsskötsel, nämligen den till 
egentliga jordbruk hörande förvärvsar
betande befolkningen, kan man urskilja 
en minskning, som i synnerhet i fråga 
om arbetarpersonalen är betydande. Så
som tidigare anmärkts, inverka likväl 
siffrorna rörande gruppen »jordbruks
verksamhet, ej ovan redovisad» i någon 
mån störande på jämförelsen. 

Den förvärvsarbetande jordbruksbe
folkningens sammansättning efter åker
areal och yrkesställning i kombination 
framgår av tablån överst på följande sida. 
I tablån redovisas per 1 000 av befolk
ningen de andelar av denna, som belöpa 
på resp. företagare, tjänstemän och ar-
betarpersonal inom jordbrukets nio oli-
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ka typgrupper. De medhjälpande famil
jemedlemmarna ingå nära nog samtliga 
bland arbetarpersonalen. 

Såsom ett karakteristiskt drag framträ
der den med stigande åkerareal succes
siva minskningen av företagargruppen 
jämsides med en motsvarande successiv 
ökning beträffande arbetarpersonalen. 
Vid en åkerareal av 30 hektar råder i det 
närmaste jämviktsläge i numerärt avse
ende mellan företagare och anställda. 

Proportionen mellan ägare och bru
kare inom gruppen jordbruksföretagare 
visar inga större förändringar sedan 
1945 års folkräkning. Nedanstående tal 
ange antalet ägare och brukare samt de 
förstnämndas procentuella andel av 
samtliga företagare, varvid även jämfö
relsetal för år 1945 meddelas. Det torde 
observeras, att uppgifterna liksom redo
visningen i övrigt i detta avsnitt ej inne
fatta ägare av jordbruksfastighet, vilkas 
yrkesverksamhet tillhör annan närings
gren än egentligt jordbruk. 

Ägarna utgöra sålunda omkring 85 % 

av samtliga jordbruksföretagare med 
känd åkerareal. Deras procentuella andel 
sjunker något med stigande åkerareal. 
Såsom synes, förete procentandelarna 
för de olika storleksgrupperna endast 
obetydliga ändringar sedan år 1945. 

Förekomsten av förvärvsarbete bland 
gifta kvinnor. Vid en undersökning av 
befolkningens yrkesfördelning tilldrar 
sig de gifta kvinnornas förvärvsarbete 
särskilt intresse. Tidigare var förekoms
ten av förvärvsarbete tämligen sällsynt 
bland gifta kvinnor, men under senare 
år har det blivit allt vanligare, att gifta 
kvinnor ägna sig åt arbete utom hem
met. 

Till förvärvsarbetande ha räknats de 
gifta kvinnor, vilka utföra inkomstgivan-
de arbete utom hemmet i sådan omfatt
ning, som motsvarar större delen av en 
normalarbetsdag, ävensom sådana gifta 
kvinnor, som mera regelbundet biträda 
hushållsföreståndaren i hans yrke och 
därför i mantalsuppgiften redovisats så-
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som medhjälpande familjemedlemmar. 
Gifta kvinnor, som huvudsakligen ägna 
sig ät husligt arbete i det egna hemmet, 
ha däremot hänförts till den ej förvärvs
arbetande befolkningen. Till följd av 
denna avgränsning kan, såsom i det före
gående berörts, överensstämmelse ej fin
nas mellan folkräkningens uppgifter om 
antalet förvärvsarbetande gifta kvinnor 
och antalet gifta kvinnor med inkomst 
av förvärvsarbete enligt inkomststatisti
ken; den senare redovisningen innefat
tar även deltidsarbete av kortvarigare 
karaktär ävensom förvärvsarbete vid an
nan tidpunkt än folkräkningstillfället. 

De såsom förvärvsarbetande räknade 
gifta kvinnorna utgjorde 236 200 år 1950 
mot 151 400 år 1945 och 125 300 år 1940. 
Den betydande ökningen i antalet bör 
ses mot bakgrunden av den högre gif
termålsfrekvensen och det som en följd 
härav kraftigt ökade antalet gifta kvin
nor särskilt i yngre åldrar. Antalet för
värvsarbetande gifta kvinnor har dock 
ökats betydligt mer än hela antalet gifta 
kvinnor, vilket år 1950 uppgick till 
1 620 000 mot 1 497 900 år 1945 och 
1 332 700 år 1940. Under perioden 1946 
—1950 har antalet förvärvsarbetande gif
ta kvinnor ökats med 56 %, medan ök
ningen av hela antalet gifta kvinnor un
der samma tid uppgår till 8 %. De änd
ringar i klassificeringen av gifta kvin
nor inom jordbruksnäringen, som förut 
berörts, ha i viss mån bidragit till den 
förstnämnda ökningen; om jämförelsen 
begränsas till andra näringar än jord
bruk med binäringar, uppgår dock ök
ningsprocenten till 53. På 1000 gifta 
kvinnor var antalet förvärvsarbetande 
146 år 1950 mot 101 år 1945 och 94 år 
1940. Antalet gifta per 1 000 förvärvsar
betande kvinnor var 287 år 1950, 203 år 
1945 och 155 år 1940. 

Förvärvsarbete bland gifta kvinnor 

förekommer i betydligt större utsträck
ning i tätorterna än i övriga delar av 
landet; relativtalen äro resp. 19 och 6 
%. Av hela antalet förvärvsarbetande 
kvinnor utgöra de gifta 32 % i tätorter
na och 17 °/o i de glesbebyggda trakter
na. Nära 90 % av de förvärvsarbetande 
gifta kvinnorna tillhöra tätortsbefolk
ningen. 

Det övervägande flertalet av de för
värvsarbetande gifta kvinnorna äro 
egentliga yrkesutövare. Endast 10 800 
gifta kvinnor ha år 1950 räknats som 
medhjälpande familjemedlemmar. Av 
dessa tillhöra 6 300 yrkesgruppen jord
bruk med binäringar. 

I civilståndsgruppen gifta kvinnor in
går även ett antal kvinnor, som ej sam
manbo med maken. En del av dessa tor
de tillhöra bestående äktenskap, där man 
och hustru av någon anledning, exem
pelvis bostadsbrist eller förvärvsarbete 
på olika orter, icke äro kyrkobokförda 
såsom tillhörande samma hushåll; andra 
torde i realiteten ehuru ej formellt vara 
frånskilda. Av de ej samboende gifta 
kvinnorna voro inalles 26 800 förvärvs
arbetande. Det är att märka, att en re
lativt stor del av dessa tillhörde de yng
re åldersklasserna; omkring 40 % av 
dem voro nämligen under 30 år mot en
dast 28 °/c av samtliga gifta förvärvsar
betande kvinnor. 

I efterföljande sammanställning läm
nas uppgifter om proportionen förvärvs
arbetande gifta kvinnor i olika åldrar 
åren 1945 och 1950, varvid jämförelsen 
begränsats till åldrarna mellan 15 och 
65 år inom andra näringar än jordbruk 
med binäringar. 

De förvärvsarbetande gifta kvinnorna 
ha, som synes, ökats i samtliga ålders
klasser sedan år 1945. Inslaget av för
värvsarbetande bland de gifta kvinnor
na är starkast i åldern 20—25 år. 1 för-
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hållande till hela den kvinnliga befolk
ningen är emellertid frekvensen av för
värvsarbetande gifta kvinnor högst i den 
närmast äldre femårsgruppen och är 
även hög i åldrarna mellan 30 och 50 år. 

I tab. H ha de förvärvsarbetande gifta 
kvinnorna fördelats efter vigselar och 
levnadsålder i kombination med yrkes
ställning. Av denna befolkningsgrupp 
hade 35 % ingått äktenskap under den 
senaste femårsperioden och 17 % un
der närmast föregående femårsperiod. 
Inom åldersgruppen under 35 år hade 
c:a 20 % gift sig under folkräkningsåret, 
c:a 45 % under de fyra närmast före
gående åren och c:a 25 % under åren 
1941-—1945. I avseende på yrkesställ
ningen visar det sig, att en betydligt 
större del bland företagarna än bland 
tjänstemännen behåller sitt förvärvsar
bete även efter längre tids äktenskap. Ar-
betarpersonalen intar i detta avseende i 
allmänhet en mellanställning. Det torde 

böra erinras om att gifta kvinnor med 
förvärvsarbete utom hemmet av sådan 
omfattning, som motsvarar endast halv 
normalarbetsdag eller kortare arbetstid, 
icke äro medräknade. 

En jämförelse med fördelningen i tab. 
H av samtliga gifta kvinnor efter vigselar 
visar, att de förvärvsarbetande i betyd
ligt större utsträckning befinna sig bland 
de nygifta än bland dem som varit gif
ta en längre tid. Förhållandet belyses 
även av uppgifterna i tabellens sista 
kolumner, av vilka framgår, att de för
värvsarbetande utgöra hälften (i tätor
terna sex tiondelar) av dem som gift sig 
under folkräkningsåret men endast en 
tiondel av dem som gift sig år 1940 
eller tidigare. 

Fördelningen efter näringsgren bely
ses av nedanstående sammanställning, 
som även innehåller jämförelsetal för 
samtliga förvärvsarbetande kvinnor. 
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Tab. H. Relativ fördelning av förvärvsarbetande gifta kvinnor efter yrkesatällning, 
levnadsålder och vigselår 

Relative distribution of economically active married women, by occupational status, 
age and year of marriage 

Den relativt största andelen bland de 
förvärvsarbetande gifta kvinnorna åter
finnes inom industr igruppen, medan en 
mycket ringa del har anställning i hus
ligt arbete. De gifta utgöra endast 4 % 
av samtliga förvärvsarbetande kvinnor 
inom sistnämnda huvudgrupp. Inom in
dustri och hantverk samt samfärdsel är 
de gifta kvinnornas andel nästan tio 
gånger så stor, vilket innebär, att inom 
dessa näringsgrenar drygt var tredje för
värvsarbetande kvinna är gift. Fördel
ningen av de förvärvsarbetande gifta 

kvinnorna på undergrupper av näringar 
meddelas i tab. 5. 

I tab. 11 ha de samboende gifta kvin
norna fördelats efter såväl eget som man
nens yrke. Fördelningen avser både nä
ringsgren (huvudgrupper) och yrkes-
ställning, varvid emellertid i fråga om 
männen finansstatistikens näringsgrens
fördelning använts. Denna särskiljer nio 
näringsgrenar, nämligen jordbruk med 
binäringar, byggnadsverksamhet, indu
stri och hantverk i övrigt samt gruvbryt
ning, samfärdsel, handel, allmän förvalt-
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ningstjänst, fria yrken och husligt arbete 
samt en restgrupp. 

Av de samboende gifta kvinnorna ha 
209 400 eller 13 % redovisats som för
värvsarbetande, och av dessa äro 200 400 
gifta med förvärvsarbetande och 9 000 
med ej förvärvsarbetande män. 

Det är framför allt då mannen tillhör 
huvudgrupperna offentliga tjänster m. m. 
och handel, som hustrurna i stor ut
sträckning ha förvärvsarbete. Av de 
inom dessa båda näringsgrenar syssel
satta gifta männen ha 21 resp. 19 % för
värvsarbetande hustrur. En fördelning 
efter mannens yrkesställning utvisar, att 
frekvenstalet för förvärvsarbetande hust
rur är högst inom tjänstemannagruppen 
(18 9c), närmast följt av arbetarna med 
16 %. Vad företagargruppen beträffar är 
frekvenstalet väsentligt lägre, endast 
7 %, men stiger till 11 %, om jordbruks
befolkningen uteslutes. 

För de samboende gifta makar, som 
båda äro förvärvsarbetande, har i ovan
stående tablå en sammanställning gjorts 

beträffande makarnas näringsgrensför
delning. 

Det visar sig, att i ungefär hälften av 
fallen båda makarna tillhöra samma hu
vudgrupp inom näringsgrensschemat. 
Vanligast är därvid, att båda äro syssel
satta inom gruppen industri och hant
verk. 

En motsvarande fördelning efter båda 
makarnas yrkesställning utfaller på sätt, 
som tablån nederst på denna sida utvi
sar. I omkring en tredjedel av fallen till
höra båda makarna arbetarpersonalen 
och i nära en fjärdedel äro båda tjäns
temän. I bortåt en femtedel av fallen är 
mannen arbetare och hustrun tjänste
man; motsatta förhållandet är däremot 
jämförelsevis sällsynt. Av tablån fram
går även bl. a., att en såsom tjänsteman 
förvärvsarbetande hustru vanligen är an
ställd inom annan näringsgren än man
nen, medan däremot en hustru i arbetar-
ställning oftast är verksam inom samma 
näringsgren. 
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V. FAMILIER 

Bestående äktenskap. Med bestående 
äktenskap avses i föreliggande berättelse 
samboende äkta makar, varvid endast de 
makar räknas som samboende, vilka i 
kyrkobokföringshänseende ha samma bo
stad. Genom uppskrivning av de på 
grundval av observationsmaterialet er
hållna uppgifterna ha dessa äktenskap 
vid folkräkningstidpunkten beräknats 
uppgå till 1 599 100. Av den vuxna be
folkningen, till vilken i den på befolk
ningsregistret grundade familjestatisti
ken räknas personer, som fyllt 16 år, ut
gjorde de samboende äkta makarna 
60 %. 

Hur de bestående äktenskapen förde
lade sig efter makarnas ålder i kombina
tion framgår av tab. 12. Medianåldern 
var för mannen 45 år och för hustrun 
42 år. Skiljaktigheterna i detta avseende 
dels mellan tätorter och glesbebyggelse, 
dels mellan jordbruks- och övrig befolk
ning framgå av följande tablå: 

Det framgår av tablån, att både man
nens och hustruns medelålder var högre 
inom glesbebyggelse än inom tätorter 
samt betydligt högre för jordbruksbefolk
ning än för övrig befolkning. Dessa för
hållanden sammanhänga med att perso
ner i yngre åldrar i stor utsträckning 
övergivit jordbruket och övergått till 
stadsnäringarna. Om man däremot inom 
enbart jordbruksbefolkningen jämför tät
orternas och glesbebyggelsens tal, visar 
det sig, att för såväl mannen som hust
run de förra uppvisa de högsta me
dianåldrarna. Den inom tätorter bosatta 
jordbruksbefolkningen, som till stor del 
utgöres av invånarna i Dalarnas och 
Norrlands gamla tätbebyggda byar, har 
således åderlåtits på sin yngre befolk
ning i ännu högre grad än den övriga 
jordbruksbefolkningen. Tablån visar 
även, att medianåldern för både mannen 
och hustrun stigit sedan år 1945; steg
ringen var i båda fallen störst för jord-
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bruksbefolkningen. Åldersskillnaden mel
lan makarna var, som ävenledes framgår 
av tablån, större inom glesbebyggelse än 
inom tätorter samt större för jordbruks
befolkning än övrig befolkning. 

I tablån finnes även en procentuell 
fördelning av äktenskapen på tre grup
per efter makarnas inbördes ålder. Vid 
grupperingen ha makarna betraktats som 
jämnåriga, då de vid folkräkningstid
punkten tillhörde samma femårsgrupp. I 
drygt hälften av fallen befann sig man
nen och i omkring en tiondel av fallen 
hustrun i en äldre klass än den andra 
maken; i övriga fall tillhörde makarna 
samma femårsklass. Såsom man kunnat 
vänta med ledning av vad som förut an
förts, voro de fall, där mannen var äldre 
än hustrun, flera inom glesbebyggelse än 
inom tätorter och flera bland jordbruks
befolkning än bland övrig befolkning. 

För att möjliggöra ett studium av ål
dersskillnaden mellan makarna inom oli
ka åldrar har i ovanstående tablå inom 
olika åldersgrupper för mannen angivits 
dels hustruns medianålder, dels diffe
rensen mellan denna och mannens ål
der, vilken antagits befinna sig mitt i 
åldersklassen (de yngsta och äldsta åld
rarna, där detta antagande visat sig allt
för mycket avvika från verkligheten, ha 
här utelämnats). 

I den yngsta av de i tablån upptagna 
åldersklasserna var mannen drygt ett 
år äldre än hustrun, och sedan växer 
åldersskillnaden mellan makarna med 
stigande ålder först hastigt men i 40—60-
årsåldrarna långsammare samt slutligen i 
de högsta åldrarna åter hastigare. Ålders
skillnaderna var i alla åldrar större för 
jordbruksbefolkning än för övrig befolk
ning. Förändringarna mellan åren 1945 
och 1950 äro mycket obetydliga. 

I tab. 13 har hustruns ålder kombi
nerats med vigselar. Hur äktenskapen 
inom olika befolkningsgrupper i detta 
avseende procentuellt fördela sig, fram
går av tablån överst på nästa sida. 

En dryg tredjedel av samtliga äkten
skap voro ingångna efter år 1940 och 
likaså något över en tredjedel 1930 eller 
tidigare. De äldre äktenskapen voro re
lativt taget betydligt vanligare bland 
jordbruksbefolkning än bland övrig be
folkning och vanligare inom glesbebyg
gelse än i tätorter. Detta beror bl. a. på 
att samband finnes mellan vigselåret och 
makarnas levnadsålder, vilken på grund 
av omflyttning och yrkesväxling är sär
skilt hög bland jordbruksbefolkningen 
och inom glesbebyggelse. Liksom i fråga 
om levnadsåldern uppvisar den i tät
orter boende jordbruksbefolkningen sär
skilt höga tal även för äktenskapens 
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varaktighet, varmed avses den tid som 
förflutit mellan vigseln och folkräknings
tidpunkten; drygt hälften av äktenska
pen i denna grupp hade nämligen vid 
folkräkningstidpunkten varat i minst 
20 år. 

Sambandet mellan äktenskapens var
aktighet och hustruns levnadsålder fram
går av följande tablå, som visar äkten
skapens varaktighet i medeltal (media
ner) vid olika levnadsåldrar för hust
run: 

Fördelningen av de bestående äkten
skapen efter vigselar och antal hemma
varande barn under 16 år framgår av 
tab. 14. Härvid ha såsom barn räknats 
icke endast makarnas gemensamma barn 
utan även mannens och hustruns barn i 

föregående äktenskap och utom äkten
skap ävensom adoptivbarn och foster
barn. Den procentuella fördelningen ef
ter antal hemmavarande barn under 16 
år framgår av tab. I, som även innehål
ler uppgifter om antal dylika barn per 
1 000 äktenskap. 

Icke mindre än omkring 45 % av äk
tenskapen saknade helt hemmavarande 
barn under 16 år, och endast omkring 
10 % hade mer än två dylika barn. Per 
1 000 äktenskap funnos 1 004 barn un
der 16 år, d. v. s. ungefär ett barn per 
äktenskap, men om de äktenskap som 
saknade barn under 16 år ej medräknas, 
var antalet barn per 1 000 äktenskap 
1 813. I de under den senaste femårspe
rioden ingångna äktenskapen var antalet 
hemmavarande barn under 16 år per 
1 000 äktenskap 853 och i de båda där
näst följande grupperna 1 505 resp. 1 799, 
men sedan sjunker talet med ökad var
aktighet, beroende på att allt flera av 
barnen överskridit 16-årsåldersgränsen. 
Antalet äktenskap utan barn under 16 år 
eller med ett eller två dylika var för
hållandevis något högre inom tätorter 
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Tab. I. De bestående äktenskapens relativa fördelning efter antal hemmavarande barn 
under 16 år samt antal dylika barn per 1000 äktenskap 

Relative distribution of marriages, by children under 16 years at home and number 
of such children per 1000 marriages 

1 Äktenskap med okänt vigselar inräknade. 
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1 Äktenskap med okänt vigselar inräknade. 

än inom glesbebyggelse, varigenom an
talet barn per 1 000 äktenskap blir hög
re för glesbebyggelsen. 

Såsom nämnts ha icke endast makar
nas gemensamma barn utan även ena 
makens barn i föregående äktenskap el
ler utom äktenskapet samt adoptivbarn 
och fosterbarn inräknats. Medräknas en
dast makarnas gemensamma barn, bli ta
len de i ovanstående tablå angivna. 

I 40 % av de äktenskap, som ingåtts 
under de senaste 5 åren, funnos icke 
några gemensamma barn under 16 år, 
men i de två följande grupperna var det
ta antal endast 20 %. I de äldre äkten
skapen var talet högre, beroende på att 
en del av barnen överskridit 16-års-
åldersgränsen. Mer än två barn funnos i 
omkring en fjärdedel av de äktenskap, 
som ingåtts 1936—1940, samt i 19 resp. 
14 % av de äktenskap, som ingåtts 1931 
—1935 resp. 1941—1945. Vidare fram
går, att högre barnantal var vanligare 
inom glesbebyggelse än inom tätorter. 

Sammanlagt uppgingo de gemensam
ma barnen till 1 510 900. De övriga bar
nens antal var endast 77 500. Såsom 
framgår av vad som tidigare nämnts, ut
göras dessa dels av mannens eller hust
runs barn i föregående äktenskap eller 
utom äktenskap, dels av adoptivbarn och 
fosterbarn. Såsom fosterbarn ha därvid 

räknats alla i familjen ingående barn, 
som varken äro egna barn eller adoptiv
barn till någon av makarna, under för
utsättning att ingen av barnets verkliga 
föräldrar tillhör familjen. BI. a. ingå de 
fall, där barn till frånvarande ogifta 
döttrar äro bosatta och skrivna hos mor
föräldrarna; barnbarnen ha därvid räk
nats såsom fosterbarn. Närmare uppgif
ter om de icke gemensamma barnen läm
nas i följande sammanställning: 

1 Äktenskap med okänt vigselar inräknade. 

De icke gemensamma barnens andel 
av samtliga barn sjunker med stigande 
äktenskapsvaraktighet, beroende dels på 
att antalet gemensamma barn ökats, dels 
på att en del av de icke gemensamma 
barnen överskridit 16-årsåldersgränsen. 
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Tab. J. Relativ fördelning av barn under 16 år efter familjetyp och ålder 
Relative distribution of children under 16 years, by age and type of family 
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Stegringen i fråga om de äldsta äkten
skapen beror på att även de gemensam
ma barnen successivt överskridit nämn
da åldersgräns, medan däremot i en del 
fall nya fosterbarn, bl. a. ogifta döttrars 
barn, tillförts familjen. 

I den andra kolumnen av tab. 15 ha 
barnen under 16 år i de bestående äk
tenskapen fördelats efter ålder i ettårs
klasser och femårsklasser. Hur många 
av 1 000 barn i olika åldersklasser som 
i familjehänseende ti l lhörde bestående 
äktenskap, framgår av andra kolumnen 
i övre avdelningen av tab. J. I den lägsta 
ettårsklassen ti l lhörde 903 av 1 000 barn 
bestående äktenskap, vilket tal är rela
tivt lågt, beroende på att många före 
äktenskapet födda barn ännu ej hunni t 
att genom föräldrarnas giftermål legiti
meras. Redan i nästa ettårsklass har 
emellertid talet stigit till 932 och sti
ger därefter långsammare och uppnår 
maximum 941 för åldersklassen 4—5 år. 
Därefter sjunker talet åter, huvudsakli
gen på grund av med varje åldersklass 
ökat antal genom döden eller på grund 
av skilsmässa upplösta äktenskap. Den 
relativa fördelningen av barnen efter ål
der meddelas i samma kolumn av tabel
lens nedre avdelning. 

Av tab. J framgår vidare, att inom tät

orterna en förhållandevis något större 
andel av barnen ti l lhörde bestående äk
tenskap än inom glesbebyggelse, när det 
gäller de lägsta åldrarna, beroende på 
att familjer med ogift kvinnlig förestån
dare förekommo förhållandevis något 
oftare inom glesbebyggelse än inom tät
orterna. I övriga åldrar var förhållandet 
omvänt, vilket sammanhänger med att 
familjer med frånskild eller gift ej sam
boende kvinnlig familjeföreståndare hu
vudsakligen förekomma inom tätorterna. 

övriga familjer. Med benämningen »öv
riga familjer» avses i föreliggande be
rättelse de fall, där en ogift, förut gift 
eller gift ej samboende person vid folk
räkningstidpunkten hade hemmavarande 
barn under 16 år, inräknat styvbarn, 
adoptivbarn och fosterbarn. Denna de
finition innebär att »övriga familjer» 
utan barn under den angivna ålders
gränsen ej kunna förekomma. Samman
lagt uppgingo dessa familjer till 89 600. 
Av samtliga personer över 16 år med 
undantag av gifta samboende hade 4 % 
hemmavarande barn under 16 år. Mot
svarande uppgifter med fördelning efter 
kön och civilstånd framgå av följande 
sammanställning : 
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Som jämförelse kan nämnas, att 55,4 
% av de gifta samboende männen resp. 
kvinnorna hade hemmavarande barn un
der 16 är; för tätorter och glesbebyg
gelse voro motsvarande tal 54,8 resp. 
56,5 %. 

Av de i föregående tablå upptagna 
grupperna hade de gifta ej samboende 
kvinnorna det högsta procenttalet; icke 
mindre än 37 % av dessa kvinnor hade 
hemmavarande barn under 16 år. Av de 
gifta ej samboende männen hade 4 % 
barn i nämnda ålder. De sistnämnda bå
da talen bli tillsammans 41 %, och även 
om man tar hänsyn till att i en del fall 
ej samboende makar hade flera barn, av 
vilka en del bodde hos fadern och en 
del hos modern, samt att i vissa fall 
endast den ena av makarna var skriven 
inom riket, visar detta tal, att i omkring 
40 c/o av de äktenskap, där makarna ej 
sammanbodde, fanns ett eller flera barn 
under 16 år, som bodde hos någon av 
föräldrarna. 

Av de frånskilda kvinnorna hade 29 % 
och av de frånskilda männen 5 % hem
mavarande barn under 16 år. En samman
slagning av dessa tal i likhet med vad 
som gjordes i fråga om de ej samboende 
ger intet besked om barnantalet i de 
upplösta äktenskapen, då man kan utgå 
ifrån att i många fall den ena av makar
na vid folkräkningstidpunkten var om-
gift eller avliden. Änkornas procenttal 
var endast 8 och således betydligt lägre 
än de gifta ej samboende och frånskilda 
kvinnornas motsvarande tal. Orsaken till 
änkornas låga tal är, att de i relativt stor 
utsträckning hade nått en sådan ålder, 
att de icke längre hade några hemmava
rande barn under 16 år. Änklingarnas 
tal var 5 % och alltså ännu lägre än 
änkornas. Vad slutligen de ogifta be
träffar, så hade praktiskt taget inga av 
männen och 4 % av kvinnorna hemma

varande barn under 16 år. Det bör dock 
nämnas, att i de fall, där en ogift man 
och en ogift kvinna med gemensamma 
barn sammanbo, ha barnen räknats så
som kvinnans. 

Tablån visar även, att för de olika 
civilstånden både i fråga om männen och 
kvinnorna det procentuella antalet hem
mavarande barn under 16 år i allmänhet 
är något lägre inom enbart tätorter än 
inom riket i dess helhet. 

Uppgifter om fördelningen av »övriga 
familjer» efter antal hemmavarande barn 
under 16 år i kombination med familje
föreståndarens kön och civilstånd fin
nas i tab. 14. I tab. K ha olika absoluta 
och relativa tal m. m. rörande dessa fa
miljer sammanställts. Av sistnämnda ta
bell framgår bl. a., att antalet »övriga 
familjer» uppgick till 5 % av samtliga 
familjer samt att familjeföreståndaren i 
betydligt mer än en fjärdedel av »övriga 
familjer» var ogift kvinna, i en dryg 
femtedel änka, i en knapp femtedel gift 
ej samboende kvinna och i likaledes en 
knapp femtedel frånskild kvinna. Endast 
en åttondel av dessa familjer hade man
lig föreståndare, i de flesta fall änkling. 

Om man jämför tätorter och glesbe
byggelse, finner man den olikheten, att 
medan inom tätorterna alla de fyra sla
gen av kvinnlig föreståndare voro unge
fär lika vanliga och vardera motsva
rade mellan 20 och 25 % av »övriga fa
miljer», så var däremot bland glesbe
byggelsens kvinnliga familjeföreståndare 
ogift kvinna ojämförligt oftast förekom
mande; 37 % av glesbebyggelsens »öv
riga familjer» hade ogift kvinnlig före
ståndare. Motsvarande tal för de övriga 
civilstånden voro 25 % för änka, 14 % 
för gift ej samboende kvinna och endast 
8 % för frånskild kvinna. Änkling såsom 
familjeföreståndare var betydligt vanliga
re inom glesbebyggelse än inom tätorter. 
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Tab. K. »Övriga familjer«1 samt antal hemmavarande barn i dessa 

»Other families» and their number of children at home 

1 Samtliga familjer utom bestående äktenskap. 

Icke mindre än 72 % av »övriga fa
miljer» hade endast ett hemmavarande 
barn under 16 år, medan 20 % hade två 
barn, 5 % t re barn, 2 % fyra barn och 
1 % minst 5 barn. Om uppdelning sker 

efter familjeföreståndarens kön och ci
vilstånd, blir fördelningen efter hemma
varande barn under 16 år följande: 
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Av familjer med ogift kvinnlig före
ståndare hade endast en åttondel mer än 
ett barn och ej mer än 3 % minst 3 barn. 
I övriga typer av familjer var den pro
centuella andelen av två- eller flerbarns
familjer betydligt större. Särskilt gäller 
detta änkornas familjer, där nästan 40 % 
hade minst 2 barn och 14 % minst 3 
barn. Med undantag för familjer med gift 
ej samboende kvinnlig föreståndare voro 
ettbarnsfamiljerna relativt sett flera 
inom tätorter än inom riket i dess hel
het. 

Barnantalet framgår även av näst sis
ta kolumnen i tab. K, som visar medel
antalet hemmavarande barn under 16 år 
per 1 000 familjer. Detta antal var störst 
för änkor och änklingar med 1 627 resp. 
1 621 och lägst för frånskilda män med 
1 261. Det var högre för glesbebyggelse 
än för tätorter i fråga om kvinnliga fa
miljeföreståndare (även för varje sär
skilt civilstånd), medan i fråga om man
liga föreståndare förhållandena i detta 
avseende voro omvända. 

Sammanlagt uppgingo barnen under 
16 år till 136100. Hur de fördelade sig 
efter familjeföreståndarens civilstånd 
framgår av tab. K, vars femte och sjätte 
kolumner innehålla absoluta och relativa 
tal i detta avseende. Av barnen tillhör
de 27 % familjer, där föreståndaren var 
ogift kvinna, medan motsvarande pro
centtal äro resp. 25 %, 19 % och 17 % 
för barn i familjer, där föreståndaren 
var resp. änka, frånskild kvinna och 

gift ej samboende kvinna. Endast 12 % 
av barnen tillhörde familjer med man
lig föreståndare. 

Barnens fördelning efter ålder i ett
års- och femårsklasser framgår av tab. 
15. Hur stor andel av barnen i de sär
skilda åldersklasserna som tillhörde de 
olika familjetyperna, meddelas i tab. J, 
där även för varje familjetyp den rela
tiva fördelningen av barnen efter ålder 
angives. Sambandet mellan barnens ål
der och familjetypen framgår även av 
uppgifterna om barnens medianålder i 
sista kolumnen av tab. K. 

De genomsnittligt yngsta barnen voro 
de, vilka tillhörde familj med ogift 
kvinnlig föreståndare; dessa barns me
dianålder var endast 4 år. I den lägsta 
ettårsklassen hade 60 av 1 000 barn ogift 
kvinna såsom familjeföreståndare, men 
redan i nästa åldersklass hade detta tal 
sjunkit till 40, och sedan sjunker talet 
ytterligare, så att det i de fyra följande 
klasserna, vilka omfatta åldrarna 2—6 år, 
utgör resp. 31, 25, 19 och 16. Orsaken 
torde i regel ha varit, att barn till ogifta 
kvinnor genom föräldrarnas giftermål 
legitimerats eller att barnen genom mo
derns giftermål med annan man blivit 
räknade såsom barn i styvfaderns familj 
eller att barnen överförts till adoptiv-
eller fosterhem. I de högre barnaåldrar
na har däremot ingen nedgång skett av 
det procentuella antalet barn, som till
höra familj med ogift kvinnlig förestån
dare. 
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I de familjer, där föreståndaren var 
gift ej samboende kvinna, var barnens 
medianålder 6 år. Att denna ålder är så 
låg sammanhänger med att bland dessa 
kvinnor även ingå hustrur i nyingångna 
äktenskap, där någon gemensam bostad 
ännu icke hunnit ordnas. Detta framgår 
av att i den lägsta åldersklassen ej mind
re än 24 av 1 000 barn ti l lhörde familjer 
med gift ej samboende kvinnlig förestån
dare, men redan i nästa åldersklass har 
talet sjunkit till 16. 

Barnen i de familjer, vilkas förestån
dare var änka, uppgingo endast till 3 
på 1 000 barn i den lägsta ettårsklassen, 

men detta tal stiger successivt med bar
nens ålder och utgör i den högsta ål
dersklassen 56 på 1 000 barn. Medianål
dern för änkornas resp. änklingarnas 
barn var icke mindre än 11 resp. 12 år. 
Även för de frånskilda kvinnornas barn 
stiga talen med barnens ålder, men steg
ringen är mindre stark än för änkornas 
barn. 

Medianåldern för ogifta kvinnors samt 
änkors och änklingars barn var något 
lägre för tätorter än för glesbebyggelse; 
för gifta ej samboende och frånskilda 
kvinnors barn var förhållandet det mot
satta. 
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Tab. 1. Folkmängden efter ålder i ettårsklasser samt efter kön inom 
landsbygden, städerna och hela riket den 31 december 1950 enligt 
indelningen den 1 januari 1952 
Population, in rural and urban districts and in the whole country, by age and sex 

Mindre tal böra anrändas med försiktighet (se texten). 
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Tab. 2. Folkmängden efter ålder i femårsklasser samt efter kön och civil-
stånd inom jordbruksbefolkning, övrig landsbygdsbefolkning och stadsbe-
folkning den 31 december 1950 enligt indelningen den 1 januari 1952 
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Agricultural population, other rural population and urban 

population, by age, sex and marital status 

Mindre tal böra användas med försiktighet (se texten). 
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Tab. 3. Folkmängden efter ålder i femårsklasser samt efter kön och 
civilstånd inom tätbebyggelse och glesbebyggelse den 31 december 1950 
Concentrated and dispersed population, by age, sex and marital status 

Mindre tal böra användas med försiktighet (se texten). 
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Tab. 4. Folkmängden efter näringsgren (huvudgrupper), yrkesställning och 
familjeställning den 31 december 1950 
Population by industry (major groups), occupational status and position in the family 
Mindre tal böra användas med försiktighet (se texten). 

1 I den förvärvsarbetande befolkningen ingå 3 121 män och 1 848 kvinnor under 15 Är. 
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Tab. 5. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvudgrupper och 
undergrupper) samt yrkesställning den 31 december 1950 
Mindre tal böra användas med försiktighet (se texten). 
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Economically active population by industry 

(major and sub-groups) and occupational status 
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Tab. 6. Folkmängden efter näringsgren (huvudgrupper) samt efter 
ålder, kön och civilstånd den 31 december 1950 
A. Förvärvsarbetande befolkning 

1 Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet. 



65 

Population by industry (major groups), age, sex and marital status 

Mindre tal böra användas med försiktighet (se texten). 

2 Häri ingår även huvudgruppen ospecificerad verksamhet. 
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TAB. 6 (forts.). FOLKMÄNGDEN EFTER NÄRINGSGREN (HUVUDGRUPPER) SAMT EFTER 
B. Hela folkmängden 
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ÅLDER, KÖN OCH CIVILSTÅND DEN 31 DECEMBER 1 9 5 0 
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Tab. 7. Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren (huvudgrupper 
och undergrupper) samt efter yrkesställning, ålder och kön 
den 31 december 1950 
Economically active population by industry (major and sub-groups), 

occupational status, age and sex 

Mindre tal böra användas med försiktighet (se texten). 
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TAB. 7 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN (HUVUDGRUPPER 

OCH UNDERGRUPPER) SAMT EFTER YRKESSTÄLLNING, ÅLDER OCH KÖN 

DEN 31 DECEMBER 1950 
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TAB. 7 (forts . ) . FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN (HUVUDGRUPPER 

OCH UNDERGRUPPER) SAMT EFTER YRKESSTÄLLNING, ÅLDER OCH KÖN 

DEN 31 DECEMBER 1 9 5 0 
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TAB. 7 (forts.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN (HUVUDGRUPPER 

OCH UNDERGRUPPER) SAMT EFTER YRKESSTÄLLNING, ÅLDER OCH KÖN 

DEN 31 DECEMBER 1 9 5 0 
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TAB. 7 (FORTS.). FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN (HUVUDGRUPPER 

OCH UNDERGRUPPER) SAMT EFTER YRKESSTÄLLNING, ÅLDER OCH KÖN 

DEN 3 1 DECEMBER 1 9 5 0 
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TAB. 7 ( for ts . ) . FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING EFTER NÄRINGSGREN (HUVUDGRUPPER 

OCH UNDERGRUPPER) SAMT EFTER YRKESSTÄLLNING, ÅLDER OCH KÖN 

DEN 31 DECEMBER 1950 
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Tab. 8. Förvärvsarbetande befolkning efter yrkesställning (i detalj) 
den 31 december 1950 
Economically active population by occupational status (specified groups) 

Mindre tal böra användas med försiktighet (se texten). 

1 Häri ingår även huvudgruppen ospecificerad verksamhet. 
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Tab. 9. Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk och boskapsskötsel 
(i husligt arbete inom jordbruket inräknade) efter yrkesställning 
och näringsgren (detaljgrupper) den 31 december 1950 
Economically active agricultural population (including domestic service) by occupational status 
and industry (specified groups) 

Mindre tal böra användas med försiktighet (se texten). 

1 Avser endast företagare i egentliga jordbruk. 
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Tab. 10. Förvärvsarbetande gifta kvinnor efter näringsgren (huvudgrupper) 
och yrkesställning i kombination med vigselår och levnadsår den 31 dec. 1950 
Economically active married women by industry (major groups), occupational status, 
year of marriage and age 

Mindre tal böra användas med försiktighet (se texten). 

1 Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet. 
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Tab. 11. Förvärvsarbetande gifta kvinnor (samboende) efter dels eget, 
dels makens yrke den 31 december 1950 
Economically active, married women by occupation of wife and husband 

Mindre tal böra användas med försiktighet (se texten). 

1 Häri ingå även huvudgrupperna husligt arbete och ospecificerad verksamhet. 



78 Tab. 12. Bestående äktenskap inom olika befolkningsgrupper efter makarnas ålder den 31 december 1950 
Marriages of different population groups by age of husband and wife 
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Tab. 13. Bestående äktenskap inom olika befolkningsgrupper efter vigselår 
och hustruns ålder den 31 december 1950 
Marriages of different population groups by year of marriage and age of wife 

1 Äktenskap med okänt vigselar inräknade. 
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Tab. 14. Familjer efter familjeföreståndarens kön och civilstånd, vigselår 
(för gifta samboende) och antal hemmavarande barn under 16 år 
den 31 december 1950 
Families by sex, marital status and age of marriage (of married men cohabiting with their 
wives) of head of family and number of children under 16 years at home 

1 I denna kolumn kunna uppgifter endast före
komma för bestående äktenskap. Jämför defini
tionen på »övriga familjer» på sid. 51. — 2 Äk

tenskap med okänt vigselar inräknade. — s Gifta 
ej samboende, ogifta och. frånskilda 'män. 
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Tab. 15. I familjer ingående barn under 16 år efter ålder och 
familjeföreståndarens civilstånd den 31 december 1950 
Children under 16 years at home by age and marital status of head of family 
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Bilaga 

Schema över fördelningen efter näringsgren 

0. . J o r d b r u k m e d b i n ä r i n g a r 

00—07. Jordbruk och boskapsskötsel 

000 Jordbruk med över 100 hektar åker 
001 » » 50—100 » s 
012 » » 30— 50 » » 
023 » » 20— 30 » » 
034 » » 15— 20 » » 
045 » » 10— 15 » » 
056 » » 5— 10 » » 
067 » » 2— 5 s » 
068 » » högst 2 » » 
070 Trädgårdsskötsel 
071 Benskötsel 
072 Pälsdjursuppfödning 
073 Annan djurskötsel 
074 Jordbruksverksamhet, ej ovan redovisad 

OS. Skogsbruk 

080 Skogsavverkning och skogsvård 
081 Flottning 

09. Fiske 

090 Saltsjöfiske 
091 Insjöfiske 

1. . G r u v b r y t n i n g 

10. Halmbrytning 

100 Järnmalmsgruvor, anriknings-, briketterings-
och sintringsverk 

101 Andra malmgruvor och anrikningsverk 

11. Kolbrytning 

110 Kolgruvor 

2 . . I n d u s t r i o c h h a n t v e r k 

20. Metallindustri 

200 Järn- och stålverk 
201 Andra metallverk 
202 Bleck- och plåtvarufabriker 

x 
20z Bleck-, plåt- och kopparalagerier 
203 Järn- och stålmanufaktur 
204 Annan metallmanufaktur 
205 Guld-, silver- och nysilverindustri 
206 Galvanisering, förnickling, förtenning o. d. 
207 Tillverkning och reparation av maskiner och 

motorer, andra än elektriska 
208 Tillverkning och reparation av transportmedel, 

andra än fartyg 
209 Andra mekaniska verkstäder och gjuterier 
20x Skeppsvarv och båtbyggerier 
20y Elektroteknisk industri 

20y Instrument- och urtillverkning 

21. Jord- och stenindustri 

210 Torvframställning 
211 Sand-, grus- och lertag 
212 Stenbrott och stenförädhng 
213 Kalk- och kritbruk 
214 Cementfabriker 
215 Cement- och lättbetongvarufabriker 
216 Tegelbruk 
217 Porslins-, kakel- och lergodsindustri 
218 Glasindustri 
219 Annan jord- och stenindustri 

22. Träindustri m. m. 

220 Sågverk och hyvlerier 
221 Lådämnes- och lådfabriker 
222 Fanér- och plywoodfabriker 
223 Möbelfabriker 
224 Trähusfabriker 
225 Andra snickerier 
226 Läst-, träsko- och trätoffeltillverkning 
227 Annan träindustri 
228 Korgfabriker och korgmakerier 
229 Korkindustri 

23. Pappersindustri 

230 Träsliperier 
231 Cellulosafabriker 
232 Pappersbruk och pappfabriker 
233 VVallboardfabriker 
234 Papp- och pappersvarutillverkning 

x 
2., Grafisk industri 

x 
2s0 Bokbinderier 

x 
2«1 Bok- och accidenstryckerier 

x 
2^2 Tidningstryekerier 

x 
2~3 Annan grafisk industri 

x 
2~4 Fotografering 

24. livsmedelsindustri 

240 Kvarnar 
241 Bagerier 
242 Sockerindustri 
243 Choklad-, konfekt- och glasstillverkning 
244 Mejerier 
245 Slakterier och köttvarutillverkning 
246 Fiskberedningsanstalter 
247 Konservtillverkning 
248 Margarinindustri 
249 Annan livsmedelsindustri 
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X 
2 T Dryckesvara- och tobaksindastri 

x 
2 T 0 Bränuerier, sprit- och vinfabriker 

x 
2 T 1 Bryggerier och maltfabriker 

x 
2 T 2 Läskedrycks- och vattenfabriker 

x 
2 T 3 Tobaksindastri 

25. Textil- och sömnadsindustri 

250 Ylleindustri 
251 Bomullsindustri 
252 Linne-, hamp- och juteindustri 
253 Sidenväverier 

x 
25» Konstfiberfabriker 
254 Trikåindustri 
255 Repslagerier och bindgarnsfabriker 
256 Snörmakerier, band- och gardinfabriker 
257 Annan textilindustri 

258 Färgerier, blekerier, impregneringsfabriker 
och kemiska tvättanstalter1 

259 Annan tvä t t och strykning 
25x Beklädnadssömnad 
25y Hatt- och mösstillverkning 

0 
2 5 T Annan sömnadsindustri 

26. Läder-, här- och gummivaruindustri 

260 Garverier 
261 Päls- och skinnvarutillverkning 
262 Skoindustri och skomakerier 
263 Sadelmakerier, reseffektfabriker och tapetse-

rarverkstäder 
264 Borstbinderier och penselfabriker 
265 Gummivarufabriker 
266 Annan läder-, hår- och gummivaruindustri 

27. Kemisk-tcknisk industri 

270 Elektrokemisk industri 
271 Fabriker för förtätade gaser 
272 Konstgödselfabriker 
273 Plastfabriker 
274 Sprängämnesfabriker 
275 Tändsticksfabriker 
276 Framställning av vegetabiliska och animalis-

ka oljor 
277 Petroleumraffinaderier och skifferoljeverk 
278 Smörjmedelsfabriker 
279 Färg- och fernissfabriker 
27x Tvättmedels-, parfym- och ljusfabriker 
27y Läkemedelsfabriker 

x 
27 - Ugnskolning och trädestillation 

0 
27. Annan kemisk-teknisk industri 

1 I de fall d i personalen vid kemiska tvä t t -
x 

anstalter kan utskiljas utsattes 25g. 

28. Byggnadsverksamhet 

280 Husbyggnadsverksamhet 
281 Måleri 
282 Glasmästeri 
283 Rörledningsinstallation 
284 Elektrisk installation 
285 Väg- och vattenbyggnad 
286 Annan byggnads- och anläggningsverksamhet 

29. El-, gas- och vattenverk m. m. 

290 Elektriska kraftverk och elverk 
291 Gas- och koksverk 
292 Vattenledningsverk 
293 Renhållningsverk 

2y0 Ej specificerad industri 

3 . . Samfärdsel 

30. Landtransport 

300 Järnväg 
301 Spårväg 
302 Busstrafik 
303 Annan landtransport, persontrafik 
304 Annan landtransport, godstrafik 

31. Sjötransport m. m. 

310 Sjöfart 
311 Lots- och fyrväsen 
312 Kanal- och hamnväsen 
313 Annan hithörande verksamhet 

320 Lufttransport 

33. Post och telegraf m. m. 

330 Post 
331 Telegraf och telefon 
332 Radio 

34. Andra samfärdseln tillhörande tjänster 

340 Rese- och turistbyråer 
341 Skeppsmäkleri 
342 Stuverirörelse, lastning och lossning 
343 Annan hithörande verksamhet 

4. . - 5 . . Handel 
40.—56. V a r u h a n d e l 

40.—18. Partihandel 

40. Livsmedel m. m. 
400 Levande djur, kött , fläsk och charkuterivaror 

samt tarmar 
401 Fisk, skaldjur, vilt, fjäderfä, lax o. d. 
402 Mejeriprodukter (inkl. ost) och ägg 
403 Rot- och grönsaker, potatis, bär och frukt 
404 Kolonialvaror (exkl. kaffe och te), mjöl, bröd, 

salt, margarin o. d. samt konfektyrer 
405 Kaffe och te 
406 Spannmål, utsäde, fröer, foder, gödselmedel 

o. d. 
407 Vin, sprit-, malt- och läskedrycker 
40x Blandade varuslag 
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41. Textil- och beklādnadsartiklar m. m. 
410 Mannfaktur, trikā, korta varor (inkl. garn), 

klädes- och fodervaror 
411 Möbleringsmateriel och tapisserier 
412 Konfektionsartiklar 
413 Hattar, mössor och modevaror 
414 Pälsvaror 
415 Skodon och läder 
416 Handskar, reseffekter m. m. 
41x Blandade varuslag 

42. Husgeråd m. m. 
420 Glas och porslin (ej planglas) samt bosätt-

ningsartiklar 
421 Järnmanufaktur, fiskredskap, vapen, sport

artiklar och cyklar 
422 Möbler 
423 Radioapparater och -materiel 
42x Blandade varuslag 

43. Byggnadsmateriel, bränsle, kemikalier m. m. 
430 Järn och stal samt metaller 
431 Yärmeledningsmateriel (inkl. rör) och sani

tetsgods 
432 Elmateriel, armatur och hushållsmaskiner 
433 Virke, trävaror m. m. 
434 Annan byggnadsmateriel (ej trä- eller metall

varor) 
435 Färger och kemikalier 
436 Kemisk-tekniska artiklar, parfymer, läkeme

del o. d. 
437 Mineraloljor och teknisk sprit 
438 Stenkol, koks och ved 
43x Blandade varuslag 

44. Maskiner, verktyg, transportmedeLlinstrement 
m. m. 

440 Maskiner (exkl. hushållsmaskiner) samt ma-
skinfömödenheter 

441 Transportmedel (exkl. cyklar) samt reserv
delar 

442 Ur, optik, instrument o. d. 
44x Blandade varuslag 

45. Pappersmassa, papp och papper 
450 Tidningar, böcker och andra förlagsartiklar 
451 Skriv-, kontors- och ritmateriel 
452 Pappersmassa, grovpapper, finpapper och 

korta varor 
453 Pappersavfall 

46. Uppsamlingsgrosshande] 
460 Lump och skrot 
461 Spinadsämnen 
462 Hudar och skinn 

47. Diverse branscher 
470 Guldsmedsarbeten och bijouterivaror 
471 Leksaker 
472 Blommor och binderiartiklar 
473 Tobak 

480 Blandade varuslag 

50.—56. Detaljhandel 
50. Livsmedel m. m. 
500 Specerier 
501 Kött och charkuterivaror 
502 Mejeriprodukter och ägg 
503 Bröd och andra bageriprodukter 
504 Fisk (även med grönsaker, frukt och blommor) 
505 Frukt, grönsaker och rotfrukter (även med 

konfektyrer och blommor) 
506 Konfektyrer 
507 Spritdrycker 
508 övriga varuslag 
50x Blandade varuslag 

51. Textil--och beklidnadsartiUar m. m. 
510 Garn, vävnader, trikå- och vitvaror, sybehör, 

tapisserivaror o. d. 
511 Herrkonfektionsvaror och herrekiperingsartik-

lar 
512 Damkonfektionsvaror och barnkläder 
513 Herr- och damkonfektionsvaror i kombina

tion 
514 Hattar, mössor och modevaror 
515 Päls- och skinnvaror 
516 Handskar, vantar, paraplyer o. d. 
517 Skodon 
51x Blandade varuslag 

52. Möbler, bosättnings- och hushållsartiklar m. m. 
520 Glas och porslin, diverse bosättningsartiklar 

samt leksaker 
521 Möbler (även med mattor, gardiner, sängklä

der o. d.) 
522 Mattor, möbeltyger, gardiner, sängkläder o. d, 
523 Diverse snickeri- och träslöjdsarbeten, borst-

och korgvaror m. m. 
524 Radio (även med annan elektrisk materiel) 
525 El- och belysningsmateriel i övrigt 
52x Blandade varuslag 

53.—54. Andra bransehatfirer 
530 Järnvaror, maskiner, redskap m. m. 
531 Cyklar, vapen, sportartiklar o. d. 
532 Guldsmedsarbeten, ur, optik och instrument 

(ej musik-) 
533 Musikinstrument och musikalier 
534 Böcker (även med pappersvaror, tidningar 

och skrivmateriel) 
535 Pappersvaror, tidningar och tidskrifter 
536 Tobaksvaror (även med tidningar och pap

persvaror) 
537 Målningar, gravyrer och andra konstverk 
538 Blommor 
539 Läder, reseffekter, väskor m. m. 
540 Färger och kemikalier 
541 Parfymer, toalettartiklar och bijouterier 
542 Sjukvårdsartiklar 
543 Bränsle, is, grus m. m. 
544 Bensinstationer (ej i kombination med annan 

rörelse) 

55. Handel med begagnade varor 
550 Antika möbler och andra antikvaror 
551 Antikverade böcker, frimärken o. d. 
552 Auktions- och pantlånegods, begagnade klä

der o. d. 
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56. Ej specificerad handel 

560 Varuhus, enhetsprisaffärer och basarer 
561 Diverse-, länt- och skeppshandel 
562 Postorderaffärer 
563 Kringföringshandel 
564 Kiosk- och ståndhandel 
B6x övrig handel 

57. Bank- och försäkringsverksamhet 

570 Riksbank och affärsbanker 
571 Sparbanker och sparkassor 
572 Annan kredit- och penningförmedling 
573 Försäkring utom sjukkassor och Övriga un

derstödsföreningar 
574 Erkända sjukkassor 
575 övriga understödsföreningar 

58. Förmedlings-, uppdrags- och reklamverksamhet 

580 Advokat- och inkasseringsverksamhet 
581 Patent-, ingenjörs- och arkitektbyråer 
582 Bokförings- och revisionsverksamhet 
583 Annons-, reklam- och skrivbyråer 
584 Annan uppdragsverksamhet 

59. Fastighetsförvaltning m. m. 

590 Fastighetsförvaltning 
591 Fastighets- och hyresförmedling 
592 Sotning 
593 Annan hithörande verksamhet (golvboning, 

fönsterputsning o. d.) 

5x. Hotell- och restaurangrörelse 

5x0 Hotell 
5x1 Restauranger 
5x2 Pensionat och rumsuthyrning 
5x3 Kaféer, konditorier och matserveringar 

6. . Offentliga tjänster m. m. 

60. Förvaltning, ej annorstädes redovisad 

600 Konungahus och hov 
601 Diplomati och konsulatväsen 
602 Rättsväsen 
603 Polisväsen 
604 Brandväsen 
605 Tullväsen 
606 Annan hithörande förvaltning 

61. Försvarsväsen 

610 Lantförsvar 
611 Sjöförsvar och kustartilleri 
612 Flygvapen 

62. Socialvård 

620 Samhällets barna- och ungdomsvård 
621 Fångvård och liknande anstaltsvård 
622 Ålderdomshem o. d. 
623 Annan socialvård 

63. Hals o- och sjukvård samt personlig hygien 

630 Läkarverksamhet och sjukvård 
631 Apoteksväsen 
632 Badinrättningar 
633 Frisering och annan kroppsvård 

64. Religionsvård 

640 Svenska statskyrkan 
641 Andra religiösa samfund 

65. Undervisning och vetenskaplig verksamhet 

650 Universitet och högskolor 
651 Läroverk, seminarier och liknande 
652 Folk- och småskolor 
653 Andra skolor 
654 Privat undervisning 
655 Bibliotek, musei- och arkivväsen 
656 Annan vetenskaplig verksamhet 

66. Litterär och konstnärlig verksamhet samt 
rekreations- och nöjesföretag 

660 Skriftställen och annan litterär verksamhet 
661 Tidningsväsen (utom tryckerier) 
662 Bildande konst 
663 Musik och sång, ej annorstädes redovisade 
664 Teatrar 
665 Filminspelning, filmuthyrning och biografer 
666 Annan konstnärlig verksamhet 
667 Gymnastik och idrott 
668 Nöjesföretag 

67. Organisationer för intressegemenskap, ej an
norstädes redovisade 

670 Arbetsgivar- och personalorganisationer 
671 Andra näringsorganisationer 
672 Politiska organisationer 
673 Andra organisationer 

7. . Husligt arbete 

70. Inom jordbruk med binäringar 

700 Inom jordbruk med över 100 hektar åker 
701 » » » 50—100 » » 
702 » » » 30— 50 » » 
703 » » » 20— 30 » » 
704 » » » 15— 20 » » 
705 » » » 10— 15 » » 
706 » » » 5— 10 » » 
707 » » » 2— 5 » » 
708 » » » högst 2 » » 
709 » trädgårdsskötsel samt renskötsel, päls

djursuppfödning och annan djurskötsel 
70x » jordbruksverksamhet, ej ovan redovi

sad 
70y » skogsbruk och fiske 

710 Inom gruvbrytning 

720 Inom industri och hantverk 

730 Inom samfärdsel 

740 Inom handel 

760 Inom offentliga tjänster m. m. 

780 Inom ospecificerad verksamhet 

8 0 0 Ospecif icerad verksamhet 
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