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ORGANISATIONS- OCH ARBETSKRAFTSPROBLEM 

INOM HÄLSOVÅRD OCH ÖPPEN SJUKVÅRD 

Av tf byrådirektör A N N - M A R G R E T L U N D G R E N 

I direktiven för den våren 1954 tillsatta kommittén för översyn av hälso- och 
sjukvården i riket ingick bl a att utarbeta förslag, ägnade att ge ökad effekt 
åt tjänsteläkarorganisationen och att effektivera hälsovårdsarbetet ute i 
länen. I sitt nyligen avgivna betänkande, Hälsovård och öppen sjukvård i 
landstingsområdena (SOU 1958: 15), är det främst till dessa frågor kom
mittén tagit ställning. 

Problemen är emellertid inte av beskaffenhet att kunna behandlas isole
rade från hälso- och sjukvårdsproblemen i övrigt och i betänkandet har 
kommittén även lämnat en omfattande, siffermässigt dokumenterad redo
visning av förhållandena inom hälso- och sjukvårdsorganisationen i dess 
helhet och de tendenser i utvecklingen, som där gör sig gällande. 

Hälso- och sjukvårdens omfattning och expansion 

Kommittén understryker starkt — utom de medicinska och humanitära — 
även de samhällsekonomiska aspekterna på problemen. Värdet av den pro
duktionsförlust, som vållas vårt land av sjukdom och invaliditet, uppskat
tas sålunda för 1957 till 3,7 miljarder kronor. Statens, landstingens, primär
kommunernas och sjukkassornas utgifter (inklusive investeringsutgifter) 
för hälso- och sjukvård uppgick under samma år till 1,7 miljarder kronor. 
Detta är minimisiffror, vilka til lsammans ger en kostnad av 5,4 miljarder 
kronor, motsvarande 12 procent av nettonationalprodukten och 9 à 10 pro
cent av bruttonationalprodukten för nämnda år. 

Som ett slående uttryck för den starka expansion, som ägt rum inom häl
so- och sjukvården, anger kommittén att enbart de offentliga utgifterna för 
dessa ändamål i förhållande till bruttonationalprodukten ökat från 1 procent 
1928 till drygt 1,5 procent 1938/39 för att år 1955 uppgå till 3 procent av 
denna. 

Expansionens omfattning framgår bl a av att antalet årligen intagna pa
tienter i sluten kroppssjukvård sedan 1939 stigit med ca 80 procent och att 
antalet årligen »förstagångsintagna» patienter vid statens och storstädernas 
mentalsjukhus fördubblats mellan 1940 och 1955. Inom den öppna sjukvår-
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den vid och utanför lasaretten har antalet läkarkonsultationer per 100 sjuk
kassemedlemmar fördubblats sedan 1942 och inom den förebyggande mödra-
och barnavården noteras en högst väsentlig ökning av antalet hälsoöver-
vakade inom olika ålderskategorier. 

Utvecklingen i fråga om arbetskraft och vårdplatser 

Följande sammanställning, grundad på uppgifter i betänkandets tab 5.14, 
5.15 och 5.22, belyser utvecklingen av resurserna i fråga om sådan kvalifi
cerad medicinalpersonal som läkare och sjuksköterskor samt av vårdplatser 
för kroppssjukvård och vård vid mentals jukhus. 

Sammanställningen visar, att sjuksköterskeantalet stigit kraftigast på se
nare år både absolut och relativt sett, medan antalet läkare, relativt sett, 
steg snabbast under 1940-talet, paradoxalt nog just då läkarbristen först bör
jade göra sig mera markan t märkbar . 

Antalet vårdplatser ökade väsentligt snabbare under 1930-talet än under 
40- och 50-talen. För kroppssjukvårdens del uppgick ökningen av antalet 
intagna för tiden 1931—1940 till 51 %, 1941—1950 till 56 % samt för tiden 
1951—1955 till 15 %. Det är framför allt förkortningen av vårdtiderna, sär
skilt inom lasarettsvården, som gjort det möjligt att — trots investerings
begränsningar och byggnadsrestriktioner —• öka antalet intagna på det sätt 
som skett. Då man emellertid, såvitt nu kan bedömas, i varje fall för kropps
sjukvårdens del icke kan räkna med någon ytterligare vårdtidsförkortning, 
kan för framtiden ökade krav på sluten vård endast mötas genom en ytter
ligare utbyggnad av anstaltsvården. Hälso- och sjukvården har under andra 
världskriget och ända fram till 1956 fått sig tillmätt en mindre andel av in-
vesteringsutrymmet än före kriget, trots att dess allmänna betydelse i folk
hushållet s tarkt ökat. De lättnader, som nyligen kommit till stånd i fråga om 
byggnadsverksamheten, är därför ytterst nödvändiga både för att tillgodose 
ett sedan länge ackumulerat byggnadsbehov och för att möjliggöra fortsatt 
utbyggnad. 



Organisations- och arbetskraftsproblem inom hälsovård och öppen sjukvård 391 

Följande sammanställning, till vilken uppgifterna huvudsakligen häm
tats ur tab 5.21 och 5.22 i betänkandet, belyser ökningen av antalet läkar
tjänster inom vissa huvudområden i förhållande till det totala läkarantalet 
under åren 1930—1955. 

De anförda siffrorna visar ojämnheten i utvecklingen inom olika sektorer 
under skilda perioder och understryker vikten av en mera planmässig sam-
dimensionering. 

Av särskilt intresse i detta sammanhang är hur stor del av läkarkåren, 
som åtgår för besättandet av ifrågavarande tjänster, och hur proportionerna 
därvidlag växlat under de senaste decennierna. Detta belyses i nedanstående 
sammanställning. 

Tydligt är att successivt en något växande del av läkarkåren behövt tas 
i anspråk för att besätta de angivna kategorierna av tjänster (drygt 53 
procent 1930 och närmare 58 procent 1955). Därvid är det den slutna 
kroppssjukvårdens läkartjänster, som helt svarat för ökningen (från 27 
procent av kåren 1930 till 39 procent 1955). Läkartjänsterna vid mental
sjukhusen har bibehållit eller något försämrat sin relation till det totala 
läkarantalet, medan läkartjänsterna i öppen vård i förhållande till kårens 
storlek minskat rät t avsevärt (från sammanlagt drygt 30 procent 1920 till 
knappt 15 procent 1955). Denna sjunkande tendens framträder ännu tyd
ligare, om de vakanta tjänsterna frånräknas. 

Rekryteringssvårigheterna är i själva verket så betydande att huvud
männen på senare år i stor utsträckning tvingats att avstå från att öka an-
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talet t jänster i den utsträckning som behövts. Främst har detta gällt tjäns
ter vid mentals jukhus och inom provinsialläkarverksamhet men numera 
tillämpas sådana restriktioner även inom den slutna kroppssjukvården. 

Provinsialläkarkrisen 

Trots en fortsatt ehuru försvagad ökning av antalet tjänster har under 
1950-talet på grund av det växande antalet vakanser ingen reell ökning 
av provinsialläkarkåren inträtt . Kvartalsrapporterna från medicinalstyrel
sen visar sedan flera år en fortgående försämring av läget. I betänkandet 
anförs hä rom: 

»Numera står omkring var femte eller sjätte provinsialläkartjänst ledig 
—• i Norrland var tredje eller var fjärde, i Norrbotten varannan. I två tred
jedelar av de lediga distrikten uppehälles arbetet antingen av en läkare i 
ett granndistrikt — som sålunda har dubbel eller flerdubbel arbetsbörda — 
eller av vikarie, som saknar allmän behörighet att utöva läkaryrket.» 

Det är tydligt, att det är den al lmänna bristen på läkare, som slår ige
nom även i fråga om rekryteringen av provinsialläkare, men det är också 
tydligt, att provinsialläkarverksamheten, liksom den vid mentalsjukhus be
drivna vården, i sin nuvarande gestaltning har särskilt svårt — jämfört 
med exempelvis lasarettsvården — att konkurrera om den knappa läkar-
arbetskraften. Orsakerna till detta är många: den stora arbetsbelastningen, 
bundenheten genom jourtjänsten, mindre möjligheter till vetenskapligt ar
bete och avancemang, otillräcklig assistans etc. 

Icke minst betydelsefullt torde det vara, att t jänsteläkaren ute på fältet 
ofta känner sig arbeta i medicinsk isolering, avskuren från samarbetet med 
kolleger och möjligheten att med dem dryfta svårtydda fall och dela an
svaret för deras behandling. Till denna känsla bidrar att han saknar många 
av sjukhusets tekniska resurser för diagnostik och terapi. Om han inför 
dessa svårigheter väljer att »för säkerhets skull» i stor utsträckning remit
tera sina patienter till s jukhus eller specialistvård, ger honom hans arbete 
icke alltid den tillfredsställelse, det eljest kunnat skänka. 

Genom rekryteringssvårigheterna ökar arbetsbelastningen för de kvarva
rande provinsialläkarna, vilket i sin tur ytterligare minskar banans attrak
tivitet. Härigenom har provinsialläkarkrisen kommit in i en »ond cirkel», 
som måste brytas, om en förbättring skall komma till stånd. 

Eftersatta behov 
Den öppna vården är emellertid underdimensionerad även i fråga om an
nan medicinalpersonal än läkare. Många distriktsskötersketjänster är va-
kanta och behovet av sjuksköterskor med hälsovårdsutbildning på andra 
områden är också långt ifrån fyllt. Antalet sjukgymnaster, kuratorer, sys
selsättningsterapeuter, psykologer etc med arbetsuppgifter huvudsakligen 
i öppen hälso- och sjukvård är mycket litet och möjligheterna att öka de
ras kadrer med nuvarande utbildningsresurser små. 
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Till följd av den öppna vårdens underdimensionering har både den om
givningshygieniska tillsynen och det förebyggande vårdarbetet kommit 
starkt i efterhand i förhållande till det kurativa arbetet. 

I det moderna samhället ha r ökade hygieniska risker uppstått genom 
den tekniska utvecklingen, folkökningen, den vidgade marknaden för 
produktionen etc. Et t sanitärt missförhållande, som förr hade endast 
en begränsad lokal räckvidd, kan numera lätt få omfattande och ödes
digra konsekvenser. Allvarliga brister kan konstateras i tillsynen över 
vatten och avlopp, renhållning och livsmedelshygien, bostads-, skol- och 
industrihygien osv. Trafik- och bullerfrågor, de olika slag av påfrestning
ar, som framkallar stress, den ökade radioaktiva strålningen — allt detta 
utgör hygieniska problem, som kräver ökade samhällsinsatser. 

Inom den förebyggande vården har man sedan 1930-talet gjort en god 
start genom hälsoövervakningen av blivande mödrar och spädbarn och ge
nom organisationen för skolhälsovård. Även på dessa områden skulle emel
lertid en intensifierad vård kunna medföra betydande vinster. För barn och 
ungdom i andra åldersgrupper liksom för de vuxna finns endast ansatser 
till en utbyggd hälsovård. 

Den hälsokontroll, som förekommer i fråga om vissa sjukdomar, är of
tast inriktad på sådana grupper, som är särskilt utsatta för hälsorisker 
eller vilkas hälsotillstånd är av speciell betydelse ur samhällets synpunkt. 
Kommittén anser den största uppmärksamhet böra ägnas åt att utvidga 
området för dessa s k riktade hälsoundersökningar. Med rådande personal
brist anses däremot ett genomförande av generella hälsoundersökningar 
vara en sak, som måste ställas på framtiden. Fortsatt försöksverksamhet 
rekommenderas emellertid. 

Trots att tjänsteläkare och distriktssköterskor mer och mer tvingats att 
koncentrera sitt arbete till den öppna sjukvården har detta icke kunnat 
hindra att även denna vård i ständigt växande utsträckning förlagts till 
sjukhusens öppna mottagningar. Detta har i sin tur ökat dessa anstalters 
läkarbehov och ytterligare skärpt konkurrensen om sådan arbetskraft. Det
ta är ett annat av de cirkelsammanhang, som medverkar till att skapa den 
rådande tjänsteläkarkrisen. 

Kommittén anser de krisfenomen, som här berörts, bottna i organisa
tions- och arbetskraftsproblem, vilka ej kan särskiljas från varandra. 

Förslag om enhetlig tjänsteläkarorganisation i landstingsområdena 

Önskemålet att nå en bättre integration av de statliga och av primärkom
mun anställda t jänsteläkarna i hälso- och sjukvårdsorganisationen inom 
vederbörande sjukvårdsområde och minska deras isolering ligger till grund 
för kommitténs förslag, att dessa läkare successivt skall förenas till en en
hetlig tjänsteläkarkår under landstingens huvudmannaskap. Härigenom 
skulle exempelvis sjukhusvård och tjänsteläkarverksamhet väsentligt lät
tare kunna dimensioneras på lämpligt sätt i förhållande till varandra. Sam
arbetet med lasaretten skulle kunna utvecklas bättre och större möjligheter 
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kunde skapas för t jänsteläkarna att återuppliva och bevara den omedel
bara kontakten med det kliniska arbetet. Reformen skulle också kunna öka 
s jukhusläkarnas kontakt med och förståelse för arbetet i den öppna vår
den. En rationell distriktsindelning för t jänsteläkarverksamhet, bedriven 
ej blott vid enläkarstationer u tan även vid två- och flerläkarstationer, skul
le underlättas, om även städerna ingick i distriktsindelningen. Reformen 
skulle dock icke beröra de stadsläkare, som helt eller huvudsakligen har 
uppgifter inom hälsovård, socialmedicin e dyl; ej heller skulle den beröra 
förste provinsialläkarna. Beträffande dessa kategorier hänvisas till det av
snitt av denna artikel, som behandlar förslagen om en länsläkarinstitution. 

I motsats till staten skulle landstingen genom att förstärka tjänsteläkar
verksamheten kunna göra icke oväsentliga besparingar »på sjukhussidan». 
Bland annat med hänsyn härtill kan de väntas vara villiga att verkligen sätta 
in sina krafter på att få till s tånd den minimiökning av tjänsteläkarorga-
nisationen från ca 750 till ca 1 050 befattningar, som anses behövlig under 
den närmaste tioårsperioden. Utan att på förhand vilja binda huvudmän
nen vid en närmare planering ha r kommittén i sina kostnadskalkyler räknat 
med sammanlagt 700 läkarstationer i landstingsområdena, varav 500 en-
läkarstationer, 125 tvåläkarstationer och 75 centraler för tre eller flera 
läkare. 

Enligt förslagen skall mottagningslokalerna anpassas efter vissa normal
s tandardkrav och förses med all erforderlig utrustning för tjänsteläkarar
betet. Mottagnings- och skrivhjälp bör engageras i väsentligt ökad utsträck
ning och beräknas vid tioårsperiodens slut komma att motsvara 1 400 hel
tidskrafter (f n ca 600), varav ca 30 procent sjuksköterskor. 

Under samma tioårsperiod bör enligt gjorda behovskalkyler antalet tjäns
ter för sjuksköterskor med hälsovårdsutbildning i landstingsområdena öka 
från ca 2 050 till ca 2 900, varjämte 300 sjukgymnastt jänster skulle inrättas 
i t jänsteläkardistrikten. 

Ökningen av driftkostnaderna för det al lmänna per år skulle enligt för
slagen för dessa delar av organisationen — oavsett kostnadsfördelningen 
mellan stat och landsting •—• vid utbyggnadsperiodens slut, räkna t efter nu
varande löneläge, uppgår till drygt 39 miljoner kronor, varav: 

För investeringar beräknas under hela utbyggnadsperioden en kostnad 
av 74 miljoner kronor, varav 60 miljoner för anordnande av två- och fler
läkarstationer jämte upprustning av befintliga enläkarstationer samt 14 mil
joner för nyanskaffning av inventarier till läkarstationerna. 

Genom den väsentliga utbyggnad och upprustning, som sålunda för
ordats, skulle enligt kommitténs mening t jänsteläkarnas möjligheter att 
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meddela en tidsenlig, kvalitativt högvärdig läkarvård väsentligt förbättras 
samt deras bundenhet och isolering minskas. I icke ringa grad skulle dessa 
syften befordras genom en huvudman, som mera än staten stod i direkt 
kontakt med problemen på det lokala planet och kunde följa verksamheten 
på nära håll. Det ökade intresse och den större villighet till ekonomiska och 
andra insatser, som detta kan väntas medföra, har gjort att de statliga men
talsjukhusens läkare för sin del med glädje hälsat tanken på ett ändrat hu
vudmannaskap. Det är därför ägnat att väcka förvåning och oro för möj
ligheterna att komma till rät ta med provinsialläkarkrisen att vederbörande 
läkarorganisationer redan innan de här redovisade förslagen förelåg i ut
arbetat skick i stor utsträckning uttalat sig negativt till motsvarande för
ändring för t jänsteläkarnas del. 

Förslag om en länsläkarinstitution 

Kommittén anser at t även efter ett överförande av huvudmannaskapet för 
tjänsteläkarna till landstingen dessa läkare bör ha kvar sina omgivnings
hygieniska uppgifter i nuvarande omfattning. Några ökade insatser av dem 
på detta område anser man däremot icke vara att påräkna. 

För att förstärka den omgivningshygieniska tillsynen föreslås åläggande 
för landstingsstäder med minst 40 000 invånare att ha en stadsläkare för 
primärkommunala uppgifter inom omgivningshygien och socialmedicin. I 
fråga om städer och andra kommuner med 15 000—40 000 invånare har 
kommittén stannat vid att rekommendera anställandet av en särskild läkare 
för i huvudsak sådana uppgifter. Kommittén rekommenderar även att för
slaget till ny hälsovårdsstadga kompletteras med bestämmelser, som garan
terar att frågan om allmän hälsovårdsinspektion och bostadsinspektion lö
ses på ett godtagbart sätt. Härför krävs att även mindre kommuner får till
gång till hjälp av hälsovårdsinspektör. 

Behovet av kvalificerad personal för uppgifterna inom den allmänna häl
sovården, framför allt på det omgivningshygieniska området, är så om
fattande att här angivna åtgärder på det lokala planet icke på långt när är 
till fyllest. Kommittén har på grund härav föreslagit en förstärkning av 
förste provinsialläkarinstitutionen — omdöpt till länsläkarinstitutionen — 
och en närmare samordning av denna med annan expertis, som också har 
uppgifter inom den allmänna hälsovården på regionplanet. En sådan sam
ordning anser kommittén desto mer angelägen som dessa uppgifter på riks
planet ofta är fördelade mellan ett flertal centrala myndigheter. 

Länsläkarinstitutionen skall enligt förslagen i alla utom de minsta länen 
bestå av lånsläkare, biträdande länsläkare, hälsovårdskonsulent och låns
sköterska. 

Tillsammans med länsveterinärer, distriktsingenjörer, yrkes- och social
inspektörer samt socialvårdskonsulenter skall länsläkarinstitutionens be
fattningshavare bilda en »hälsovårdsdelegation» på länsplanet. I vissa ären
den skall samarbetet även omfatta andra länsstyrelseexperter, såsom läns-
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arkitekten och överlantmätaren. I sammanträden inom gruppen bör även 
länsstyrelsen vara representerad. 

Länsläkarinsti tut ionens arbetsuppgifter bör såvitt möjligt täcka hela om
rådet för den statliga hälso- och sjukvårdstillsynen på länsplanet. 

Prakt iskt betydelsefullt är att hälsovårdsexperterna på länsplanet bereds 
lokaler hos länsstyrelserna, där även juridiskt biträde och skrivhjälp bör 
ställas till förfogande. 

Kommittén har tänkt sig en utbyggnadstid av åtta år och uppskat tar mer
kostnaden per år, jämfört med nuvarande lönekostnader för förste provin-
sialläkarinstitutionen, till 1,7 miljoner kronor vid full utbyggnad av orga
nisationen. 

Förslag, som rör utbildning och rekrytering 

Utsikterna att med nuvarande utbildningskapacitet i fråga om läkare och 
annan kvalificerad medicinalpersonal ås tadkomma den utbyggnad av den 
öppna vården, som förslagen syftar till, ter sig icke alltför l jusa; de an
språk, som ställs från andra områden, bl a den starkt underdimensionerade 
mentalsjukvården, ha r ju här ej alls kunnat beröras. 

Även med den ökade intagning av medicine studerande, som på senare år 
blivit möjlig, anser kommittén ökade utbildningsresurser för läkare vara 
nödvändiga, om man ej även på längre sikt vill bli helt beroende av läkar-
immigration; under de närmaste åren framstår en sådan som oundgängligen 
nödvändig. Nya tillgångs- och behovsprognoser förordas för att bedöma det 
framtida läkarbehovet. Härvid bör också övervägas utbyggandet av den 
medicinska undervisningen i Umeå till att omfatta även preklinisk utbild
ning. 

För sjuksköterskornas del är inrät tandet av deltidstjänster särskilt an
geläget men fortsatt förstärkning av utbildningskapaciteten för sådan per
sonal förordas även. En fördubbling av antalet sjuksköterskor med hälso
vårdsutbildning är nödvändig för att tillmötesgå kraven på sådan arbets
kraft. 

Trots att så sent som hösten 1957 beslut fattats om ökade utbildnings
resurser för sjukgymnaster ifrågasätts, om denna arbetskraft kommer att 
räcka till också för den öppna vården. 

Slutligen förordas omedelbara åtgärder för en ökning av antalet psyko
loger, arbetsterapeuter och kuratorer . Bl a anses behov föreligga av ytter
ligare ett socialinstitut. En översyn av utbildningsformerna för de båda 
sistnämnda personalkategorierna anses angelägen. 



397 

OGIFT MODERS RÄTT ATT VARA OKÄND 

Ett blad ur vår sociala historia 

Av generaldirektör KARL J HÖJER 

Enligt uråldrig sed torde föräldrar i begynnelsen av historisk tid haft full 
rätt att fritt förfoga över sina barns liv. Så var förhållandet i medelshavslän-
derna och så torde ha varit förhållandet också uppe i Norden. I antikens län
der fanns redan före kristendomens genombrott ansatser till att söka beskära 
denna frihet att mer eller mindre direkt ta barnens liv men den verkliga för
skjutningen kom dock först med kristendomen. Denna hävdade som det bru
kar heta människovärdet och krävde respekt för människolivet. Det var lika 
litet tillåtet att ta sitt eget liv som att ta andras. Självfallet var det inte lätt 
att hävda denna moral i en tid som karakteriserades av ett obegränsat barna
födande och ytterligt blygsamma villkor för de breda lagren, periodvis den 
rena nöden. Man föll då lätt tillbaka till den urgamla seden att sätta ut de 
nyfödda barn som man inte ansåg sig kunna klara. Ännu svårare blev upp
giften därigenom att kyrkan med sin syn på sexualförhållandet skapade nya 
och slagkraftiga motiv för detta. Sexualförhållandet blev tabubelagt och för
bindelser utan kyrklig vigsel blev en svår synd och ett grovt brott. En ogift 
kvinna som fick barn blev utsatt för allmän vanära i de grymmaste former. 
Därmed skapades en ny svår frestelse för en dylik kvinna att göra sig av med 
sitt barn, helst före dess födelse men annars så snart som möjligt efter. 

Under en ganska lång övergångstid nödgades man av dessa orsaker tole
rera att barn blev utsat ta och man inskränkte sig till att s a s reglera själva 
utsättandet på sådant sätt att barnen kunde bli tagna om hand och uppfost
rade genom andras försorg. Sålunda kom under 700-talet de första hitte
barnshusen till stånd och ökades sedan efter hand i antal, säkerligen dock 
aldrig ens tillnärmelsevis svarande mot behovet. I vårt land följde utveck
lingen efter kristendomens införande ungefärligen samma linjer. 

Under seklernas gång hävdades den kristna sexualmoralen — man torde 
kunna säga allt hårdare och målmedvetnare — och förde i sitt släptåg många 
barnamord. Dessa bekämpades med de strängaste straff. Enligt 1734 års lag, 
missgärningsbalken 16 kap Om barnamord gällde: »Kona som af oloflig be-
blandelse warder hafvande, och thet ej uppenbarar förr födslen, söker enslig
het vid själva födslen, och therefter lägger fostret å lön; hon skal halshuggas 
och i båle brännas, ehwad hon föregifver fostret wara dödt födt, eller ej full-
gångit.» Inte ens dessa hårdast möjliga straff hjälpte. Det var tydligen van-
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ligt att man hittade barnlik ute i markerna u tan att det kunde uppdagas vem 
som framfött det. Ett vittnesmål om de makabra metoder man därvid 
kunde tillgripa för att kunna uppspana och till straff befordra den arma 
modern möter vi i ett kungl brev av 1755. 

Brevet börjar på följande sät t : »Oss är i anledning av ett förekommit mål 
i underd. wordet hemställt , huruvida i den stad, der dödt foster blifwit 
funnit, men modren till detsamma icke kunnat straxt igenfinnas, det må vara 
efterlåtit, att derom undersökning anställa genom mjölkning af alla ogifta 
af qvinnokönet. Och ehuruwäl Wi funnit, att ett sådant undersökningssätt 
icke har grund i Lagen; dock på det en sådan warnart ig qvinnsperson må, 
så mycket möjeligt är kunna skaffas till rät ta och sitt wälförtjenta straff 
undergå, hafwe Wi» osv. I fortsättningen uppmanas myndigheterna att upp
lysa allmänheten om dess skyldighet att medverka till den skyldigas avslö
jande och om de straff som följer för den som inte lämnar sådan medver
kan. 

Själva brevet är ju i och för sig en bekräftelse på att det var åtminstone 
tämligen vanligt, kanske ofta förekommande, att man sökte mjölka alla trak
tens ogifta kvinnor för att därmed få fram vem som kunde vara moder till 
det funna barnet. Vad blev det av respekten för människovärdet ! Nu konsta
terar Kungl Maj :t i försiktiga ordalag att ett sådant förfaringssätt inte har 
grund i lag och hänvisar till mera normala vägar för att avslöja brott men 
så långt som till ett klart fördömande av metoden går man inte. Trots detta 
är brevet ett utslag av upplysningstidens krav på mänskligare metoder inom 
bl a rättsväsendet. 

Hur ytterligt försiktiga de steg var som man tog på vägen bort från den 
barbariska grymheten mot olyckliga människor må illustreras därav att man 
1779 »mildrade» den nyss nämnda paragrafen om straff för barnamord där
hän att halshuggning och bränning skulle vara straffet endast för den som 
direkt tagit livet av barnet eller i full avsikt att avhända det livet lagt det å 
lön. Om barnet eljest genom moderns förfarande ljutit döden skulle straffet 
vara »ifrån tjugu och tjugufyra par ris, til och med högsta kroppsplikt samt 
fängelse och arbete å Tukthus , i tu eller flere år, efter omständigheterne». 

Året innan, alltså 1778, hade man emellertid tagit ett steg som för motver
kande av barnamorden var av mycket större betydelse än de hårda straffen. 
Då utfärdades »Kongl. Maj :ts Nådige Bref angående Barnamord», vilket på 
samma gång som m a n sökte förhindra en del vanärande åtgärder.gav modern 
rätt att vara okänd och på så sätt en möjlighet att undgå vanäran. Barna
mordsbrevet blev gällande ända fram till 1918, då lagen om barn utom äkten
skap trädde i kraft. 

Inledningen till barnamordsbrevet ger en talande skildring av den situa
tion, i vilken man ansåg sig försatt, och m å citeras : 

»Under thet Kongl. Maj :t i Nåder låtit sig föredraga the tid efter annan 
inkomne mål rörande Barnamord, har Kongl. Maj:t med serdeles bekym
mer funnit, at t fruktan för thet i Lagen stadgade Döds-straff icke förmådt 
afhålla therifrån, i thet flere exempel utwist, at, ofta, lägrad qvinna först af 



Ogift moders rätt att vara okänd 399 

/ våra dagars Sverige behöver ingen skämmas över att vara ogijt mor 

blygsel för hennes tillstånd eller then skymf som therwid följde och ther-
näst af bekymmer öfver förlägenhet med barnets skjötsel och underhållande, 
blifwit bragt at begå sådan menskligheten wanhedrande gerning, för hwilken 
sjelfwa Naturen har afsky, tå Döds-straffet ofta blifwit ansedt såsom en 
önskad utväg för henne, at på en gång warda både skam och bekymmer qvitt. 

Således och ehuru, genom eftergift af straffet, otukt och oordentelig lefnad 
icke borde lemnas tygelfrie, så wida sådant stridde emot sederne, och skulle 
medföra mycket ondt uti samhället, anser dock Kongl. Maj.-t theraf icke böra 
följa, at på en häfdad qvinna för hennes lifstid lägga sådan skymf, som icke 
överensstämde med Lagen, bestraffningens afsigt eller förseelsen och brot
tet, icke heller at godkänna fördomar och en blind ifver, som i förra tider 
gådt så långt, at knappast Naturens röst fått rådfrågas för the oskyldige bar
nen, utan månge ansedt them, för thet the warit födde af oäkta säng, såsom 
från Samhället och all wård uteslutne.» 

I fortsättningen erinras om att vissa åtgärder redan vidtagits för att rätta 
vad man alltså verkligen betraktade som missförhållanden. Sålunda hade den 
offentliga kyrkoplikten för ogift kvinna som haft könsförbindelse avskaffats, 
dvs kvinnan skulle slippa att inför hela den samlade menigheten utpekas så
som skyldig till sådan förbrytelse och motta sitt straff. Kyrkoplikten skul-
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le i sådana fall vara hemlig. Att ett barn var oäkta skulle inte hindra att det 
fick intas i »Skråen och Handtwerkerier». Då dessa reformer inte visat sig 
tillräckliga föreskrevs nu i barnamordsbrevet i sammandrag följande. 

Den hemliga kyrkoplikten skulle verkställas av vilken präst som därom 
anmodades och ske i vittnens närvaro. Prästen och vittnena förbjöds att om
tala vem som undergått sådan hemlig skrift vid risk av böter. Inför försam
lingen skulle endast kungöras att en okänd person erhållit avlösning för 
ifrågavarande brott samt att plikten till kyrkan blivit erlagd. Prästen hade 
att meddela bevis på rättens utslag. Barnmorska förbjöds att yppa att hon 
biträtt kvinnan vid barnafödseln i dylik situation. Detta är den viktigaste 
delen av brevet och innebär alltså att modern fick rätt att vara okänd. Man 
såg alltså ingen annan effektiv väg att bättra moderns ställning och därmed 
förekomma barnamord än att ge henne en möjlighet att befria sig från bar
net, underpanten på hennes synd och brott. Ty att hon skulle få vara okänd 
innebar ju att hon avbröt all förbindelse med barnet. Trots att man enligt det 
följande sökte mildra kvinnans svåra ställning tilltrodde statsledningen sig 
tydligen inte att kunna i så hög grad göra detta att därigenom barnamorden 
skulle effektivt motarbetas. I stället erbjöd man henne då chansen att bli 
godtagen i samhället igen genom att överge sitt barn! 

I övrigt föreskrevs bl a att kvinnan ej fick uteslutas ur församlingens 
gemenskap eller »ifrån Salighetsmedlens utnyttjande», att skillnad vid dop 
inte fick göras mellan äkta och oäkta och att »häfdad qvinna» vid lysning 
eller i andra handlingar inte fick ges en sådan beteckning att förhållandet 
framgick därav. Vid domstolen skulle kvinnan äga rätt att svara skriftligen 
och om det ansågs nödvändigt med hennes personliga inställelse skulle hon 
inte få »blottställas för skymf och andras begabberi». Kvinna som ville på 
okänd ort framföda barnet skulle lämnas ostörd, »utan någons åtal eller ef
terfrågan om hennes person eller tillstånd: och anser Kongl. Maj:t then olä
genhet mindre, om på sådant sätt något olofligt Häfdande skulle döljas än 
at genom sträng efterfrågan i thylikt tillfälle betaga et blödigt sinne all ut-
•wäg at kunna dölja sin förbrytelse». 

Till slut uppmanades Kungl Maj:ts Befallningshavande i orterna att an
vända de medel som årligen ställdes till deras förfogande av överstyrelsen 
för barnhus- och hospitalsinrättningarna till underhåll åt de barn vilka så
lunda deras föräldrar inte kunde sörja för, varjämte uttalades en stilla för
hoppning att något av församlingarnas fattighusmedel skulle kunna använ
das därtill. 

Barnamordsbrevet väckte stor förbittring på prästerligt håll och beteckna
des som ett utslag av tidens slapphet i sedliga ting. Redan år 1817 väcktes 
motion i prästeståndet om dess upphävande och dylika motioner återkom 
under varje årtionde ända fram till och med 1850-talet. Detta stånd var varje 
gång med på att moderns rätt att vara okänd borde avskaffas men förslaget 
föll alltid på de andra ståndens motstånd. Både inom adeln och bondeståndet 
lär därvid ha uttalats förmodan att prästerna var förargade över att denna 
författning minskat deras makt över en del av kvinnokönet ! 
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I slutet av 1700-talet syns det ha blivit allt vanligare att Allmänna barn
huset i Stockholm, som framgått ur vissa äldre barnhusinrättningar och 
som främst tagit hand om fattiga, nödlidande föräldrars barn samt om 
hittebarn och andra värnlösa barn, blev den institution som ofta kom att ta 
hand om just barn som utan att vara hittebarn dock var barn av okänd mo
der, i regel mot en viss inlösenavgift, som kan antas ha erlagts av den 
ogifta moderns husbonde, sannolikt ej sällan av den anonyme fadern men 
också ibland av fattigvården. Det är säkerligen ingen tillfällighet att inlö
senförfarandet, ehuru ej i författning reglerat, just under 1790-talet fick en 
starkt ökad omfattning. Än i denna dag möter oss i Allmänna barnhuset vis
sa aktuella spörsmål, vilka helt går tillbaka på 1778 års barnamordsbrev. 
Härtill återkommer vi. 

I Kungl Maj:ts reglemente för barnmorskor av 1840 uttalades att barn
morska »vid hemlig förlossning» borde råda kvinnan att uppteckna sitt namn 
och hemvist på ett papper och försegla det, så att präst som döpte barnet 
skulle kunna utanpå konvolutet göra en anteckning om att det innehöll upp
gift om modern till det utanpå konvolutet namngivna, av prästen döpta bar
net. Kvinnan borde uppmanas att själv noga förvara detta papper till sin 
egen framtida säkerhet, dels för att hon skulle kunna bevisa att hon inte dolt 
det barn, med vilket hon varit havande, dels om hon det önskade kunna 
visa att barnet blivit av henne framfött. 

Det är ju uppenbart att detta råd till kvinnorna gavs av omtanke om deras 
eget bästa. Förmodligen hände det emellanåt att kvinna som varit havande 
och sedan observerades utan att ha barn med sig blev misstänkt för att ha 
låtit abortera sitt barn eller för barnamord och ansatt av nitiska myndig
heter efter angivelse av »för rättvisa nitälskande». Genom att visa upp sitt 
förseglade konvolut kunde hon då visa att hon framfött barnet i laglig ord
ning. En bestämmelse av detta innehåll stod kvar i följande barnmorskereg
lementen ända fram till 1909. I vilken omfattning mödrarna utnyttjade den 
möjlighet som sålunda erbjöds är inte närmare känt men i lagberedningens 
betänkande 1915 angående lag om barn utom äktenskap uttalade beredning
en att sådan hemlig namnsedel syntes ha kommit i bruk i stor utsträckning 
åtminstone vad huvudstaden anginge. 

Emellertid hade genom prästerskapets ingripande namnsedeln erhållit 
en helt annan innebörd än som var avsett. Mot slutet av århundradet aktua
liserades ånyo tanken att slopa barnamordsbrevet men som ett alternativ 
framfördes tanken att modern visserligen skulle få vara okänd men endast 
på så sätt att hennes namn antecknades i ett hemligt register på pastorsex
peditionen, som skulle vara tillgängligt i vissa, av Konungen bestämda fall 
såsom då ett barn sökte sin mor eller då en mor ville legalisera sitt barn. 
År 1898 väcktes motioner i riksdagen om skrivelse angående utredning i 
denna fråga men förslaget föll på första kammarens motstånd. Samma år 
beslöt kyrkomötet en skrivelse i saken. Ingen utredning kom emellertid till 
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stånd. År 1906 togs frågan åter upp i riksdagen på initiativ från prästerligt 
håll och denna gång enade sig kamrarna om en skrivelse. Som motiv åbe
ropades nu att barnamordsbrevet kanske ledde till flera barnamord än som 
eljest skulle ha förekommit genom att kvinnan tilläts att hålla sig dold och 
förfara som hon ville. Det erinrades om att barnet dock numera hade rätt till 
arv efter modern och att barnets intressen överhuvudtaget inte finge även
tyras för moderns skull. Inte heller nu blev det någon utredning. Säkerligen 
ansåg m a n nödvändigt avvakta en ny lagstiftning som skulle på allvar för
bät t ra de ogifta mödrarnas och deras barns rättsliga ställning. 

På sina håll syns emellertid tanken på ett hemligt register ha slagit så 
djup rot bland prästerna att man företog sig att på egen hand förverkliga 
tanken i den formen att man vägrade moder som ville vara okänd detta om 
hon inte gick med på att upprät ta konvolut med sin namnsedel och var villig 
lämna detta på pastorsexpeditionen. På annat sätt kan det inte förklaras att 
sådana konvolut finns arkiverade på vissa pastorsexpeditioner. På Allmänna 
barnhuset finns en anteckning av en t jänsteman därstädes att en gammal 
kyrkoherde i en Stockholmsförsamling år 1923 för honom uppgett att han 
sedan 1897 fordrat av mödrarna att de skulle lämna sådan namnsedel. Vidare 
är det ett faktum att när sådana konvolut från senare delen av 1800-talet 
eller tiden efter sekelskiftet nu emellanåt öppnas (jämför nedan) , de ibland 
innehåller värdelösa uppgifter såsom J Pettersson och ingenting annat eller 
helt enkelt ett spefullt »Pytt fick Du». Detta visar ju att modern måste ha 
varit utsat t för tvång att lämna konvolutet — lagstridigt — och klarat sig 
ifrån det genom att lura prästen på innehållet. 

När samhället genom den nya lagstiftningen om barn utom äktenskap 1917 
slutgiltigt erkände de ogifta mödrarnas och deras barns människovärde fanns 
inte längre någon grund kvar för ett bibehållande av moders rät t att vara 
okänd. Med hänsyn härtil l liksom till de kraftiga förskjutningarna i den 
stora allmänhetens uppfattning i dylika avseenden, kunde barnamordsbre
vet försvinna u tan att därom uppstod några delade meningar. Under de nya 
förhållandena framstod det tvärtom som en samhällets plikt att trygga bar
nets rät t i första hand till sin mor och om möjligt till sin far. Likaväl som 
barnamordsbrevets tillkomst var dikterat av mänskliga hänsyn så var ock
så dess försvinnande det. 

Som nyss nämnts kom det genom prästernas åtgöranden att på en del 
pastorsexpeditioner förvaras förseglade konvolut för barn till okänd moder, 
som avsågs innehålla hemlig uppgift om moderns namn. När barnet i dylikt 
fall sedan blev inlöst på Allmänna barnhuset var det vanligt att konvolulet 
fick följa med barnet dit. I många fall behölls det dock på pastorsexpedi
tionen även när inlösen skedde och självfallet även i övriga fall. Det dröj
de inte så länge efter barnamordsbrevets upphävande förrän personer, vilka 
saknade kännedom om sin härkomst, började uppmärksamma den källa 
till upplysningar som dessa konvolut erbjöd. När de efter förfrågan fick 
veta att ett förseglat konvolut fanns fordrade de att få del av innehållet. 



Ogift moders rätt att vara okänd 403 

Då upphävandet av barnamordsbrevet inte fått retroaktiv verkan och med 
hänsyn till konvolutets egentliga karaktär ansågs det med all rätt minst sagt 
mycket tveksamt om någon annan än modern själv ägde att begära deras 
öppnande. Såväl från Allmänna barnhusets som från de aktuella pastors
ämbetenas sida vägrade man därför att tillmötesgå sådana framställningar 
och hänvisade vederbörande till Kungl Maj:t, som i början av 1930-talet 
(möjligen redan tidigare) tog den ståndpunkten att vederbörande skulle utan 
inskränkningar få del av innehållet, om han (hon) kunde visa att konvolutet 
avsåg honom (henne). Fortfarande förekommer det någon gång att en per
son efter hänvisning av pastorsämbete ingår till Konungen med sådan fram
ställning, vilken plägar bifallas. Hos Allmänna barnhuset har man betraktat 
Kungl Maj:ts tidigare beslut som prejudicerande och öppnar det konvolut 
som kan finnas och delger innehållet efter vederbörlig framställning. Av 
mänskliga hänsyn söker man emellertid därvid att i första hand få kontakt 
med den eftersökta modern för att underrätta henne om att hennes barn 
söker henne och för att söka bidra till en förståelsefull kontakt mellan par
terna. Det är ingen lätt uppgift. Modern är ju en gammal kvinna som byggt 
upp en tillvaro för sig alldeles utanför det faktum, att hon hade ett barn 
utom äktenskap i sin ungdom, något som i regel är okänt för hennes nuva
rande omgivning. Det hela var och är för henne ett absolut avslutat kapitel 
och när hon får höra att hennes barn söker henne är det för henne som 
om en för länge sedan död person steg upp ur graven. Märkvärdigt ofta har 
det lyckats att skapa en god kontakt och understundom har förhållandet ut
vecklats till en ren solskenshistoria. Men i andra fall ligger det närmare till 
att tala om en tragedi. Mindre ofta än vad kanske de flesta skulle tro är den 
sökande personen ute efter ett eventuellt arv, såvitt man kan förstå — sna
rast syns den drivande kraften vara ett starkt behov av att få veta från 
vem man stammar, att få knyta an till sitt eget blod. 

Sålunda kan tider och förhållanden som vi gärna betraktar som för länge 
sedan förgångna mäktigt ingripa i en människas liv i dagens samhälle. 

Foto Karl Hernried 
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NÅGRA SYNPUNKTER PÅ INDEXBERÄKNINGAR 

RÖRANDE LÖNEUTVECKLINGEN FÖR 

ARBETARE INOM INDUSTRIN 

Av byråchef L E I F BJÖRK 

Socialstyrelsen utarbetar två typer av periodisk statistik rörande löneför
hållandena för arbetarpersonal inom industrin, nämligen »årsstatistiken» 
och »kvartalsstatistiken». Årsstatistiken grundar sig på uppgifter för ett 
helt kalenderår beträffande utbetald lönesumma och utförda arbetstimmar 
med specificering av olika element av löner och arbetstid. I lönesumman 
skall inräknas tidlön, ackordslön, övertidsersättning, skifttillägg, semester
lön samt vissa andra individuella förmåner. Huvudresultaten av årsstatisti
ken brukar föreligga tidigast vid halvårsskiftet efter det år uppgifterna av
ser. Kvartalsstatistiken grundar sig på mindre specificerade uppgifter om 
lönesummor och arbetst immar för en avlöningsperiod i som regel var och 
en av månaderna februari, maj , augusti och november. I den redovisade 
lönesumman skall inräknas övertidsersättning och ackordsöverskott, oavsett 
om överskottet helt eller delvis intjänats under tidigare avlöningsperiod 
än den redovisade. Redovisningen av arbetstiden skall avse arbetstimmar 
såväl på ordinarie tid som på övertid. I lönesumman skall ej inräknas se
mesterlön, helgdagslön, ersättningar vid sjukdom eller olycksfall o dyl. Så
dana retroaktiva lönebelopp för tidigare avlöningsperioder som föranletts 
av nyingångna kollektivavtal medtas ej i kvartalsuppgifterna. 

Vid bearbetningen av årsstatistiken u t räknas medeltal av tre slag, vilka 
betecknas som genomsnittlig timförtjänst a ) , b) och c) . 1 Genomsnittlig tim-
förtjänst a) innefattar arbetslön på ordinarie arbetstid vid tidlöns- och ac
kordsarbete (även ersättning för restid och väntetid samt ackordskompensa
tion) samt grundlön vid övertids- och skiftarbete. I genomsnittlig timför
tjänst b) ingår dessutom övertidstillägg och skifttillägg samt tillägg för 
förskjuten eller obekväm arbetstid. Genomsnittlig timförtjänst c) el
ler »den totala genomsnittliga timförtjånsten» innefattar förutom de i 
timförtjänst b) ingående löneelementen även helgdagslön eller helgdags
ersättning (dvs ersättning som enligt avtal utgår till timavlönade för vissa 
bestämda helgdagar; särredovisning av helgdagslön eller helgdagsersättning 
gjordes första gången i årsstatistiken för 1955), semesterlön eller semester
ersättning samt »övriga förmåner».2 De löneelement som enbart inräknas 
i »genomsnittlig timförtjänst c)» men ej i »genomsnittlig timförtjänst b)» 
torde i allmänhet ej ingå i primäruppgifterna till kvartalsstatistiken. 

Med utgångspunkt från de till kvartalsstatistiken redovisade uppgifterna 
1 Jfr^SOS: Löner 1955, Del II, sid 34. 
2 Jfr not 1, sid 409. 
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om lönesummor och arbetstimmar beräknas dels genomsnittliga timförtjäns-
ter, dels indextal, som avser förändringarna i genomsnittsförtjänsterna mel
lan två på varandra följande redovisningsperioder eller från en period till 
motsvarande period följande år. Då uppgifterna som regel endast avser en 
avlöningsperiod under varje kvartal, kan dessa medeltal och indextal mer 
eller mindre avvika från de tal man skulle fått om man haft tillgång till 
motsvarande uppgifter beträffande hela kvartalet. Särskilt må framhållas 
att de beräknade genomsnittsförtjänsterna i branscher, där det förekommer 
ackordsarbete som sträcker sig över längre tidsperioder, påverkas av ojämn
heter i utbetalningen av ackordsöverskott. 

I den mån kollektivavtalsuppgörelserna kommer så sent att retroaktiva 
löneutbetalningar blir erforderliga för den redovisade avlöningsperioden, 
kommer statistiken ej att påverkas av dessa utbetalningar utan endast av de 
preliminära löneutbetalningarna. Detta förhållande är av särskild betydelse 
för bedömningen av de uppgifter som avser februari månad. 

Med utgångspunkt från kvartalsstatistiken beräknar socialstyrelsen in
dextal (februari 1947 = 100) för den genomsnittliga timförtjänsten för samt
liga arbetare (män och kvinnor, vuxna och minderåriga). Indexberäkningar
na utförs enligt »kedjemetoden» med länkar som avser genomsnittsförtjäns
tens förändringar vid företag som lämnat uppgifter för två på varandra föl
jande kvartal (»identiska företag»). Indextal beräknas dels för hela den 
egentliga industrin, dels för 11 huvudgrupper inom industrin. Dessutom be
räknas indextal för en grupp inom huvudgruppen »metall- och verkstads
industri», benämnd »verkstadsindustri m m» och bestående av undergrup
perna järn- och stålmanufaktur, mekaniska verkstäder, skeppsvarv, elektro-
teknisk industri samt »annan metallindustri» (utom järn-, stål- och kop
parverk). 

Vid beräkningen av indextalen för februari 1951 och februari 1952 utnytt
jades endast uppgifter från företag som hunnit tillämpa de nya avtalsbe
stämmelserna. Indextalen för maj 1951 och maj 1952 erhölls genom direkt 
anknytning till indextalen för november föregående år. 

Som tidigare nämnts ingår icke retroaktiva lönetillägg i de uppgifter som 
regelmässigt inhämtas för kvartalsstatistiken. År 1956 företogs emellertid 
en approximativ beräkning av de retroaktiva lönetilläggens storlek vid de 
företag inom gruppen »verkstadsindustri m m» som berördes av februari
undersökningen. Styrelsen utnyttjade därvid upplysningar från vederböran
de partsorganisationer rörande årets avtalsuppgörelser samt material från 
socialstyrelsens och Svenska arbetsgivareföreningens lönestatistik för år 
1955. (Jfr SocM 1956:9, sid 611.) År 1957 gjorde socialstyrelsen en stick
provsundersökning rörande de retroaktiva tilläggens betydelse. (Jfr SocM 
1957: 9, sid 579 och 1957: 11, sid 692.) De utvalda företagen tillställdes en 
uppgiftsblankett med förfrågan om de utöver tidigare utbetalda löner till ar
betare utbetalat retroaktiva lönetillägg avseende första kvartalet 1957 eller 
någon del av kvartalet. Om detta var fallet begärdes uppgifter om summan 
av de sålunda utbetalda retroaktiva lönetilläggen samt om vilken period till-

21—580090. SocM 
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läggen avsåg. Vidare begärdes uppgift om det sammanlagda antalet arbets
t immar som utförts under ifrågavarande period och den lönesumma (exkl 
semesterlön eller semesterersättning, helgdagslön, ersättning vid sjukdom 
eller olycksfall o dyl samt retroaktiva lönetillägg) som utbetalats för samma 
period. Uppgifterna skulle gälla samma arbetarkategorier för vilka uppgifter 
lämnades till socialstyrelsens kvartalsstatistik rörande löner och sysselsätt
ning. Någon uppdelning på vuxna och minderåriga eller män och kvinnor 
skulle ej göras. 

Med utgångspunkt från dessa undersökningar beräknades indextal för den 
genomsnittliga timförtjänsten inklusive retroaktiva lönetillägg i februari 
1956 och februari 1957. 

I efterföljande tablå återges beträffande gruppen »verkstadsindustri m m» 
för var och en av redovisningsperioderna februari 1947—februari 1958 

a) den genomsnittliga timförtjänsten (öre) vid de företag som medtagits 
vid jämförelsen med föregående period, 

b) den genomsnittliga timförtjänsten (öre) vid de företag som medtagits 
vid jämförelsen med följande period, 

c) indextal för genomsnittlig timförtjänst (föregående period = 100), 
d) indextal för genomsnittlig timförtjänst (februari 1947 = 100). 
Vissa av de här berörda indexserierna, särskilt serien »verkstadsindustri 

m m», har i stor utsträckning utnytt jats i samband med leveransavtal med 
glidande prisskala mellan svenska industriföretag och deras in- och utländs
ka kunder. 

I sådana avtal är det vanligt att det slutliga fakturapriset uppdelas i en 
fast del, en del som varierar med förändringar i materialpriser och en del 
som varierar med förändringar i löner. För att bestämma de båda sistnämnda 
delarna av priset använder man ofta något av kommerskollegii partipris-
indextal och något av socialstyrelsens indextal för genomsnittlig timförtjänst 
för arbetare inom industrin. 

Genom avtal av denna typ kan en säljare erhålla viss garanti för att oför
utsebara kostnadsförändringar ej skall i högre grad påverka affärsresultatet. 
Det bör dock hållas i minnet att varje anknytning av priserna till indextal 
måste bli schematisk och vanligen torde ge ett annat resultat än om pri
serna skulle regleras i direkt anslutning till det enskilda företagets fak
tiska kostnadsutveckling. Olika indexkonstruktioner kan vara mer eller 
mindre effektiva som hjälpmedel för att uppnå trygghet mot verkningarna 
av oförutsedda kostnadsförändringar. Vad särskilt gäller socialstyrelsens 
här berörda löneindextal må framhållas, att de endast påverkas av föränd
ringar i vissa beståndsdelar i de redovisande företagens löneutbetalningar 
och därmed besläktade utgifter. Materialet för indexberäkningarna innehål
ler sålunda inga uppgifter om löner till t jänstemän eller om socialförsäk
ringsutgifter och icke heller uppgifter om vissa utbetalningar till arbetare, 
såsom semesterlön, helgdagslön och vissa andra individuella förmåner. 

Med anledning av önskemål från företag och organisationer inom industrin 
ha r vissa överväganden ägt r u m inom socialstyrelsen rörande möjligheterna 
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att beräkna indextal för arbetarlöner som skulle grundas på uppgifter icke 
endast om de löneelement som ingår i den nuvarande kvartalsstatistiken utan 
även om semesterlön, helgdagslön m fl förmåner. 

Sådana indextal kan erhållas genom att man på ett eller annat sätt sam
manställer uppgifter hämtade från materialet till olika nu existerande sta
tistikserier. Olika sätt att konstruera indextalen kan givetvis ge olika resul
tat, bland annat beroende på vilka kategorier av företag man låter represen
teras i beräkningarna. I det följande presenteras två metoder för sådana in
dexberäkningar som blivit föremål för närmare diskussion. 

Den ena metoden (i fortsättningen benämnd »metod A») förutsätter att 
man för indexberäkningarna utnyttjar material från såväl kvartals- som 
årsstatistiken. 

De beräkningar som återges i kvartalsstatistiken avser endast sådana före
tag som lämnat uppgifter antingen för två på varandra följande kvartal 
eller för motsvarande kvartal under två på varandra följande år. I årssta
tistiken avser beräkningarna vanligen samtliga inkomna, användbara upp
gifter. Det är icke möjligt att vid en anknytning mellan års- och kvartals
statistiken uppnå full överensstämmelse mellan de grupper av företag som 
beräkningarna avser. 
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I det följande återges några beräkningar som innebär att de i kvartalssta
tistiken redovisade indextalen för gruppen »verkstadsindustri m m» omräk
nas i efterhand genom anknytning till indextal grundade på hela materialet 
till årsstatistiken. Med hänsyn till variationerna i fråga om sammansättning
en och storleken av årsstatistikens primärmaterial kan de sistnämnda index
talen avvika från de indextal man skulle fått, om man bearbetat årsstatisti
kens material enligt »kedjemetoden» med årslänkar avseende enbart »iden
tiska företag». 

Det förutsätts, att om man dividerar medeltalet av de omräknade index
talen för februari, maj , augusti och november ett visst år (»år 2») med mot
svarande medeltal för föregående år (»år 1»), skall man få samma kvot som 
man erhåller, om den i årsstatistiken för år 2 redovisade »genomsnittlig 
timförtjänst c» divideras med motsvarande tal för år 1. Vidare skall de fyra 
omräknade indextalen under ett år vara proportionella mot de indextal för 
motsvarande perioder som enligt nuvarande metod beräknas på grundval av 
kvartalsstatistiken. 

I nedanstående tablå återges för vart och ett av åren 1947—1956 a) »ge
nomsnittlig timförtjänst c» för samtliga i årsstatistiken för respektive år re
dovisade arbetare (män och kvinnor, vuxna och minderåriga) inom grup
pen »verkstadsindustri m m», b) indextal (1947 = 100) för »genomsnittlig 
timförtjänst c», c) medeltalet av de enligt kvartalsstatistiken beräknade in
dextalen för februari, maj , augusti och november respektive år, d) medeltal 
för de omräknade kvartalsindextalen. Sistnämnda medeltal har erhållits ge
nom att det ursprungliga medeltalet av kvartalsindextalen för 1947 (109,8) 
multiplicerats med 1/100 av det enligt årsstatistiken beräknade indextalet för 
»genomsnittlig timförtjänst c». 

Om vart och ett av de fyra kvartalsindextalen för ett år multipliceras med 

kvoten É för respektive år, får man följande omräknade indextal: 

Enligt metod A skulle årsstatistiken utnyttjas för beräkning av nya in
dextal på ett sådant sätt att de definitiva indextalen ej skulle kunna före-
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ligga förrän långt efter den period de avser. Så t ex skulle definitiva indextal 
för februari, maj , augusti och november ett visst år föreligga tidigast om
kring halvårsskiftet nästa år. En så beskaffad indexserie skulle sannolikt 
få ett begränsat värde som hjälpmedel för avtal med glidande prisskala. 

Den andra metod som här skall presenteras (»metod B-») innebär i likhet 
med metod A att man för beräkningen av indextal förutom kvartalsstatisti
kens primärmaterial skulle utnyttja vissa andra informationer. Man skulle 
enligt denna metod undvika en så stor försening, som metod A innebär, ge
nom att låta de olika informationerna påverka indextalen allteftersom de blir 
tillgängliga. Detta skulle emellertid medföra att informationer om vissa löne
element komme att påverka indextalen med en viss eftersläpning i tiden. 

En ny indexserie enligt metod B skulle grundas på följande olika slag av 
primäruppgifter : 

1) Uppgifter om utbetald lönesumma och utgjorda arbetstimmar enligt 
kvartalsstatistiken. 

2) Särskilda uppgifter om eventuella retroaktiva lönetillägg. 
3) Uppgifter om helgdagslön enligt Svenska arbetsgivareföreningens (SAF) 

lönestatistik för andra kvartalet. 
4) Uppgifter ur årsstatistiken om a) genomsnittlig timförtjänst inklusive 

skift- och övertidstillägg men exklusive semesterlön, helgdagslön m m (»ge
nomsnittlig timförtjänst b») , b) semesterlön per timme, c) »övriga förmå
ner»1 per timme. 

Den nya indexserien skulle i likhet med den äldre (»1947 års serie») kon
strueras enligt kedjemetod med kvartalslänkar, och uppgifterna skulle avse 
samtliga arbetarkategorier (vuxna och minderåriga, män och kvinnor) . 

På sid 411 återges ett räkneschema som visar hur beräkningen av indextal 
lör gruppen »verkstadsindustri m m » skulle tillgå enligt en variant av metod 
B. I kolumn a återges med tre decimaler den genomsnittliga timförtjänsten 
(öre) vid de företag som medtagits vid beräkningen av kvartalslänkarna i 
1947 års serie (motsvarande medeltal med en decimal återfinns i tabellen 
på sid 407). Beträffande källorna för de siffror som återges i kolumnerna 
b—e må nämnas följande. 

Enligt de tidigare (sid 405) nämnda specialundersökningarna uppskattades 
de retroaktiva lönetilläggen per timme vid de företag inom gruppen »verk
stadsindustri m m», som berördes av jämförelsen mellan november 1955 
1 Beträffande »övriga förmåner» har följande anvisningar lämnats till socialstyrelsens blankett 
för årsstatistiken 1957: 

»Kol 12. övriga förmåner. Här upptages övriga förmåner, såsom kontant hyresbidrag, värdet 
av fri bostad, bostad med nedsatt hyra (nedsättningen), fri ved, fritt lyse och fri kost, ved, 
lyse och kost till nedsatt pris (nedsättningen) samt logiersättningen m m, kontant ersättning 
för eller bidrag till arbetskläder och tvätt samt värdet av fria arbetskläder och fri tvätt av 
sådana. Med fria arbetskläder avses dock ej sådana arbets- och skyddskläder, som utlämnas 
till arbetarna enligt arbetarskyddslagens bestämmelser. 

Beträffande ersättning vid sjukdom bör observeras att i kol 12 ej skall medtagas företagets 
bidrag till den obligatoriska sjukförsäkringen (1,14 %) liksom ej heller avgifter till yrkes
skadeförsäkringen. Utgår däremot sjukersättning utöver detta, skall denna extra ersättning 
redovisas i kol 12. Bidrag till läkarvård, medicin o dyl medtages ej. 

Ersättning vid militärtjänstgöring, familjebidrag enligt avtal samt mera regelbundet utgående 
gratifikationer medtages i kol 12. 

Traktamenten och verktygsersättning skall ej redovisas.» 
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och februari 1956, för den sistnämnda redovisningsperioden till 16,432 öre 
per t imme och motsvarande för februari 1957 till 5,890 öre per timme. 

Med utgångspunkt från SAF:s statistik för 2:a kvartalet 1956 och 2:a kvar
talet 1957 har SAF:s statistiska byrå beräknat helgdagslönen per arbets
t imme under 2:a kvartalet respektive år och därefter uppskat tat helgdags
lönen per t imme under hela året genom att multiplicera det nyssnämnda 
helgdagslönebeloppet med kvoten mellan en fjärdedel av antalet ersätt
ningsberättigande helgdagar under hela året och motsvarande antal helg
dagar under andra kvartalet. Beräkningar har gjorts för varje särskilt redo
visat företag. På detta sätt uppskattades helgdagslönen per timme år 1956 
till 9,671 öre och 1957 till 13,163 öre. Det kan nämnas att motsvarande me
deltal för åren 1955 (det första år då helgdagslön utgick inom metall- och 
verkstadsindustrin) och 1956 enligt hela materialet till socialstyrelsens års
statistik (vilken även omfattar företag utanför SAF) uppgick till resp 
7,265 och 9,666 öre. 

Semesterlönen per t imme för ett visst år (t ex år 2) skulle enligt metod 
B som regel uppskat tas på så sätt, att en enligt kvartalsstatistiken beräk
nad genomsnittlig timförtjänst närmast föregående år (år 1) multipliceras 
med kvoten mellan semesterlönen per t imme sistnämnda år (år 1) enligt 
årsstatistiken och den genomsnittliga timförtjänsten »b» (inkl skift- och 
övertidstillägg) året dessförinnan (år 0 ) , likaledes enligt årsstatistiken. De 
siffror som återges i kolumn d i tabellen på sid 411 (26,365 och 29,336 öre) 
har erhållits genom att sådana kvoter multiplicerats med ovägda medeltal 
av t imförtjänsterna för februari (oberäknat retroaktiva lönetillägg), maj, 
augusti och november 1955, resp 1956 vid de företag, som medtogs vid jäm
förelsen med närmast föregående redovisningstillfälle; om man hade tagit 
hänsyn till de retroaktiva lönetilläggen, skulle man ha fått högre siffror. 
Enligt årsstatistiken uppgick semesterlönen per t imme under åren 1953, 1954, 
1955 och 1956 till resp 24,939, 24,416, 24,893 och 27,213 öre. 

»Övriga förmåner» uppgick enligt årsstatistiken till följande belopp (öre 
per t imme) : 

Enligt metod B skulle man på analogt sätt som vid beräkningen av 1947 
års serie bilda kvartalslänkar genom att dividera summor av olika löneele
ment som man hänför till vartdera av två på varandra följande redovisnings
tillfällen. Om man önskar få fram indextalen enligt metod B någorlunda 
snabbt efter de perioder som de skall avse, blir det som nämnt nödvändigt att 
låta uppgifterna om vissa löneelement påverka indextalen med större eller 
mindre eftersläpning i tiden. De framräknade indextalen skulle därför mer 
eller mindre avvika från de tal man skulle fått, om man väntat med att be
räkna indextalen till dess definitiva uppgifter förelegat om alla de olika löne
element, som i verkligheten är att hänföra till respektive kalenderår. Härvid
lag kan flera alternativ tänkas. Ju snabbare man önskar få fram indexta
len, desto större blir eftersläpningen. 
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En siffra för februari kan icke föreligga förrän nian inhämtat uppgifter 
om eventuella retroaktiva lönetillägg. Tidpunkten för publiceringen av feb
ruarisiffran blir sålunda beroende av när dessa tillägg utbetalas. 

Vad beträffar helgdagslönen, ligger det nära till hands att förutsätta alt 
uppgifterna för ett visst år icke skulle bli tillgängliga i tillräckligt god tid 
lör att kunna påverka indexberäkningarna för februari samma år. Man kan 
t ex tänka sig att låta den beräknade helgdagslönen för år 0 påverka de 
indextal som avser maj , augusti och november år 0 samt februari år 1. 

Man kan vidare anta att den uppskattning av semesterlönen, som görs på 
grundval av årsstatistiken för åren 0 och 1 samt kvartalsstatistiken för år 
1, skulle påverka indextalen för maj år 2—februari år 3 samt att dessa in
dextal även skulle påverkas av de medeltal för »övriga förmåner», som be
räknas enligt årsstatistiken för år 1. 

Under dessa förutsättningar skulle en serie kvartalslänkar kunna fram-
räknas enligt följande schema. 

a: Genomsnittlig timförtjänst enligt kvartalsstatistiken 
b : Retroaktiva tillägg enligt specialundersökningar 
c: Helgdagslön enligt SAF:s beräkning 
d: Semesterlön (uppskattad med ledning av kvartals- och årsstatistiken) 
e: »övriga förmåner» enligt årsstatistiken 

Om man successivt multiplicerar kvartalslänkarna (indextalen i sista ko
lumnen), får man följande indexserie (maj 1956 = 100): 

De här presenterade metoderna A och B bygger båda på förutsättningen 
att indexberäkningarna skulle baseras på sådana uppgifter som ingår i nu 
föreliggande lönestatistik. Om man önskar konstruera indextal som påverkas 
icke blott av direkta löneutbetalningar, utan även av socialförsäkringsutgif
ter m m, som för närvarande icke redovisas i lönestatistiken, uppstår prak
tiska problem som fordrar en närmare prövning. 
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PERIODISKA ÖVERSIKTER 

Register 

Varje månad: 
Konsumentprisindex 
Sysselsättning och arbetslöshet 

Varje kvartal: Senast 
Byggnadsverksamheten i städer och ' n r 

köpingar detta nr 
Omsättningen inom detaljhandel m m 1958: 6 
Sysselsättning och löner inom in

dustrin detta nr 
Utlänningar i Sverige 1958: 6 

Varje år: 
Alkoholistanstalt, intagna pä . . . . 1957:12 
Arvsfonden, allmänna 1957:11 
Barnavård, samhällets 1958: 2 
Barnbidrag, allmänna 1958: 4 
Bostadsbyggandet 1957: 8 

Daghem och förskolor 1958: 2 
Fattigvården 1958: 1 
Frånvarofrekvensen vid vissa industri

företag 1957: 4 
Hemhjälp, social 1957: 7 
Konsumentprisernas utveckling i 

Sverige och utlandet 1957:10 
Mödrahj alpen detta nr 
Nykterhetsnämndernas ingripanden. 

Preliminär rapport 1958: 6 
Nykterhetsnämndernas verksamhet . 1958: 2 
Nykterhetsvårdsklientelet . . . . . 1958: 5 
Socialhjälp och barnavård till utlän

ningar 1957:11 
Socialvårdens kostnader och finan

siering 1958: 4 
Statens utgifter för sociala ändamål . 1958: 2 
Ungdomsvårdsskolornas elever . . . detta nr 
Ålderdomshem, om statsbidrag till . 1957: 7 
Ålderdomshemmen, antal platser och 

vårdtagare m m 1957:11 

MÖDRAHJÄLPEN ÅR 1957 

Mödrahj alpen, vilken infördes år 1938, nådde sin största omfattning un
der mitten av 1940-talet då i runt tal 65 000 mödrar erhöll understöd i sam
band med havandeskap och barnsbörd. Därefter har en oavbruten minsk
ning i verksamhetens omfattning ägt rum, vilket framgår av tablån sid 
414. Fram till år 1915, liksom även därefter, har nedgången huvudsakligen 
varit betingad av den allmänna inkomststegringen, vilken medfört att allt 
flera mödrar kommit att passera de inkomstgränser över vilka ingen mödra-
hjälp kan utgå. Nedgången år 1955 (med ca 30 %) var däremot främst en 
följd av moderskapsförsäkringens införande. Detta innebar att många kvin
nor som tidigare varit i behov av mödrahj älp nu fått detta tillgodosett inom 
försäkringen. 

Det totala antalet handlagda ansökningar om mödrahj älp var som fram
går av tablån 26 652 under år 1957 mot drygt 28 500 under föregående år. 
Detta motsvarar 249 mödrahj älpsansökningar per 1 000 levande födda eller 
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Tab 1. Absoluta och relativa antalet handlagda och beviljade ansökningar om mödrahj alp 
i mödrahj älpsområd ena under år 1957 

en mödrahjälpsansökan på vart fjärde nyfött barn. Av de handlagda ansök
ningarna beviljades under år 1957 drygt 17 000 (eller 64 % ) , vilket motsva
rar 159 per 1 000 födslar. Det av mödrahjälpsnämnderna beviljade mödra
hj älpsbeloppet var 5,71 milj kr eller något högre än föregående år. 
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I tab 1 redovisas mödrahj alpens omfattning inom de olika mödrahj älps-
områdena under år 1957. Därvid framgår att den lägsta frekvensen hand
lagda och beviljade mödrahjälpsansökningar per 1 000 levande födda under 
år 1957 redovisas i Stockholms stad (72 resp 51) och Göteborgs stad (91 
resp 65) samt i Stockholms läns landstingsområde (128 resp 68). Den rela
tivt högsta frekvensen redovisas i de två nordligaste länen Norrbotten och 
Västerbotten (med ca 460 resp 300 per 1 000 födda vardera) samt i Gävle
borgs och Gotlands läns mödrahjälpsområden. Vidare framgår att frekven
sen handlagda ansökningar är betydligt lägre i städerna (158 per 1 000 le
vande födda) än på landsbygden (349), vilket ytterligare accentueras genom 
att andelen beviljade ansökningar är något större på landsbygden än i stä
derna. 

Av tab 1 framgår också att ej gifta mödrar (ogifta, frånskilda och änkor) 
beviljades mödrahjälp i betydligt större utsträckning än de gifta. Av de förra 
erhöll sålunda 81 % mödrahjälp under år 1957 mot ca 57 % för de senare. 

Tab 2. Beviljade ansökningar efter mödrarnas ålder och civilstånd år 1957 
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Tab 3. Beviljade ansökningar fördelade efter antalet hemmavarande barn under 16 år 

De mödrar som erhållit mödrahjälp har i tab 2 fördelats efter ålder och 
civilstånd. Därvid framgår att 63 % av mödrarna var gifta, och att andelen 
gifta var större på landsbygden än i städerna. Av tabellen framgår vidare 
att 30 % av de gifta mödrarna var under 25 års ålder, medan bland de ej 
gifta 78 % var i samma ålder. Dessutom är de gifta mödrarna i städerna 
yngre än på landsbygden, medan bland de ej gifta åldern i stort sett är lika 
för mödrarna i städerna och på landsbygden. 

De hjälpta mödrarna har i tab 3 fördelats efter antalet barn före den 
nedkomst för vilken mödrahjälp beviljats. Som framgår av tabellen är skill
naden i antalet barn mellan gifta och ej gifta kvinnor avsevärd. Av de 
gifta mödrarna hade 18 % varit barnlösa, medan bland de ej gifta drygt 3/4 
varit utan barn. Ca 41 % av mödrarna hade fler än 4 barn. 

De gifta och de ej gifta kvinnornas inplacering i sjukpenningklass fram
går av nedanstående tablå, vilken samtidigt ger en bild av förekomsten av 
förvärvsarbete bland dem. 
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De gifta kvinnor som ansökt om mödrahjälp tillhörde huvudsakligen sjuk
penningklass 1 H (91 % på landsbygden och 74 % i städerna) och var med 
andra ord ej förvärvsarbetande. Av de ej gifta mödrarna hade i städerna ca 
68 % förvärvsarbete som inbringade mer än 1 800 kr per år och på lands
bygden 53 %. Endast ca 13 % av mödrarna som ansökt om hjälp hade en 
inkomst överstigande 5 000 kr, dvs sjukpenningklass 7 eller däröver. 

Andelen beviljade mödrahjälpsansökningar avtar, som också framgår av 
tablån, med förvärvsinkomstens storlek. Av de ej gifta kvinnorna med in
komster under 3 600 kr fick i genomsnitt 88 % sina ansökningar beviljade 
medan endast 44 % av dem som hade mer än 8 400 kr i inkomst. Bland de 
gifta är andelen beviljade ansökningar betydligt lägre. I sjukpenningklass 
1 och 2 beviljades knappt 60 % av ansökningarna och i klass 10 och däröver 
ca 33 %. 

I tab 4 visas mödrahjälpsfallén fördelade efter sjukpenningklass och be
loppets storlek. Därvid framgår att drygt 18 % av mödrarna erhållit högsta 
mödrahjälpsbelopp (600 kr eller vid flerbörd 800 k r ) , medan belopp un
derstigande 200 kr utgått till ca 24 % av mödrarna. Andelen mödrar som er
hållit högsta mödrahjälpsbelopp är självfallet högst bland dem som saknar 
förvärvsarbete eller har låg inkomst. Inom sjukpenningklass 0 (ogifta med 
en inkomst understigande 1 200 kr) är andelen 37 % och inom klass 1 (of
tast gifta kvinnor u tan förvärvsarbete) 18 %. Med högre årsinkomst minskar 
också andelen med högre mödrahjälpsbelopp. Av mödrarna inom sjukpen
ningklass 5 eller högre har ca 27 % erhållit 400 kr eller mer, medan mot
svarande inom klass 2 är 51 % och inom klass 0 62 %. Inom klass 1 är mot
svarande andel 38 %, men här återfinns huvudparten av de gifta kvin
norna, vilka, som senare skall visas, har betydligt lägre belopp än de ej gifta 
kvinnorna. 

Tab 4. Mödrahjälpsf all fördelade efter beloppets storlek och sjukpenningklass år 1957 
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Av det totala mödrahjälpsbeloppet på 5,71 milj kr gick huvudparten eller 
3,85 milj kr till landsbygden och blott 1,86 milj kr till städerna, vilket 
framgår av tab 5. Här finner man också att medelbeloppet per moder upp
gick till 336 kr, samt att detta på landsbygden var 337 kr och i städerna 
332 kr. Det genomsnittliga mödrahjälpsbeloppet var vidare högre för den 
ej gifta modern, som erhöll 373 kr, än för den gifta (314 k r ) . 

Skillnaden i beviljad mödrahjälp mellan de olika mödrahjälpsområdena 
är, som även framgår av tabellen, avsevärd vad medelbeloppen beträffar. Det 
lägsta genomsnittsbeloppet redovisar Uppsala (255 kr) och Skaraborgs läns 
landstingsområden (271 k r ) , medan de högsta redovisas i Gävle stad (415 
kr) och Västernorrlands län (412 k r ) . 

Nedanstående tablå utvisar det procentuella antalet beslut angående vissa 
hjälpformer samt dessas fördelning av totalbeloppet. 

Sedan år 1955 lämnas den övervägande delen av mödrahjälpen i kontan
ter. Från denna princip görs dock vissa undantag. Mödrahjälp till tandvård 
skall även i fortsättningen lämnas i den formen, att tandvården ersätts direkt 
genom nämndernas försorg. I övrigt må avsteg göras från kontantprincipen, 
när särskilda omständigheter motiverar det. 

Av tablån framgår att mödrahjälp i form av kontanter sättning utgick till 
ca 75 % av mödrarna omfattande 3,97 milj kr eller 69 % av den totala möd
rahjälpen. I huvudsak gick denna ersättning till utrustning (i över 90 % av 
fallen), medan endast en mindre del av mödrarna fick kontantbelopp till 
hemhjälp, inackordering och kostförbättring (mellan 10—18 % vardera) . I 
landvårdsersättning utbetalades 1,22 milj kr till drygt 8 000 mödrar, vilket 
betyder att närmare hälften av de hjälpta mödrarna erhöll dylik hjälp. Som 
framgår av tablån var hjälpen till fri tandvård av något större omfattning i 
städerna än på landsbygden. Det genomsnittligt beviljade tandvårdsbeloppet 
inom olika mödrahjälpsområden framgår för övrigt av tab 5. Vad beträffar 
hjälp till kost, utrustning, hemhjälp och inackordering (in natura) upptar 
de endast en mindre del av besluten och svarar för endast ca 9 % av mödra
hjälpsbeloppet. 

Till socialstyrelsen ingavs under året 786 besvär över mödrahjälpsnämnds 
beslut (motsvarande 3 % av samtliga ansökningar) . Av dessa ogillades 609 
och 37 lämnades utan åtgärd, medan 140 bifölls med ett belopp av drygt 
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Tab 3. Den beviljade mödrahjälpens belopp inom olika mödrahjalpgområden år 1957 

31 000 kr. I de fall ärendet lämnats utan åtgärd hade mödrahjälpsnämnder-
na själva ändrat sina beslut med ledning av de omständigheter som fram
kommit vid besvärsutredningen. Härvid beviljades ytterligare drygt 10 000 
kr i mödrahjälp. 

B S 
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BYGGNADSVERKSAMHETEN I STÄDER OCH KÖPINGAR 

UNDER FÖRSTA KVARTALET 1958 

Preliminär översikt utarbetad av bostadsstyrelsen 

I det följande lämnas vissa uppgifter dels om bostadsbyggandet i städer 
och köpingar, dels om byggnadsverksamheten för andra än bostadsändamål 
i sju av rikets största städer. 

De nedan lämnade uppgifterna om bostadsbyggandet avser lägenheter i på
började, pågående och inflyttningsfärdiga nybyggnader.1 

Uppgifterna om byggnadsverksamheten för andra än bostadsändamål av
ser såväl nybyggda som till-, på- eller ombyggda hus, vilka fullbordats under 
redovisningsperioden. 

Inflyttningsfärdiga lägenheter. I tab 1 redovisas antalet inflyttningsfärdiga 
lägenheter under åren 1948—1957 samt under första kvartalet år 1958 i de 
53 städer, som vid ingången av år 1944 hade mer än 10 000 invånare. 

I tab 2 redovisas vissa uppgifter om antalet inflyttningsfärdiga lägenhe
ter i städer med mer än 30 000 invånare, städer med 10 000—30 000 invånare, 

Tab 1. Antalet inflyttninggfärdiga lägenheter i nybyggnader i 53 städer2 under 
tiden januari 1948—mars 1958 

1 Se SocM 1950: 6, sid 431. 
2 De städer som vid ingången av år 1944 hade mer än 10 000 invånare. 
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Tab 2. Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter i nybyggnader i olika 
grupper av städer samt köpingar1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1958. 

städer med mindre än 10 000 invånare samt i köpingar. I tab 3 lämnas sam
ma uppgifter för varje enskild stad med mer än 30 000 invånare. 

Antalet under första kvartalet 1958 inflyttningsfärdiga lägenheter i de 53 
städer, för vilka uppgifter redovisas i tab 1 har i förhållande till första 
kvartalet 1957 minskat med 21 % och i förhållande till närmast föregående 
kvartal med 20 %. Sålunda blev i nybyggnader i dessa städer 8 143 lägenhe
ter inflyttningsfärdiga under första kvartalet 1958, medan motsvarande an
tal för första till fjärde kvartalet 1957 var 10 330, 7 309, 5 885 och 10 208. 

I samtliga städer och köpingar tillhopa blev 11 234 lägenheter i nybyggna
der inflyttningsfärdiga under första kvartalet 1958, vilket jämfört med för
sta kvartalet 1957, då antalet var 14 898, innebär en minskning med 25 %. 

En jämförelse med första kvartalet 1957 visar, att antalet inflyttningsfär
diga lägenheter under år 1958 minskat i alla redovisade kommungrupper. 
I städer med mer än 30 000 invånare minskade antalet inflyttningsfärdiga 

Tab 3. Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter i nybyggnader i städer 
med mer än 30 000 invånare1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1958. 
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Tab 4. Antalet lägenheter i påbörjade nybyggnader i 53 städer under 
tiden januari 1948—mars 1958 

lägenheter med 21 %, i städer med 10 000—30 000 invånare med 31 %, i 
städer med mindre än 10 000 invånare med 2 % och i köpingar med 42 %. 

Bostadsproduktionen i städer och köpingar under första kvartalet 1958 
utgör 23 % av produktionen år 1957. För städer med mer än 30 000 invånare 
är motsvarande procenttal 24, för städer med 10 000—30 000 invånare 20, 
för städer med mindre än 10 000 invånare 29 och för köpingar 19. 

Lägenheter i påbörjade och pågående nybyggnader (53 städer). För de 53 
städer, som vid ingången av år 1944 hade mer än 10 000 invånare, redovisas 
i tab 4 antalet lägenheter i nybyggnader, som påbörjats under varje kvartal 
sedan år 1948 och i tab 5 antalet lägenheter i hus, som var under byggnad 
vid ingången av varje kvartal under samma tid. Dessa uppgifter är osäkrare 
än uppgifterna om antalet inflyttningsfärdiga lägenheter. De redovisade an
talen har därför avrundats till j ämna hundratal . 

Antalet lägenheter i hus vilkas uppförande påbörjats under första kvarta
let 1958, uppgick till 3 300, vilket understiger antalet under närmast föregå
ende kvartal med 8 500 och motsvarande kvartal år 1957 med 1 800. Antalet 
påbörjade lägenheter fördelar sig med ungefär 1 200 på januari , 800 på 
februari och 1 300 på mars månad. 

Antalet lägenheter i hus under byggnad var 35 300 vid slutet av första 
kvartalet 1958, vilket innebär en minskning med 4 900 lägenheter jämfört 
med motsvarande antal vid slutet av närmast föregående kvartal och en 
ökning med 2 000 lägenheter i förhållande till motsvarande tidpunkt år 1957. 

Lokaler för andra än bostadsändamål. Vissa uppgifter om fullbordade loka
ler för andra än bostadsändamål avseende första kvartalet åren 1957 och 
1958 resp hela året 1957 återfinns i tab 6 och 7. 

Tab 5. Antalet lägenheter i pågående nybyggnader i 53 städer rid slutet av varje kvartal 
under tiden 31 mars 1948—31 mars 1958 
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Tab 6. Golvyta (m2) i fullbordade lokaler för andra än bostadsändamål i sju städer 

Sammanstäl lningarna bygger huvudsakligen på uppgifter, som lämnats av 
byggnadsnämnderna. I uppgifterna ingår icke byggnader, som uppförts eller 
ombyggts för statliga myndigheters räkning. 

Under första kvartalet 1958 tillkom i de sju städerna lokaler för andra än 
bostadsändamål med en areal av sammanlagt 160 300 m2. Motsvarande areal 
under första kvartalet föregående år var 179 000 m2. 

Tab 7. Golvyta (m2) i under l:a kvartalet 1958 fullbordade lokaler för andra än bostadsändamål 
i sju städer, fördelade efter byggnadsarbetets art samt lokalernas ändamål 
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SYSSELSÄTTNING OCH LÖNER INOM INDUSTRIN 

I FEBRUARI 1958 

Primärmaterial m m. För månadsstatistiken erhåller socialstyrelsen varje 
månad från företag inom industrin uppgifter om antalet manliga respektive 
kvinnliga arbetare (oavsett ålder) , som en viss (valfri) dag under en angiven 
period i slutet av månaden a) var i arbete, b) ej var i arbete på grund av 
arbetsbrist, maskinfel, materialbrist, reparationer o dyl, c) ej var i arbete 
på grund av sjukdom, olycksfall, semester, tillfällig ledighet (»permission»), 
militärtjänstgöring m m. För manliga och kvinnliga arbetare tillhopa läm
nar företagen dessutom uppgifter om antalet arbetare som ej var i arbete 
på grund av arbetskonflikt. Med »anställda arbetare» avses i det följande (se 
även tab 1 och 2) summan av antalet arbetare i grupperna a och c. 

För kvartals statistiken inhämtar socialstyrelsen (på ett särskilt rapport
kort) från i stort sett samma industriföretag som beträffande månadsstatisti
ken uppgifter om a) av arbetare under en avlöningsperiod (som regel i kvar
talets mellersta månad) uppburen lönesumma och utförda arbetstimmar 
(med fördelning på de tre grupperna vuxna manliga arbetare, vuxna kvinn
liga arbetare samt minderåriga arbetare plus lärlingar), b) antal arbetare, 
som varit i arbete under hela eller del av avlöningsperioden, c) antal arbe
tare, som under avlöningsperioden lämnat företaget (efter uppsägning från 
arbetsgivaren eller på egen begäran), anställts vid företaget, haft deltids
anställning eller haft förkortad arbetstid. I lönesummorna skall enligt an
visningarna ej ingå semesterlön eller semesterersättning, helgdagslön eller 
helgdagsersättning (dvs lön som enligt avtal utgår till timavlönad arbetare 
för vissa bestämda helgdagar) samt ersättningar vid sjukdom eller olycks
fall o dyl. För tidigare avlöningsperioder utbetalda lönebelopp som föran
letts av retroaktiva lönebestämmelser i nyingångna avtal skall ej medtas. 

Till såväl månadsstatistiken som kvartalsstatistiken lämnas i allmänhet 
uppgifter för varje fristående arbetsställe. I några fall redovisas dock flera 
arbetsställen tillhopa. Redovisningsenheterna betecknas i denna redogörelse 
som »företag». I tab 1, 2, 5 och 6 återges indextal, som visar förändringarna 
i arbetarantal respektive genomsnittlig timförtjänst sedan ett tidigare redo
visningstillfälle. Indextalen har beräknats endast med användande av upp
gifter från företag som besvarat rapportkortet vid båda de redovisningstill
fällen jämförelsen avser. 

I stort sett samma företag medverkar i kvartalsstatistiken som i månads
statistiken. Till kvartalsstatistiken lämnas dock ej några uppgifter av stat-
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Tab 1. Sysselsättning och timförtjänst i februari 1958 för arbetare inom industrin 
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Tab 1 (forts). Sysselsättning och timförtjänst i februari 1958 för arbetare inom industrin 

Tab 2. Indextal (februari 1957 = 100) för antal anställda arbetare (båda könen, oavsett ålder; 
exkl permitterade) i februari 1958 vid industriföretag av olika storlek 
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Tab 3. Antal under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare (båda könen, oavsett ålder) 
inom industrin i procent av totalantalet i arbete varande arbetare 

liga verk och myndigheter (men däremot av aktiebolag som helt ägs a\ 
staten eller i vilka staten äger aktiemajoriteten). 

Sysselsättningsförhållanden. På grundval av månadsstatistikens uppgif
ter beräknas för den mellersta månaden i varje kvartal indextal för antalet 
anställda arbetare med motsvarande månad föregående år som bas. Jämfö
relsen mellan februari 1957 och februari 1958 grundar sig på uppgifter 
från ca 7 500 företag med omkring 510 000 arbetare. 

Indextalen i kol 2—4 i tab 1 anger för olika industrigrupper antalet an
ställda manliga och kvinnliga arbetare i februari 1958 i % av motsvarande 
antal i februari 1957. Enligt det för »samtliga industrigrupper» beräknade 
indextalet var antalet anställda arbetare (manliga och kvinnliga arbetare 
tillhopa, oavsett ålder) 0,6 % mindre i februari 1958 än ett år tidigare. För 
manliga arbetare noteras en minskning med 0,2 % och för kvinnliga arbetare 
en minskning med 2,2 %. För att underlätta jämförelser anförs i nedan
stående tablå de procenttal för förändringarna i antalet anställda arbetare 
som erhållits då var och en av månaderna februari, maj , augusti och novem
ber åren 1956 och 1957 samt februari 1958 jämförts med motsvarande må
nad närmast föregående år. 



Sysselsättning och löner 427 

Tab 4. Antal arbetare (båda könen, oavsett ålder) med deltidsarbete och korttidsarbete inom 
industrin i procent av totalantalet i arbete varande arbetare 

Tab 2 -visar hur antalet arbetare förändrats från februari 1957 till februari 
1958 vid företag av olika storlek inom olika industrigrupper. Företagen har 
storleksgrupperats efter medelantalet arbetare under år 1957. 

Uppgifterna i tab 3 och 4 har hämtats från kvartalsstatistiken. Procentta
len för de olika månaderna avser ej exakt samma företag. 

I tab 3 redovisas antalet avgångna och antalet nyanställda arbetare i pro
cent av antalet i arbete varande arbetare. För arbetare, avgångna under en 
vecka i februari 1958, var procenttalet 0,4. Samma procenttal erhölls för ar
betare, som nyanställts under perioden. Motsvarande procenttal i februari 
1957 var för avgångna 0,4 och för nyanställda 0,5. Av de arbetare, som läm
nat företaget under en vecka i februari 1958, redovisades 24 % som upp
sagda av arbetsgivaren. 

I tab 4 redovisas procenttal, som belyser förekomsten av deltidsarbete (in
skränkning av arbetstiden som sammanhänger med arbetstagarens person
liga förhållanden) och korttidsarbete (inskränkning av arbetstiden på grund 
av driftsförhållandena vid företaget) i februari 1957 och i februari 1958 
inom olika industrigrupper. I februari 1958 var antalet arbetare med kort
tidsarbete 0,7 % och antalet arbetare med deltidsarbete 1,3 % av hela an
talet i arbete varande arbetare. 

Löneförhållanden. På grundval av kvartalsstatistikens uppgifter om upp
buren lönesumma och utgjorda arbetstimmar under en avlöningsperiod i den 
mellersta månaden varje kvartal har vissa beräkningar gjorts beträffande 
förtjänstläget i februari 1958 för arbetare inom industrin. Resultaten av dessa 
beräkningar redovisas i tab 1, 5 och 6. 

I tab 1 återges för vuxna manliga respektive kvinnliga arbetare i kol 5 och 
6 indextal för genomsnittliga timförtjänster i februari 1958 (februari 1957 —-
100) och i kol 7—11 genomsnittliga timförtjänster (i kr) för vuxna man
liga arbetare inom olika dyrortsgrupper. Beräkningarna grundar sig på 
uppgifter från ca 6 700 företag med 21,2 miljoner arbetstimmar under en 
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Tah 5. Indextal (november 1957 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare 
inom industrin i februari 1958 

sexdagarsperiod i februari 1958. Endast uppgifter från företag som. lämnat 
uppgifter både för februari 1957 och för februari 1958 har använts. 

De i tab 1 redovisade timförtjänsterna och de genomsnittliga timförtjäns-
ter som använts vid uträkningen av indextalen i denna tabell, liksom i tab 5 
och 6, inkluderar all ersättning för arbetad tid, såsom ackordsöverskott, 
övertidsersättning, skifttillägg etc. Däremot ingår ej semesterlön eller se
mesterersättning, helgdagslön eller helgdagsersättning samt ej heller ersätt-
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Tab 6. Indextal (februari 1957 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare inom 
industrin i Stockholm i februari 19581 

1 Jfr andra stycket här nedan. 

ning vid sjukdom eller olycksfall. Inom flera industrigrupper förekommer 
ackordsarbete som sträcker sig över flera avlöningsperioder. I sådana fall kan 
å ena sidan ackordsöverskott som helt eller delvis intjänats under tidigare 
avlöningsperioder ha utbetalats under redovisningsperioden, medan å andra 
sidan ackordsöverskott som intjänats under denna period kan komma att 
utbetalas först senare. Detta bör beaktas vid bedömningen av här redovisade 
indextal och genomsnittsförtjänster. 

Beträffande den gjorda jämförelsen mellan den genomsnittliga timför-
tjänsten i februari 1957 och i februari 1958 bör observeras, att primärupp-

Tab 7. Indextal (febr 1947 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare (män, 
kvinnor, minderåriga) inom industrin 
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gifterna vid undersökningen av löneförhållandena i februari 1957 ej torde 
ha påverkats av bestämmelserna i de under år 1957 slutna kollektivavtalen. 
De höjningar av lönerna, som enligt samma avtal bestämdes för år 1958, 
skulle utgå från och med den 1 januar i detta år och bör därför ha påverkat 
de genomsnittliga timförtjänsterna. 

I genomsnitt för samtliga industrigrupper var enligt tab 1 i februari 1958 
den genomsnittliga timförtjänsten för vuxna manliga arbetare 7,4 % högre 
och för vuxna kvinnliga arbetare 8,1 % högre än i februari 1957. Som jäm
förelse kan nämnas, att ökningen av den genomsnittliga timförtjänsten för 
vuxna manliga resp vuxna kvinnliga arbetare uppgick till 3,0 resp 3,9 % mel
lan februari och maj 1957, till 0,3 resp 0,6 % mellan maj och augusti 1957, 
till 1,3 resp 0,9 % mellan augusti och november 1957 samt till 2,4 resp 2,7 % 
mellan november 1957 och februari 1958. 

Indextalen i tab 5 visar de genomsnittliga timförtjänsternas förändringar 
från november 1957 till februari 1958. För »samtliga industrigrupper» steg 
den genomsnittliga timförtjänsten för vuxna manliga arbetare med 2,4 %, 
för vuxna kvinnliga arbetare med 2,7 % och för samtliga arbetare (inklu
sive minderåriga) med 2,6 %. 

Förändringarna mellan februari 1957 och februari 1958 i de genomsnitt
liga timförtjänsterna för vuxna arbetare inom olika industrigrupper i Stock
holm framgår av indextalen i tab 6. 

Tab 7 visar löneutvecklingen sedan februari 1956 för samtliga arbetare 
(män, kvinnor och minderåriga). Det bör framhållas, att indextalen som be
räknats enligt den s k kedjemetoden mäter förändringarna i genomsnittliga 
timförtjänster, i vilka bl a semesterlön och helgdagslön icke ingår (jfr arti
kel i detta häfte, s 404). 

CH—n 
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UNGDOMSVÅRDSSKOLORNA 1957 

Ungdomsvårdsskolorna, officiellt betecknade skolor tillhörande barna- och 
ungdomsvården, är skolor eller skolavdelningar för vård av barn och ung
dom som omhändertagits av barnavårdsnämnden för skyddsuppfostran på 
grund av visad vanart. Dessa skolor indelas i följande tre grupper: a) skol
hem för barn i skolpliktig ålder; b) yrkesskolor för barn och ungdom som 
avslutat sin skolgång, samt c) hemskolor för väntande mödrar och mödrar 
med späda barn. Dessutom erhåller barnen och ungdomarna, såsom vill
korligt utskrivna eller utackorderade, vård bl a i enskilt hem. 

Antal skolor, elever m m. Antalet skolor vid slutet av år 1957 var 22, som 
framgår av tab 1, eller detsamma som under föregående år. Av dessa skolor 
var 14 avsedda för manliga elever, fördelande sig på 5 skolhem, 8 yrkes
skolor och 1 skolhem och yrkesskola. Platsantalet på ungdomsvårdssko
lorna var vid utgången av år 1957 något högre än vid samma tidpunkt året 
innan, eller 781 mot 758. Av platserna var 554 eller 71 % avsedda för man
ligt klientel. 

Som syns av tabellen var elevantalet den 31 december 1957 1 455 eller 
ungefär detsamma som året innan. Av dessa elever vistades emellertid 
knappt hälften (eller 714 barn och ungdomar) på skolorna. Ungefär 44 % 
av elevklientelet var vid samma tidpunkt villkorligt utskrivna. Medan an
delen elever på skolorna visat en stigande tendens under de senaste åren 
har andelen villkorligt utskrivna elever minskat i samma takt, medan an
delen utackorderade varit konstant. Av eleverna var 455 (31 %) flickor. 

Tab 1. Ungdomsvårdsskolorna vid slutet av åren 1954—1957 
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Vid årsskiftet 1957/58 var antalet elever på skolorna 714, vilket betyder 
att 91 % av de disponibla platserna var belagda. Den högsta beläggnings
procenten redovisade yrkesskolorna, vilka praktiskt taget var fullbelagda, 
medan skolhemmen och hemskolan var belagda endast till 73 resp 62 %. 
För övrigt kan nämnas att 206 ungdomar stod på skolornas väntelistor den 
31 december 1957. Av dessa ungdomar väntade över 90 % på plats på yr
kesskola. 

Förändringar i elevantalet. I nedanstående tablå redovisas förändringarna 
i antalet elever under år 1957, dvs antalet nyintagna, återintagna, utackor
derade och utskrivna. 

Antalet nyintagna som under år 1957 var 443, var lägre än under de två 
föregående åren (495 år 1956 och 450 år 1955). Vidare kan nämnas att an
talet elever som under året överflyttats till annan ungdomsvårdsskola var 
140 och att av de utackorderade och villkorligt utskrivna barnen och ung
domarna ungefär var åttonde varit utskriven från skolan mer än en gång 
under året. 

Elevernas ålder. Elevernas fördelning efter ålder och kön vid slutet av år 
1957 framgår av nedanstående tablå. 

Det framgår som syns att pojkarna genomgående är yngre än flickorna, 
liksom att flertalet elever (drygt 50 %) befann sig i 15—17-års åldern. Det 
framgår vidare att mycket få ungdomar blev utackorderade eller villkorligt 
utskrivna före fyllda 15 år. Av materialet kan dessutom utläsas att av de 
nyintagna barnen och ungdomarna 78 % var under 18 år, huvudsakligast 
i åldern 15—17 år, medan bland de avgångna ca 90 % var över 18 år. Me
delåldern för skolhemseleverna var ca 16 år medan den för yrkesskoleele
verna var drygt 18 år och för flickorna på hemskolan drygt 19 år. 

Eleverna fördelade efter vanartsfaktorer. De barn och ungdomar som är 
elever vid ungdomsvårdsskolorna har omhändertagits på grund av visad 
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Tab 2. Från föregående år kvarvarandes samt nytillkomnas fördelning 

vanart. På vilket sätt denna tagit sig uttryck framgår av tab 2, i vilken 
eleverna fördelats efter orsakerna till omhändertagandet. Därvid har ele
verna fördelats efter samtliga angivna vanartsfaktorer och förekommer så
lunda i vissa fall under flera av de angivna faktorerna. 

Som framgår av tabellen förefinns betydande skillnader i den procen
tuella fördelningen efter olika vanartsfaktorer mellan de från föregående 
år kvarvarande eleverna och de under 1957 nytillkomna. En av anledning
arna torde vara att en viss eftersläpning efter en omläggning av redovis
ningssystemet till att omfatta fler än en orsaksfaktor gör sig gällande, 
varför inga direkta jämförelser mellan de båda grupperna därigenom kan 
göras. 

Av tabellen framgår dock att den ojämförligt vanligaste orsaken till om
händertagande av pojkarna är »andra egendomsbrott» (dvs andra än bil
lån). För denna vanartsfaktor hade över 90 % av de nytillkomna redovi
sats. De därnäst vanligaste faktorerna bland de nytillkomna pojkarna var 
billån, och skolkning och/eller andra skolsvårigheter för vilka 40 % resp 
22 % var antecknade. Bland de nytillkomna flickorna var sexuell vanart 
(i 50 % av fallen), vagabondering (35 %) och »andra egendomsbrott» 
(34 %) de mest förekommande vanartsfaktorerna. 

Vårdtidens längd. De slutligt utskrivna elevernas fördelning efter den sam
manlagda tid, som de vistats på ungdomsvårdsskola, varit utackorderade 
eller villkorligt utskrivna framgår av tablån på omstående sida, där även den 
genomsnittliga vårdtiden per elev beräknats för olika vårdsätt. 

Som framgår hade de slutligt utskrivna eleverna i genomsnitt tillbringat 
17 mån på skolorna, medan medelvårdtiden som utackorderad var 14 mån 
och som villkorligt utskriven 22 mån. Av tablån framgår vidare att flickor
nas vårdtid är kortare än pojkarnas. Beträffande vårdtidens längd på sko
lorna är den längst på skolhemmen (ca 2,1 år) och kortast på yrkesskolor
na (ca 1,2 å r ) . För övrigt kan tilläggas att medan vårdtiden på skolorna 
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minskat endast obetydligt de senaste åren, visar den genomsnittliga ut-
ackorderingstiden en ökning från 1954 med ca 3 mån, medan däremot tiden 
för den villkorliga utskrivningen minskat lika mycket under samma lid. 

Den totala medelvårdtiden för de 326 slutligt utskrivna eleverna var 
3,4 år. Denna var för de olika skoltyperna ( = från den skola eleven ut-
skrevs) följande-. För skolhem 4,9 år, för hemskola 3,5 år och slutligen 
för yrkesskola 2,9 år. 

B S 

KONSUMENTPRISINDEX FÖR APRIL 1958 

Konsumentprisindex för april 1958 liar av socialstyrelsen beräknats till 152 
eller en enhet högre än för mars . Med två decimaler är relationstalet 152,18 
mot 151,31 för mars . Uppgången beror till väsentlig del på de skattehöjning
ar på läskedrycker, maltdrycker och tobak, som påverkat aprilpriserna. 

Indextalen för de i konsumentprisindex ingående huvudgrupperna av va
ror och tjänster visar ökning för livsmedel med 2 enheter till 165, för alko-
holhaltiga drycker och tobak med 6 enheter till 172 och för kläder och skor 
med en enhet till 125, medan indextalet för bostad, bränsle och lyse har gått 
ned en enhet till 154. För grupperna inventarier och diverse är indextalen 
oförändrade 134 resp 148. En översikt över motsvarande tal från 1950 läm
nas i tab 1. 
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Tab 1. Konsumentprisindex 1950—april 1958 (År 1949 = 100)1 

1 Konsumentprisindex jämte äldre serier avseende detaljprisernas utveckling t o m år 1956 
återfinns i SocM 1957: 4, sid 253. 

Av prisförändringarna mellan mars och april vid sidan av de ovan angivna 
skattehöjningarna kan nämnas en uppgång ,av vissa kött- och fläskvaror, 
charkuterier och potatis. Lägre priser har däremot noterats på bl a kaffe. 
Prishöjningar på tabletter och saft torde stå i samband med den tidigare 
skattebeläggningen av socker. Inom bränslegruppen har kol, koks och eld
ningsolja blivit något billigare, och i fråga om kläder har smärre prishöj
ningar övervägt prissänkningarna. I övrigt kan nämnas en liten ökning av 
läkemedelspriserna. Prisutvecklingen från 1957 belyses närmare av tab 2, 
sid 436. 

Folkpensionens indextillägg. Uppgången av konsumentprisindex har för
anlett en höjning av pensionspristalet till 124. Denna höjning medför fr o m 
juli en ökning av indextillägget på folkpensionerna med 50 kr per år för 
ensamstående pensionär och 40 kr för en var av miakar utöver den standard
höjning motsvarande 3 sådana indextillägg, sam enligt riksdagens beslut 
träder i kraft den 1 juli 1958. För en ensamstående folkpensionär blir belop
pet därmed 2 450 kr och för äkta makar 3 920 kr jämte eventuellt kommu
nalt bostadstillägg. 

C Ö 
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Tah 2. Indextal för olika delposter är 1957 och februari—april 1958 samt 
talens procentuella förändringar december 1957—april 1958 
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SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSLÖSHET 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin i april 1958 jämfört med mars 1958 
(Jämförelserna avser endast företag som lämnat uppgifter vid båda rapporttillfällena) 
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Tab 1 (forts). Sysselsättning inom industrin i april 1958 

Tat 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, april 1957 — 100) för antal anställda 
arbetare inom industrin1 maj 19S7—april 1958 

i Se not 2 sid 437. 
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Tab 3. Verksamheten vid arbetsförmedlingarna under april 1958 

Tab 4. Vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslöshetsförsäkrade 
arbetslösa maj 1957—maj 1958 
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MEDDELANDEN 

Socialpolitisk översyn 
Statsrådet Torsten Nilsson har tillkallat tio 
utredningsmän för en socialpolitisk över
syn. De rätt utförliga utredningsdirektiven 
återges här i starkt förkortad form. 

Frågan om en allmän översyn av vår 
socialpolitik har de senaste åren diskute
rats i olika sammanhang såväl inom riks
dagen som i den offentliga dehatten i öv
rigt. 

Önskemålen om en översyn avser dels 
frågor om socialpolitikens allmänna syften 
och innehåll, dels frågor rörande finansie
ringen och administrationen av olika so
cialpolitiska anordningar. Ett återkomman
de diskussionsämne är frågan om samord
ningen av socialpolitiska åtgärder både med 
avseende på olika sociala förmåners ut
formning och med tanke på den centrala 
eller lokala socialförvaltningen. 

Motiven för de framförda önskemålen om 
en socialpolitisk översyn är skiftande. 

Ibland fästs uppmärksamheten främst på 
kostnadssidan. Socialutgifternas relativa 
andel av statens och kommunernas budget 
har emellertid under de senaste tio åren 
förändrats endast måttligt och utgjort om
kring en tredjedel av de samlade utgifterna 
alltsedan folkpensioneringen och barnbidra
gen fr o m 1948 fick den utformning som 
de i princip alltjämt har. 

I diskussionen om socialpolitikens kost
nader ställs de samlade socialutgifterna — 
oberoende av finansieringsmetoden •—• 
ibland i relation till den samlade national
inkomsten. Även vid en sådan jämförelse 
finner man, att socialutgifternas summa 
varit tämligen likartad under de senaste 
tio åren. 

Då socialpolitiken diskuteras med kost
nadssidan som utgångspunkt är det emel
lertid inte sällan den samlade skattebelast
ningen som motiverar kravet på en över
syn, och man syns tänka sig möjligheten 
att minska det allmännas anspråk på med
borgarna främst med hjälp av en minskning 
av socialutgifterna. 

Ibland belyses önskemålen om en social
politisk översyn med uppgifter oim den 
kraftigt och oavlåtligt stigande allmänna 

realinkomstnivån i samhället, varvid man 
ifrågasätter om vi fortfarande har behov av
sa omfattande sociala anordningar som nu 
finns. 

Antingen man i diskussionen ifrågasätter 
en minskning av de samlade socialutgif
terna eller inte anförs stundom som ett 
skäl för den diskuterade översynen, att for
merna för socialutgifternas finansiering bör 
omprövas. Därvid önskar man revidera den 
nuvarande fördelningen av kostnaderna dels 
mellan individuella avgifter och skatter, 
dels mellan skatter till staten och skatter 
till kommunerna. 

Ett ofta förekommande motiv för en över
syn är, att vi under efterkrigstidens snabba 
reformarbete med dess inriktning på kost
nadskrävande sociala bidragsformer av ge
nerell natur måhända otillräckligt tillgodo
sett kraven på stöd i ekonomisk eller annan 
form i fråga om olika smärre grupper med 
särskilda behov. Man har ansett, att det 
uppstått vad man kallat bortglömda mino
riteter av handikappade medborgare, och 
det torde vara en allmänt omfattad mening 
att man i det fortsatta reformarbetet bör 
lägga särskild vikt vid åtgärder till förmån 
för dessa grupper. 

Ännu ett annat motiv för en socialpoli
tisk översyn har varit medborgarnas svårig
heter att orientera sig i den alltmer omfat
tande och invecklade sociala lagstiftningen 
— och detta inte minst med hänsyn till 
den socialpolitiska förvaltningsapparatens 
ansvällning och rika förgrening. 

Den socialpolitiska kommitténs första 
uppgift bör vara att insamla och samman
ställa material till belysning av socialpo
litikens nuvarande innebörd och verkningar. 

På sina håll förekommer tankar på en 
s k radikal omprövning av socialpolitiken, 
varvid åsyftas en kraftig nedskärning av 
samhällets socialpolitiska åtaganden. 

Trots den omfattande reformverksamhet 
som bedrivits finns det alltjämt i viss ut
sträckning otillfredsställda behov av den art, 
att de bör tillgodoses med samhällets bi
stånd. Välfärdspolitiken måste alltså fort
sätta. En återgång till svunna tiders otrygg
het för grupper och enskilda kan inte kom-
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ma på tal. Tvärtom måste samhället fullföl
ja sitt arbete för att skapa trygghet, ökad 
trivsel och bättre personlig omvårdnad av 
dem som inte kan klara sig på egen hand. 
Alltjämt består klassgränser i vårt samhälle 
och eftersatta grupper kräver med goda skäl 
större uppmärksamhet från det allmännas 
sida. 

En progressiv socialpolitik står emellertid 
inte i motsättning till de ekonomiska över
väganden, som det statsfinansiella läget 
bjuder. Vid översynen skall utredningen be
akta de möjligheter till besparingar, som 
kan visa sig föreligga genom rationalise
ringar eller som betingas av den allmänna 
ekonomiska utvecklingen. 

Den socialpolitiska kommitténs uppdrag 
bör avse uppgifter av allmän karaktär. Det 
bör t ex inte komma i fråga att inom ra
men för en sådan översyn gå in på riktlin
jerna för den vård som bedrivs inom olika 
anstaltsområden eller att annat än prin
cipiellt ta ställning till olika serviceformer 
som nyligen prövats eller nu prövas i an
nan ordning. I den mån det visar sig, att 
nya utredningar är påkallade då det gäller 
utformningen av olika former av vård eller 
service, bör sådana komma till stånd i sed
vanlig ordning med begränsade uppdrag och 
få vederbörlig experthjälp. 

Även då det gäller det förestående re
formarbetet på socialförsäkringens område 
måste särskilda utredningskommittéer ut
nyttjas. Detta utredningsarbete, som utgår 
från pensionsreformen, kommer att beröra 
hela socialförsäkringen. 

Av utomordentligt intresse i samband 
med socialförsäkringens omdaning är fi
nansieringsfrågan. Den finansiering genom 
avgifter eller bidrag från arbetsgivare, som 
för löntagarnas räkning redan äger rum 
inom sjukförsäkringen, yrkesskadeförsäk
ringen och moderskapsförsäkringen och som 
föreslagits beträffande pensioneringen, kan 
tänkas ingå i en gemensam finansiering för 
hela socialförsäkringen. De försäkrades in
dividuella avgifter till dessa försäkringar 
kan lämpligen också samordnas. 

Det har varit ett genomgående drag i den 
aktuella debatten kring socialpolitiken, att 
man önskat få större klarhet rörande so
cialpolitikens verkningar och faktiska in
nebörd för olika grupper. 

Det kan vara skäl att undersöka, i vilken 

utsträckning socialpolitiska anordningar på
verkar levnadsnivån i olika inkomstlagen 
och för olika befolkningsgrupper. Därvid 
bör man beakta, att vissa anordningar, 
främst de olika grenarna av socialförsäk
ringen, är direkt inriktade på att bevara en 
uppnådd levnadsnivå, medan andra anord
ningar, t ex bostadsrabatterna, syftar till 
att höja standarden i ett visst hänseende. 
I åter andra fall, t ex socialhjälpen, kan 
båda de nämnda syftena komma i fråga. 
Frågan om socialförsäkringens effektivitet 
ur denna synpunkt är under fortlöpande 
diskussion, och det förefaller därför som 
om man vid en undersökning av socialpoli
tikens verkningar, som utgår från förmåns
sidan, borde skilja ut socialförsäkringen 
från de sociala förmånerna i övrigt. 

Innebörden för olika inkomstskikt av so
cialpolitiken och finansieringsmetoderna 
bör studeras. 

Ibland görs det gällande, att vissa so
cialpolitiska anordningar är irrationella i 
det att de helt bekostas av förmånstagarna 
själva och alltså inte innebär någon omför
delning. Vid en analys av socialpolitikens 
finansiering från olika utgångspunkter bör 
man försöka belysa även detta spörsmål. 

De utredningsuppgifter som berörts har 
i första hand avsett en kartläggning av den 
nuvarande socialpolitiken och en diskussion 
från mera allmänna utgångspunkter av so
cialpolitikens lämpliga utformning. 

De undersökningar det gäller är i stor ut
sträckning av sådan karaktär, att de lämp
ligen anförtros åt ett utredningsorgan av 
den typ, som socialstyrelsens båda statis
tiska byråer utgör. Åtskilligt material av 
värde för de undersökningar som ovan skis
serats finns redan tillgängligt inom social
styrelsen och andra statliga verk och hos 
kommunala organ samt olika organisatio
ner. 

Utredningsarbetet bör emellertid bedrivas 
under ledning av en för ändamålet tillsatt 
kommitté med företrädare för de politiska 
partierna och för arbetsmarknadens parter. 
Kommittén bör kunna utnyttja de nämnda 
statistiska byråerna men måste dessutom i 
viss utsträckning kunna anlita experter för 
särskilda undersökningar. 

I samband med undersökningarna bör 
man överväga i vilka former statistiska un
dersökningar om socialpolitikens innebörd 
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och verkningar i framtiden bör ske. Vissa 
redogörelser, som nu årligen publiceras, sy
nes förtjäna en kritisk granskning. I vissa 
ämbetsverk insamlas statistiskt material, 
som kanske bör offentliggöras i större ut
sträckning än som nu sker. 

Följande utredningsmän har utsetts: stats
sekreteraren i socialdepartementet Ernst 
Michanek, ordförande, ledamoten av riks
dagens första kammare Torsten Bengtsson, 
ledamöterna av riksdagens andra kammare 
Sigfrid Jonsson i Strömsund, Hans Nyhage, 
Einar Rimmerfors och Elisabet Sjöuall, and
re ordföranden i LO Herman Blomgren, di
rektören i SAF Sven Huden, förste sekrete
raren i TCO Otto Xordenskiöld och förste 
kanslisekreteraren i finansdepartementet 
Reidar Thilert. Experter skall tillkallas i 
mån av behov. M v H 

Socialstyrelsen om gemensam nordisk arbets
marknad för psykologer 
Socialstyrelsen har avgett yttrande över 
medlemsförslag till nordiska rådets 6:e ses
sion 1958 om utredning av förutsättning
arna för gemensamma bestämmelser röran
de psykologers yrkesutövning m m. Sty
relsen anför bl a följande. 

Förslagsställarna önskar en utredning i 
syfte att koordinera reglerna i respektive 
nordiska länder i vad avser 1) legitimation 
för psykologer, 2) skydd för missbruk av 
psykologiskt testningsmaterial, 3) psykolo
gers tystnadsplikt samt 4) gemensam nor
disk arbetsmarknad för psykologer. 

Socialstyrelsen har goda erfarenheter av 
den verksamhet som psykologer från andra 
nordiska länder bedrivit inom svensk so
cialvård och finner det även ur andra 
synpunkter önskvärt att ett ökat utbyte 
av psykologer de nordiska länderna emel
lan kommer till stånd. Det nordiska sam
arbete, som hittills bedrivits för att åstad
komma en gemensam nordisk arbetsmark
nad för olika yrkesgrupper på hälso- och 
sjukvårdens område, har resulterat i vissa 
rekommendationer rörande yrkesgrupperna 
läkare och tandläkare. Det är ett naturligt 
led i detta arbete att man siktar till över
enskommelser även beträffande psykologer. 
Styrelsen får alltså tillstyrka förslaget om 
en utredning om gemensam nordisk arbets
marknad för psykologer. 

En fråga som bör beaktas i detta sam

manhang är att psykologutbildningen i de 
nordiska länderna icke är enhetlig. För 
vårt lands vidkommande är härvid särskilt 
att märka att utbildningen av psykologer 
ännu icke erhållit sin mera slutgiltiga ut
formning. Socialstyrelsen anser att den 
ovan förordade utredningen rörande ge
mensam nordisk arbetsmarknad för psyko
loger jämväl bör innefatta utredning rö
rande en samordning i görligaste mån av 
psykologutbildningen inom de nordiska 
länderna. 

Frågan om kompetenskrav och legitima
tion för psykologer sammanhänger nära så
väl med utbildningsfrågorna som med frå
gan om gemensam nordisk arbetsmarknad 
för psykologer. Psykologutredningen ansåg 
att man i fråga om kompetenskraven bor
de avvakta utvecklingen under de närmaste 
åren. Man framhöll bland annat att kon
trollsynpunkterna måhända kunde ankny
tas till en »föreningsauktorisation». Det 
kan anmärkas att svenska psykologförbun
det numera fastställt vissa kompetens- och 
legitimationskrav för sina medlemmar. So
cialstyrelsen har för sin del — i yttrande 
över kvacksalveriutredningens betänkande 
(SOU 1956:29) — framhållit som angelä
get att frågan om legitimation för psyko
loger liksom för viss annan personal på 
sjuk- och hälsovårdens område snarast lö
ses. Då möjligheterna att skapa en gemen
sam nordisk arbetsmarknad är i hög grad 
beroende av att legitimationsfrågan för 
vårt lands vidkommande löses och att man 
härvid samarbetar med de övriga nordiska 
länderna får socialstyrelsen tillstyrka det 
remitterade förslaget även i vad detsamma 
avser kompetenskrav och legitimation för 
psykologer. 

Motionärerna har slutligen ansett att 
även bestämmelserna om tystnadsplikt för 
psykologer och om skydd för missbruk av-
psykologiskt testningsmaterial i de olika 
nordiska länderna bör samordnas och före
slagit en rekommendation om utredning i 
dylikt syfte. Socialstyrelsen anser att dessa 
frågor, som ännu icke lagligen reglerats i 
vårt land, är värda all uppmärksamhet. 
Några speciellt internordiska aspekter tor
de dock knappast kunna läggas på dem var
för man här, i varje fall i första hand, sy
nes böra lösa frågorna inom varje land 
för sig. 
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RECENSIONER 

HERRMANN, A HEDWIG. Die ausserhäusliche 

Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen. Eine 
sozialpolitische Studie. Ferdinand EnkeVerlag, 
Stuttgart 1957. 157 s. DM 14,80. 

Det är nog inte någon tacksam uppgift 
att komma ut med en bok om gifta kvin
nors förvärvsarbete, när Alva Myrdal till
sammans med Viola Klein bara något år 
tidigare diskuterat saken. Det kan inte 
hjälpas att man gör sina jämförelser. Och 
då är en sak omedelbart klar: man saknar 
den vägledande grundidé som hos Myrdal-
Klein var det nya och stimulerande och 
som också väckte en livlig debatt: tanken 
att låta perioder av hemarbete och för
värvsliv växla, tanken att släppa in en allt
mer vital mormor på arbetsmarknaden. 

I den tyska boken möter man istället 
det traditionella statiska betraktelsesät
tet, ett antingen-eller. Det blir inlednings
vis en katalogisering och systematisering, 
en uppräkning och förteckning över alla 
gamla argument som man hört så många 
gånger förr — för och emot. Mest emot. 
Slutsatsen blir nämligen att förvärvsarbe
tet inte överensstämmer med kvinnans vä
sen — Das Wesen der Frau — och hennes 
uppgifter i familjen! Varför arbetar då 
kvinnan frågar författarinnan, och ger sva
ret mot bakgrunden av en mai'klig typologi: 
den materiella kvinnan, den erotiska och 
njutningslystna, den livliga och den etiska 
eller religiösa har allihop olika motiv för 
sitt förvärvsarbete. Till slut framgår dock 
att de ekonomiska skälen i alla fall syns 
spela största rollen i dagens samhälle. 

Där är först och främst det speciella 
problemet med de ensamma mödrarna, som 
ju i Tyskland har helt andra dimensioner 
än hos oss; det finns inemot 2 milj än
kor och över 1 milj frånskilda eller icke
sammanboende kvinnor i åldern 16—65 år. 

Bara änkornas barn är så många att de ut
gör femtedelen av alla dem som växer upp 
i dagens Tyskland. Dessa mödrar har ing
en möjlighet att klara sig utan förvärvs
arbete. 

Men där är också den ordinära arbetar
familjen, som i ett samhälle där lönen ut
går för prestation och icke efter behov och 
där barnbidrag betalas först för det tredje 
barnet, har svårt att klara ekonomin utan 
hustruns arbete utanför hemmet. 

Dessa förhållanden och detta att arbets
marknaden inrättat sig så, att kvinnorna 
icke kan undvaras där, gör att samhället 
också har vissa förpliktelser: dels måste 
det hjälpa till att utjämna barnkostnader
na och dels också se till att arbetsförhål
landena anpassas efter de gifta kvinnornas 
speciella behov. Här diskuterar förf olika 
alternativ och kommer bl a in på en un
der kriget praktiserad form med obligato
riska hemarbetsdagar för gifta kvinnor och 
en del andra kategorier. Likaså diskuteras 
deltidsarbetets för- och nackdelar från den 
gifta kvinnans, arbetskamraternas och ar
betsgivarnas synpunkter. 

Ett problem som i de tyska storstäderna 
tycks vara ännu värre än hos oss är de 
långa resorna till och från arbetsplatsen. 
Förf kommer därför också in på bostads
politiken och de allmänna arbetstidsförhål
landena och diskuterar till slut olika åt
gärder för att överhuvudtaget minska de 
förvärvsarbetande kvinnornas arbetsbörda 
och bereda dem rekreationsmöjligheter. 

Till denna allmänt diskuterande del har 
förf fogat en redogörelse för resultaten av 
ett par statistiska undersökningar, en bland 
de gifta kvinnorna i Bayern och en bland 
männen om deras inställning till kvinnligt 
förvärvsarbete. Dessa undersökningar är 
dessvärre värdelösa, då de baseras på myc
ket ofullständiga statistiska material — i 
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det första fallet hade endast 22,4 % läm
nat användbara svar, i det andra fallet 
ungefär 50 %. 

Det intressanta i boken är utan tvivel 
den nyss i korthet berörda inventeringen av 
möjligheterna att anpassa realinkomsten 
efter barnfamiljernas behov, att utjämna 
kostnaderna för dem som sörjer för nästa 
generation och med olika åtgärder hjälpa 
de kvinnliga familjeförsörjarna och med-
försörjarna. Där finns uppslag som kan 
vara värda att närmare studera även utan
för Tyskland. 

E H 

LYCKLIGA BARN. RÅDGIVARE FÖR FÖRÄLDRAR 

OCH LÄRARE. Redaktion: Gun Nihlén, Sol
veig Holmberg, Björn Nihlén. Förlagsaktie
bolaget Religion och Kultur, Göteborg 1957. 
905 s. 

Till raden av böcker i barnuppfostrings
frågor ansluter sig nu Lyckliga barn. Det är 
ett digert verk på 905 sidor. Boken är upp
delad i två avdelningar. Första avdelningen 
består av 10 uppsatser, några skrivna av 
redaktionsmedlemmarna själva, andra av 
anlitade experter. Verkets andra avdelning 
är uppställd som en uppslagsbok. 

I ett par översiktliga uppsatser, förfat
tade av redaktionsmedlemmarna Gun Nih
lén och Solveig Holmberg, redogörs inled
ningsvis för barnets olika utvecklingssta
dier. Barnpsykologen Margareta Embring-
Jonsson går i en uppsats till rätta med den 
stränga regelbundenheten i spädbarnsfost-
ran och motiverar de nu allt mer accep
terade idéerna om en bättre anpassning ef
ter barnets egen rytm och efter dess behov 
i det individuella fallet. Doktor Per J Nor-
denfelt har bidragit med en saklig och upp
lysande artikel om det friska barnets egen
skaper. Barnpsykologerna Merit Hertzman-
Ericson och Märta Arnesen-Linneberg re
dogör i var sin artikel för rådgivningsby
råernas respektive barnträdgårdarnas verk
samhet. I en artikel framför Gun Nihlén 
synpunkter och önskemål beträffande sko
lan. Arbetsskolan, sådan den utformats i den 
av Carl Malmsten grundade, numera ned
lagda Olofsskolan, är enligt hennes uppfatt
ning den idealiska skolformen. En särskild 
uppsats, författad av journalisten Inger Ny

blom, ägnas A S Neill och hans skapelse 
skolan Summerhill, Doktor Gustav Jonsson, 
chefsläkare vid barnbyn Skå, framlägger i 
en artikel sin syn på missanpassade barn, 
»den lealösa sorten», och redaktör Björn 
Nihlén framför i en annan artikel intres
santa synpunkter på problemet barn och tid
ningar. En brist är, att innehållsförteck
ningen inte ger någon sidohänvisning be
träffande de olika uppsatserna, vilket ger 
anledning till onödigt letande. 

Redaktionen anger i förordet såsom sin 
avsikt »att på ett vardagligt och lättfatt
ligt sätt ta upp dagens problem till behand
ling». Framställningen präglas också av en 
tydlig strävan att göra stoffet lättillgäng
ligt och lättsmält även för den i uppfost
ringsfrågor helt obevandrade. I denna väl
lovliga strävan har man ibland gått litet 
väl långt och hamnat i en viss pratighet. 
Särskilt gäller detta ordboksavsnittet. I en 
ordbok vill man ju gärna finna en viss kon
centration och stringens i framställningen. 
Hade ordboksavsnittets författare lagt me
ra an härpå, kunde man inom samma ut
rymme som nu tagit med 3'tterligare några 
ord, som nu saknas. Sparande t ex är ju en 
i barnuppfostringsdebatter ofta diskuterad 
fråga, som man gärna hade sett något be
lyst. Detta ord saknas emellertid. Likaså or
det barnavårdsman, trots att barnavårds-
mannainstitutionen är av så väsentlig be
tydelse i den sociala barnavården. Beträf
fande ett och annat av det som framförs 
kan givetvis råda delade meningar. Men 
författarna gör heller inte anspråk på att 
deras syn på problemen skulle vara den en
da riktiga. Artiklarna angående de olika 
uppslagsorden är osignerade. Det händer, att 
artikelförfattaren meddelar exempelvis, att 
»jag har gjort den erfarenheten, a t t . . .» 
och man frågar sig då osökt vem denna 
»jag» är. Att artiklarna signerats hade va
rit tacknämligt. 

Typografiskt är Lyckliga barn mycket 
tilltalande. Boken är försedd med ett rikhal
tigt material av genomgående utmärkta fo
tografier, många specialtagna av välkända 
fotografer såsom Gullers, Törngren, Riwkin, 
Pöppel, Nicklasson m fl. 

Lyckliga barn är ett språkrör för den 
s k fria uppfostran. Den är skriven i en 
varmhjärtad, optimistisk anda. Dess strä
van att skapa förståelse för barns reaktio-
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ner vill man gärna önska framgång. Bo
ken har säkert en uppgift att fylla hos den 
publik den vänder sig till. 

G A 

FACTS ABOUT SWEDEN. Forum and The Swe-

dish Institute. Sixth issue, Stockholm 1958. 
64 s. 4 kr. 

Behovet av upplysningsskrifter om Sve
rige på främmande språk — i första hand 
engelska — har visat sig vara mycKet stort. 
'Facts about Sweden' hör till de viktigare 
av dessa. Forums skickliga förlagsredaktion 
har visat att det är möjligt att pressa sam
man ett mycket rikhaltigt innehåll på ett 
begränsat utrymme, och tack vare detta har 
priset kunnat sättas lågt. Gratisutdelning 
till olika kategorier har bidragit till att de 
sammanlagda upplagesiffrorna blivit bety
dande. 

Arets nya utgåva betecknas som 'comple-
tely re vi sed', och även om den beteckningen 
nog får anses litet överdriven, så kan det 
finnas anledning att här recensera skriften. 
Med all respekt för den redan omtalade för
mågan att på det begränsade utrymmet av 
64 Sidor få plats med en överraskande stor 
mängd viktiga och intresseväckande upp
lysningar av det slag som den vetgirige ut
länningen vill ha, så ger en granskning sam
tidigt vid handen att det finns åtskilligt i 
skriften, som borde kunna förbättras. Sär
skilt gäller att strävandena att åstadkom

ma originella diagram enligt recensentens 
mening i många fall har gått ut över lätt
fattligheten och resulterat i antingen obe
gripliga eller missvisande teckningar. Redan 
på första sidans karta finner man ett slarv
fel (en länsgräns bortglömd), landarealens 
fördelning åskådliggörs med en karta, där 
hela Skåne markerats som sjö, antalet im
migranter symboliseras med hjälp av män 
i fåtölj (flj'gplanspassagerare?), det sjö
satta tonnaget i olika länder har resulterat 
i en bild, som recensenten inte ens efter en 
lång stunds funderande lyckats begripa 
osv. I denna tidskrift finns det särskild 
anledning att peka på att det viktiga dia
grammet över socialutgifterna är avgjort 
otillfredsställande. 

Även texten måste nog sägas innehålla 
litet för många besynnerligheter för att det 
skall vara tolerabelt. Lönesiffrorna anges 
exempelvis utan att man får veta om de 
hänför sig till enbart män eller till män 
och kvinnor tillhopa, vid återgivningen av-
konsumentprisindex har man tappat bort 
den viktiga gruppen 'diverse' (22 % av för
brukningen), för restauranger anges att ser
visavgift alltid inräknas, vilket ju ej är 
fallet, osv. 

Vid utarbetandet av nästa års utgåva bör 
nog förlaget se till att man inte bara revi
derar sifferuppgifterna utan också kritiskt 
och noggrant går igenom innehållet i öv
rigt. 

E v 11 
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Summary 

Problems of organization and staffing in the 
médical and public health services. The Mé
dical and Health Services Supervisory Com-
mittee has devoted the first par t of its 
report to a description of the expansion of 
the médical and public heal th services 
(inring récent décades. This expansion has 
involved an increase in public expenditure 
in relation to the gross na t ional product 
from 1 % in 1928 to 1 1/2 % in 1939 and 
3 % in 1955. Public expenditure in 1957 on 
thèse services has been estimated as a mi 
nimum of 1-7 mil l iard kronor and produc
tion losses caused by illness and disablement 
as at least 3.7 mil l iard kronor. 

Since the 1930's the number of doctors at 
somatic hospitals has increased much more 
rapidly than the médical profession as a 
whole ; this has been at the expense of the 
number of médical officers in the public 
heal th services and of doctors at the menta l 
hospitals . The public hea l th services are 
greatly understaffed; they lack both doctors 
and t ra ined nurses, and physiotherapists , 
almoners, psychologists, occupational thera-
pists, etc. As a resuit there has been neglect 
of préventive work and médical care as 
well as of the supervision of the general 
sani tary and hygienic conditions of a dist
rict. The increasing burden of work bas led 
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in its turn to a decrease in the attractiveness 
of the career of médical officer, there thus 
being good grounds for speaking of a crisis 
in the district médical officer organization. 

The report contains a proposai that the 
médical officers in the county council dis
tricts appointed by the State or the primary 
communes should be gradually united to 
form a co-ordinated médical officer service 
under the leadership of the county council. 
In this way it would be possible to obtain 
better integration of médical officers in 
the médical and public health services while 
there would be an improvement in their 
consulting rooms, technical equipment and 
auxiliary staff ; at the same time they would 
become less tied by their work and less 
isolated. 

It is proposed at county level that changes 
should be made in the duties of the district 
médical officers and that they should be 
assisted by médical, technical and other ex
perts. The new county médical officers 
would be members of a Health Committee, 
covering as far as possible the whole field 
of State médical and public health services 
in the county. 

The Committee finally points out that 
present training capacity for doctors and 
other médical personnel is insufficient in 
view of the continued expansion of the mé
dical and public health services expected; 
it therefore advocates that action should be 
taken to increase the number of personnel 
in due course. The account given here of 
the Committee's report is by Miss Ann-Mar-
gret Lundgren. Page 389. 

The right of an ummarried mother to re-
maîn anonymous. A page from the social 
history of Sweden. According to ancient 
custom it is probable that long ago parents 
were fully entitled to do what they wished 
with their children's lives — unwanted 
children, quite simply, were exposed in 
order bring about their deaths. However, to 
take a person's life was forbidden with the 
coming of Christianity, but it was not easy 
to maintain a moral principle of this kind 
at a time of unlimited childbirth and ex
treme poverty. The Church, by its views on 
sexual relationships, created a new reason 
that might tempt a parent to expose an 
unwanted child; unmarried mothers of ten 
found it the only course open to them. The 
first foundling hospitals were established 
in the eighth century. The severity with 
which Christian sexual morality was as-
serted led, nevertheless, to many cases of 

infanticide. It is true that the severest 
punishment was meted out in such cases, 
but without effect. In 1778 a step was taken 
that, in putting a stop to infanticide, was 
to prove of much greated importance than 
the severe punishments. A Royal decree 
relating to infanticide, which gave a mother 
the right to remain anonymous was issued 
in that year. This decree remained in force 
until 1918. Mr K J Hojer's article describes 
this decree and how it was received by the 
clergy, how it was applied and, finally, the 
name-slips that are still preserved at the 
Stockholm Maternity Hospital. Page 397. 

Some views on index calculations relating 
to wage trends for industrial workers. In 
this artide, which has been written by Mr. 
Leif Björk, there is a discussion of various 
possible ways of calculating a wages index. 
In one method of making index calculations, 
use is made of material derived from both 
types of periodical statistics on worker's 
wage conditions compiled by the Royal So
cial Board, i.e. the annual statistics and the 
quarterly statistics. According to another 
method the index series would be based on 
the following kinds of primary data: a) 
data on the amount of money paid in wages 
and on the hours of work performed ac
cording to the quarterly statistics b) spe
cial data on any rétroactive wage supple
ments c) data om Sunday and Bank Holidaj 
pay according to the wage statistics of the 
Employers' Confédération and d) data from 
the annual statistics on the average hour's 
earnings (including supplements for shifl 
work and overtime but excludmg holida\ 
pay, Sunday and Bank Holiday pay etc.) holi-
day pay per hour and »other benefits» pei 
hour. Page 404. 

Maternity assistance in 1957. Maternity as
sistance, which was most widely granted in 
the middle of the 1940's when, in round 
figures, 65 000 mothers received assistance 
during pregnancy and childbirth, has de-
creased greatly since then. On account of 
the general rise in incomes, more and morc 
mothers have passed the income limits aftei 
which maternity assistance may not be 
given. During 1957, a total of 26 700 applica
tions were dealt with as against 28 500 a 
year previously; 17 000 applications were 
approved, this figure corresponding to 153 
per 1 000 live births. During 1957 maternity 
assistance given amounted to 5.7 million 
kronor which corresponds to 336 kronor per 
case. Page 412. 
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BLICK PÅ NYA ZEELAND 

Av förste byråsekreterare SARA BJÖRKMAN-CARLSSON 

Nya Zeeland framstår väl för de flesta av oss som det klassiska 
välfärdslandet, som före alla andra kulturnationer tog sig an 
att lösa de ekonomiska trygghetsproblemen. Landet har i 
många avseenden jämförts och jämställts med vårt land. För
fattarinnan till denna artikel, som vistats som stipendiat i Nya 
Zeeland, ger här några synpunkter på landets socialpolitik. 

Red 

När en av grundarna av det moderna Nya Zeeland, Sir Julius Vogel, på 
1870-talet i kampen mot depressionen i det nyligen koloniserade landet lät 
sätta i gång stora allmänna arbeten, finansierade av lånemedel, använde 
han för tiden ovanliga och radikala medel som långt senare accepterades av 
andra länder. Redan på 1890-talet infördes allmänna ålderspensioner. Det 
socialförsäkringssystem som därigenom grundlades, har sedan undan för 
undan utbyggts och är nu en imponerande skapelse. Lag om arbetsdomstol 
antogs för ett 50-tal år sedan. Domstolen handlägger nu inte bara avtalstvis
ter utan bestämmer också om arbetsvillkor och löner. Jordbrukarna och får-
farmsägarna, som tillsammans utgör en stor och inflytelserik grupp i ett 
land vars främsta exportprodukter består av smör och ost samt ull och kött, 
har sedan länge varit skyddade mot fluktuationer i prisnivån på världsmark
naden genom av staten garanterade minimipriser. Löntagarna, som av sta
ten garanteras minimilöner, är vana vid att vara tillförsäkrade hyggliga vill
kor, och har lätt att finna arbete i den överfulla sysselsättningens land (i 
maj 1957 räknade man in endast 403 arbetslösa). Hälsovården har i årtion
den stått högt; spädbarnsdödligheten har tidigare länge varit den lägsta i 
världen och medellivslängden är hög. Verklig fattigdom uppges knappast 
existera och inkomstutjämningen syns ha drivits ändå längre än hos oss. 

Den som haft förmånen att nyligen besöka landet har åtskilligt att tillägga 
till denna bild av ett tryggt och välmående land. Först att naturen är så slö
sande och häpnadsväckande vacker. Särskilt minns man ormbunksträden i 
jätteformat, den subtropiska »bushen» med sin unika flora, de blommande 
3O-M0ÖS0. SocM 
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t räden, den långa gyllene kustlinjen, de mjukt vågiga smaragdgröna betes
markerna, de orörda sjöarna i vildmarken, fjordar och imponerande fjäll
massiv i söder. Och landskapet ligger många månader av året inbäddat i sol 
och behaglig värme i synnerhet i norr, där klimatet närmast är subtropiskt 
och där grapefrukten, citronerna och vindruvorna mognar i de otaliga träd
gårdarna. Också i en storstad som Auckland ha r de cirka 400 000 invånarna 
naturen in på knu ta rna : staden breder ut sig på ett vidsträckt område och 
bebyggelsen består mest av enfamiljshus omgivna av året runt blommande 
trädgårdar där allt växer otroligt fort. Lägger man så till att 5-dagars veckan 
är allmänt genomförd, att arbetstempot tycks vara lugnare än hos oss, att 
inga raskonflikter existerar mellan européerna och de ungefär 135 000 
maorierna (ett polynesiskt folk, somivar herrar på öarna i århundraden in
nan Nya Zeeland upptäcktes av européerna), att brittisk välvilja och hjälp
samhet tycks vara vanliga dygder och att belåtenheten med det egna landet 
och de egna villkoren tycks vara allmän, ser det ut som om resenärerna rent 
av skulle ha kommit till Det Lyckliga Landet. 

Men bilden kanske behöver kompletteras en smula. En alltför stor belåten
het med vad man lyckats åstadkomma Jfcan/leda till en oförmåga att förstå 
och ta itu med nya problem, en bristande vilja att ställa krav på bättre me
toder och resultat och en benägenhet att bibehålla metoder som inte längre 
är rationella. Tillfredsställelsen över ett perfekt uppbyggt »social security 
scheme» t ex kan leda till att man är mindre intresserad av sociala problem 
som inte löses enbart med kontantunderstöd. Bibehållandet av en puritansk 
och viktoriansk attityd, helt säkert en tillgång bland de invandrare som 
på 1840-talet började kolonisera landet och som från Storbritannien tog med 
sig bestämda idéer om hur en respektabel britt skulle leva och på vilka 
moraliska och religiösa grunder ett samhälle skulle byggas, kan föra med 
sig bristande förståelse för rationella behandlingsmetoder för de grupper 
som råkar på sned och behöver samhällets hjälp i olika avseenden och också 
ovilja mot dem som i andra avseenden bryter de en gång fastställda konven
tionerna. En alltför långt gående inkomstutjämning, ett missgynnande av 
utbildad arbetskraft kan slutligen få till följd att man en dag står inför vad 
en och annan nyzeeländare nu med bekymmer kallar för »export of brains» 
och som i sin tur kan betyda både en utarmning av kulturlivet och ett hin
der för det ekonomiska framåtskridandet. 

Mer brittisk än britterna själva. Lojaliteten mot allt brittiskt är tydlig i detta 
land, där 9/10 av en befolkning på cirka 2,2 miljoner är av brittisk här
komst. (Att sedan det amerikanska inflytandet i synnerhet efter det andra 
världskriget är i stigande är en annan och i sig intressant företeelse.) Har 
man sett det mottagande som detta år bereddes premiärminister Macmillan 
och inte minst drottningmodern Elisabeth under deras besök i Nya Zeeland, 
fattar man något av den djupa samhörighet med Storbritannien som finns i 
alla läger — katolikerna möjligen undantagna. Och det kanske är naturligt 
att nyzeeländarna känner bandet med Storbritannien så s tarkt ; deras fäder 
kom därifrån, de har byggt upp sitt ekonomiska system med lånat brittiskt 
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kapital, huvuddelen av exporten eller cirka 65 % går till den brittiska mark
naden, de är beroende av brittisk militär styrka för sitt försvar (även om det 
marina försvaret sedan 1942 i stor utsträckning övertagits av amerikanarna) , 
de talar samma språk och läser samma böcker som britterna. Men de är ock
så angelägna om att framhålla att de kommit ett bra stycke förbi vad de 
kallar för det gamla engelska privilegiesamhället. Typiskt är också att i ett 
land, som gärna vill framstå som »progressivt» och som ett föregångsland 
intet politiskt parti vill kalla sig konservativt; det nuvarande tvåpartisyste
met omfattar de nationella och arbetarpartiet. Det sistnämnda kom efter val 
i november 1957 åter till makten efter åtta års bortovaro och har i parlamen
tet en rösts majoritet. 

Säkerhet och likställighet — security and equality •— förefaller att vara nästan 
heliga begrepp för nyzeeländaren. Sociallagstiftningen domineras av social
försäkringslagen (the social security act) i vilken lag —• förutom bestäm
melser om hur hälso- och sjukvården skall vara organiserad och hur finan
sieringen skall ske — ett konsekvent system utformats för hjälp i form av 
kontanta bidrag vid alla ' tänkbara behov. Administrationen sker utan med
verkan av kommunala organ. Staten har regionala och lokala organ över 
hela landet, dit hjälpsökande kan anmäla sig. Man har en smidig organisa
tion; på småplatser kan den hjälpsökande vända sig till postkontoret, som 
förmedlar ansökan till närmaste lokala ombud. Beslutanderätten utövas av 
tre ämbetsmän, vilka tillsammans bildar socialförsäkringskommissionen. De
ras beslut kan inte överklagas såvida ej är fråga om att bedöma graden av 
invaliditet för sökande av invalidpension. 

Som villkor för vissa förmåner, till exempel ålderspension, änkebidrag och 
invalidpension, gäller att sökanden skall vara känd för god moralisk karaktär 
och ett nyktert liv (»good moral character and sober habits»). Hur dessa 
principer praktiskt tillämpas är det svårt att bilda sig en uppfattning om. 
Barnavårdstjänstemän, som hade kontakt med mödrar till barn utom äkten
skap uppgav, att bestämmelsen tillämpades mycket rigoröst. En änka till 
exempel som fick ett barn utom äktenskapet berövades enligt deras uppgift 
änkebidraget med motiveringen att hon ej levde ett moraliskt liv. En leda
mot av socialförsäkringskommissionen däremot förklarade att tolkningen i 
allmänhet var mycket liberal; om en änka får ett barn utom äktenskapet 
tillställs hon först ett »varningsbrev», då »ett barn kan vara en ren olycks
händelse». Uppgifter om bidragsmottagarens moraliska leverne uppgavs 
komma från grannar och närstående. 

Kvinnor som separerat från sina män kan efter prövning få bidrag mot
svarande änkebidrag, dock endast om de övergetts av sina män, »deserted 
women». Frågan hur man bedömde de fall där hust run tagit initiativ till 
sammanlevnadens hävande möttes av förvåning ; i sådant fall kunde och bor
de hon naturligtvis inte påräkna samhällets hjälp, hon kunde ju alltid gå 
tillbaka till mannen. Undantag i dessa fall gjordes tydligen endast om det 
kunde ledas i bevis, att mannens grymhet omöjliggjort fortsatt samlevnad. 

Även en mycket god moralisk vandel är emellertid ej tillfyllest för att ge 
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förvärvsarbetande kvinna rät t till sjukpenning vid inkomstbortfall på grund 
av sjukdom. Gift kvinna, som arbetar utom hemmet, är sålunda berättigad 
till sjukpenning endast om hennes make ej kan försörja henne under den tid 
hon på grund av sjukdom avhåller sig från arbete. Hemarbetande kvinna 
kan ej erhålla sjukpenning. — Även i andra avseenden har vissa kvinno
grupper ej l iknande förmåner som t ex hos oss; ekonomisk hjälp i samband 
med havandeskap och barnsbörd (motsvarande vår moderskapshjälp och 
mödrahjälp) förekommer t ex ej i annan form än att förvärvsarbetande 
kvinna, såsom nämnts , i undantagsfall kan få sjukpenning viss tid i sam
band med nedkomsten. 

Vissa principiella olikheter finns alltså mellan det nyzeeländska och det 
svenska socialförsäkrings- och socialhjälpssystemet. De hänför sig först till 
den starka centraliseringen av administrationen, frånvaro av besvärsrätt 
samt villkor om viss moralisk vandel. Dessutom är rät ten till vissa förmåner 
(främst »emergency benefit» som närmast motsvarar vår socialhjälp) be
roende av diskretionär prövning, för vilken fasta normer ej finns i lagstift
ningen. Det förebyggande arbetet, till exempel insatser att häva arbetsoför
måga för en bidragsmottagare, överlämnas vidare till andra organ, främst 
frivilliga organisationer. På senare tid har emellertid »social service» in
arbetats i systemet, och för närvarande är tre t jänstemän anställda främst 
med rådgivande arbete till hjälpbehövande familjer. 

Aktuella reformplaner. Vid senaste parlamentsvalet, då löften om ekonomis
ka förmåner spelade en stor roll i valpropagandan, utfäste sig arbetarpartiet 
att, om de kom till makten, inom 3 år förbättra vissa socialförsäkringsför
måner. Vad de lovat att genomföra är bland annat en höjning av den in-
komstprövade ålderspensionen (som utgår från 60 års ålder eller, då fråga 
är om ogifta kvinnor med förvärvssvårigheter, från 55 år) från 403 pund 
per år för gift par till 416 pund eller cirka 6 200 kronor, en förbättring av 
de allmänna barnbidragen från nuvarande 26 pund (ungefär 390 kronor) 
per år till ungefär 39 pund eller omkring 585 kronor. Vidare skall unga fa
miljer ges möjlighet att utbyta förmånen av allmänt barnbidrag för ett barn 
mot ett engångsbelopp av 500 pund (cirka 7 500 kronor) i syfte att under
lätta för dem att skaffa sig ett eget hem. 

Den bästa socialförsäkringen i världen ansåg nyzeeländarna att de redan 
nu hade. »Vi har kommit längre än något annat land» var en ofta upprepad 
fras. Änkepensionerna uppgavs vara de högsta i världen, vilket förefaller 
vara sannolikt. En änka med ett barn erhåller för närvarande cirka 357 pund 
per år eller ungefär 5 350 kronor för sig och barnet. 

Någon kris i befolkningsfrågan har Nya Zeeland inte haft (men väl ett be
hov av ett visst antal invandrare per år, då landet är relativt glest befolkat) 
och befolkningsfrågan har därför ej som hos oss fungerat som stimulans 
för utvecklingen av vissa socialpolitiska anordningar. Födelsetalet ligger högt 
sedan många år: de senaste 7 åren har det hållit sig omkring 26 promille för 
européer och betydligt högre för maorierna. Anordningar som t ex fria skol-
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luncher och daghem har ej på allvar diskuterats. Mot allmänna skolluncher 
anfördes, att måltider på skilda platser för medlemmar av en familj kunde 
försvaga familjebandet. Förvärvsarbete bland gifta kvinnor uppgavs ej hel
ler förekomma i sådan omfattning att anordningen kunde motiveras där
med. Daghem är ytterst sällsynta och drivs av privata organisationer utan 
samhälleligt stöd. »Vi tror ej på daghemmen» förklarade man. Uppfattning
en om daghemmen var vanligtvis den, att vårdformen var skadlig för barnen, 
samtidigt som den kunde uppmuntra ej önskvärt kvinnligt förvärvsarbete 
utom hemmet. (Sambandet mellan mödrars förvärvsarbete och missanpass
ning bland barn ansågs så självklar, att det inte närmare behövde under
sökas.) Däremot var man ytterst intresserad av lekskoleverksamheten och 
hade på detta område sökt sig fram till nya former, s k »day-nurseries» som 
drevs i intim samverkan med föräldrarna själva. Det givna mönstret tycks 
vara att kvinna vid giftermål eller senast vid första barnets ankomst defi
nitivt lämnar förvärvsarbetet. Också kvinnliga läkare sades återgå till hem
met av sådana skäl. Det kanske bör tilläggas, att kvinnornas ställning både 
på arbetsmarknaden och i samhällslivet för övrigt föreföll att vara svag. 
För att ta ett exempel: både inom den samhälleliga barna- och ungdomsvår
den och bland socialförsäkringsorganisationens cirka 1 100 anställda fanns 
ingen kvinna i högre tjänsteställning; den högst avlönade kvinnliga tjänste
mannen inom det sistnämnda området hade cirka 850 pund om året (om
kring 12 700 kronor) . 

Att man inte bättre tillvaratar den kvinnliga arbetskraften i ett land med 
uppenbar brist på arbetskraft inom ett stort antal områden är vid första 
påseendet svårförklarligt. Sannolikt förhåller det sig så, att den sedan pion
järtiden kvarlevande traditionen om viss arbetsfördelning mellan könen är 
så stark, att anpassningen efter det ekonomiska livets krav i detta hänseende 
sker långsammare än i andra jämförbara länder. 

Den samhälleliga barna- och ungdomsvården utmärks liksom socialförsäk
ringen av starkt centraliserad administration, frånvaron av besvärsrätt (till 
exempel i ärenden motsvarande våra om skyddsuppfostran) samt inflytande 
av vissa puritanska och viktorianska idéer på lagstiftning och lagtillämp-
ning. Vad som vidare kännetecknar detta område är de frivilliga organisatio
nernas stora inflytande och det smidiga samarbete som utvecklats mellan 
dessa och de samhälleliga organen. På barnavården arbetar man annars 
mycket med samma problem som hos oss: mer och effektivare förebyggande 
arbete, andra vårdformer än traditionell anstaltsvård, ökad uppmärksamhet 
åt fosterbarnsvården. Till och med frågan om tidiga eller sena ingripanden 
vid olika missförhållanden i hemmet var aktuella. Många av de lösningar 
som man på dessa områden kommit fram till, förefaller att vara av intresse 
också för oss. Här skall endast nämnas en detalj ; man var tydligen i högre 
grad än hos oss intresserad av långvarigt och metodiskt arbete med »sam-
hällsbesvärliga» föräldrar antingen det nu gällde att förhindra ett omhänder
tagande av barnen eller att få hemmet bättre skickat att ta hand om barnet 
när det återlämnades efter en tids vård utom hemmet. 
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Ungdomsbrottsligheten och dess bekämpande var ofta föremål för uttalan
den i t idningarnas ledande artiklar och i insändarspalterna. Liksom hos oss 
är i Nya Zeeland ungdomsbrottsligheten ett problem också om den föreföll 
vara relativt mild till omfattning och art jämförd med våra bekymmer på 
området. Diskussionen var oftast sådan, att om en besökare skulle grunda 
sin uppfattning av metoder och tänkesätt inom praktiskt barna- och ung
domsarbete enbart härpå skulle han frestas att tro att han kommit till ett 
— från våra synpunkter — i detta hänseende mycket konservativt land. Ofta 
utmynnade kommentarerna i en rekommendation av återinförandet av den 
år 1941 borttagna rät ten för barndomstolarna att besluta om och utdela 
aga. Ibland hänvisade man med tydligt gillande till förhållandena i Austra
lien, där spöstraff ännu utmäts också för vuxna lagöverträdare. Ett typiskt 
uttalande finner man i en år 1952 av en känd jurist utgiven kommentar 
till gällande familjerättsliga lagar (the legal relationship of parent and 
child) . När man tog bort barndomstolarnas rät t att besluta om kroppslig be
straffning, säger författaren i företalet, berövade man dem en sanktion som 
säkert hade en omedelbar och avskräckande effekt för en hel del missanpas
sade barn och ungdomar. Och det är en öppen fråga, fortsätter han, om icke 
det gamla ordspråket om att spara riset och förstöra barnet är tillämpligt 
på moderna barn. 

Det mest intressanta exemplet på här nämnda betraktelsesätt finner man 
kanske i en statlig utredning om moralisk missanpassning bland barn och 
ungdom (moral delinquency in children and adolescents) vilken kom ut 
för några år sedan. Betänkandet ansågs för övrigt så värdefullt, att det på 
initiativ av den dåvarande regeringen utdelades till samtliga barnfamiljer 
i landet. Den närmaste orsaken till utredningen var upptäckten av att ett an
tal pojkar och flickor, av vilka många var under 16 år, gjort sig skyldiga till 
sexuell vanart . För en svensk barnavårdare är betänkandet en underlig 
läsning. Något försök till analys av problemen förekommer knappast; man 
utgår från värderingar och orsakssammanhang som anses självklara. Jag 
citerar några av rubr ikerna: »Behovet av en religiös tro», »Behovet av re
ligiös undervisning», »Behovet av familjereligion och moral i familjens liv», 
»Materialistiska idéer i samhället». Under dessa rubriker finner man påstå
enden, som skulle vara fullständigt otänkbara i en svensk offentlig utred
ning. Kyrkornas auktoritet sägs ha minskat, vilket innebär försämrad moral. 
Moral utan religion är en orimlighet. Den moderna psykologin har i viss ut
sträckning haft ett farligt inflytande. Till och med välfärdssamhället får en 
släng: Föräldrarna får så mycket hjälp, sägs det, att deras ansvar för barnen 
minskats. Skolan är ej rät ta platsen att ge sexuell information. Ungdomar 
(adolescents) bör ej kunna köpa eller vara i besittning av preventivmedel. 

Inställningen till utomäktenskapliga barn och deras mödrar är helt natur
ligt en annan än hos oss. Antalet utomäktenskapliga barn är ej särskilt högt: 
det håller sig omkring 2 700 per år eller inemot 5 % av samtliga födda. Ge
nom anmälan av »registrars of birth» kommer utomäktenskapliga barns fö
delse till vederbörande barnavårdstjänstemans kännedom, och han är skyldig 
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att tillse att modern får erforderligt bistånd. Modern erhåller vid behov vård 
på mödrahem, i regel drivet av någon religiös institution, eller hjälps till en 
lätt hemhjälpsplats i någon enskild familj — »vi är väl ett civiliserat land» 
— men sen bör barnet lämnas bort, helt för adoption, varefter den felande 
bör glömma vad som hänt och börja ett nytt liv. Att en ogift kvinna öppet 
tog hand om sitt barn ansågs inte bara opassande utan framför allt olämp
ligt för barnet. På så sätt fick man en rationell motivering för den praktiska 
politiken gentemot ogifta mödrar. »Så länge vi har överskott på u tmärkta 
adoptivhem har vi ingen anledning hjälpa modern att behålla barnet.» 

Landet utan rasproblem? Bland det första en besökare får höra är, att han 
kommit till landet u tan någon »colour bar». Man pekar med stolthet på 
att lagstiftningen ej lägger hinder i vägen för en maori att nå vilken post i 
samhället som helst, att den speciallagstiftning som finns för maorierna en
dast tar sikte på vissa välfärdsanordningar och att målet är fullständig inte
gration av maorierna i det ekonomiska och sociala systemet och således 
motsatsen till Sydafrikas apartheid. 

Det är givetvis mycket vanskligt för en besökare att få ett grepp om en 
så komplicerad fråga som maoriernas ställning i det nyzeeländska samhälls
livet. En sak, som man emellertid ganska snart kommer underfund med är, 
att missanpassning i form av kriminalitet och vanart är betydligt vanligare, 
enligt de initierade ungefär 3—4 gånger, bland maorierna än bland européer
na. Vid besök i fängelser, borstalinstitutioner och anstalter motsvarande våra 
ungdomsvårdsskolor var maoriinslaget frapperande. Också vid barndom
stolarna lade man snart märke till ungdomar med bronsfärgad hy, breda 
näsor och svart hår, vilka ofta utvecklade en passionerad vältalighet. 

Att problemet gällde maoriernas anpassning till den europeiska kulturen, 
sådan den utvecklats i Nya Zeeland, var alla på det klara med. Men frågan 
hur man skulle underlätta denna anpassning och bemästra de problem som 
uppstått hade tydligen inte blivit föremål för någon mera metodisk forsk
ning. Ibland hade man en känsla av att européerna mitt i all sin uppenbara 
välvilja mot urinnevånarna var lika oförstående som sina puri tanska för
fäder för 100 år sedan, då guvernören i det nykoloniserade landet lät sprida 
en sammanfattning på maorispråket om engelsk civil- och kriminallag för 
att snabbt göra maorierna (som då levde i en helt artskild kultur och tek
niskt sett stod på stenåldersstadiet) till goda och laglydiga engelsmän. 

En glimt av dessa problem gav en socialvårdstjänsteman, själv maori. Han 
framhöll vilken chockverkan europeisk aggression och kolonisation på sin 
tid hade haft på maorikulturen. Landet togs ifrån dem genom konfiskation 
eller köp, deras religiösa, ekonomiska och sociala liv desorganiserades. De 
hade före européernas ankomst (och i stor utsträckning intill senare tid) 
levat i sina byar, där familjen och stammen hade större betydelse än indi
viden, och där äganderätten till jorden var kollektiv. Nu flyttar unga maorier 
till tätorterna för att vinna sin utkomst, de får ofta de sämst betalade arbe
tena och har svårt att få lämplig bostad. Livet i städerna saknar mycket 
av vad de uppskattar och de får avstå från råd och stöd av stammen. Också 
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om de känner till brittiska regler för vad som är rät t och orätt, betraktar de 
dem inte så allvarligt ; deras tradition är en helt annan. Att lägga sig till med 
andras egendom är lättare för en person, som kommer från en grupp där 
s tammens egendom alltid varit gemensam och där det ansetts förtjänstfullt 
at t stjäla från en fientlig stam. »Det är klart», sade min sagesman, »att vi 
maoris måste anpassa oss till européerna och lära oss deras liv, men det är 
en smula bittert at t 'pakehas ' alltid skall utgå ifrån att det inte finns något 
av värde i vår kul tur som det vore skäl ta vara på och utveckla till båda fol
kens bästa.» 

Problemen vid en ungdomsvårdsskola för maoriflickor visade också något 
av skillnaden i europeisk och maorisk tradition. Föreståndarinnan klagade 
över att det var så svårt att straffa flickorna. Om en flicka på grund av då
ligt uppträdande miste sina privilegier (i det nyzeeländska uppfostringssyste-
met på anstalter spelar privilegiesystemet stor roll) avstod de andra frivilligt 
från sina förmåner. Och när en flicka straffades med att stängas inne på 
sitt rum, hängde de andra i en tyst klunga utanför hennes dörr för att visa 
sin samhörighet. Nu hade ledningen kommit på, att man kunde straffa 
och straffa hår t genom att personalen undvek att tala med syndaren. För en 
maori innebar detta att ställas utanför gemenskapen och hon tog det mycket 
hår t . 

Det är således uppenbart, att rasproblem finns, åtminstone i den mening
en att maorierna ännu har stora anpassningssvårigheter. Man får hoppas, 
att både maorierna själva och européerna, som i regel tycks ha en mycket 
välvillig inställning till den rasliga minoriteten, gemensamt skall ta itu med 
de problem som tydligen måste lösas. 

ökade kontakter mellan Sverige och Nya Zeeland. Här har tidigare talats om 
den förnöjsamhet och den belåtenhet, som en besökare överallt tycker sig 
möta i Nya Zeeland. Har nyzeeländaren (och det tycks han i regel ha) ett 
litet hus med trädgård, en bil och en tvättmaskin, då anser han sig ha en 
u tmärk t levnadsstandard. Att staten därtill sörjer för »social security», all
männa barnbidrag och mycket annat gör, att han anser sig tillhöra en av de 
mest lyckligt lottade nationerna i världen, för att inte säga den allra lyckligaste. 
Man gissar att med denna inställning till livet, stress och magsår är en mera 
sällan förekommande åkomma i Nya Zeeland än hos oss. Skillnaden före
faller vara stor mellan vår expansionsdrift, vår otålighet, vår diskussionslust 
och vår strävan efter ständigt bättre lösningar och den lugna förnöjsamhet, 
den belåtenhet med uppnådda resultat som en besökare tror sig finna i det 
land som vi betraktar som ett föregångsland på det sociala området. 

Ur många synpunkter är det beklagligt att de sociala och kulturella kon
takterna mellan Sverige och Nya Zeeland är så svaga. Säkert skulle en när
mare konfrontation mellan nyzeeländarna och oss, mellan de belåtna och de 
missnöjda, kunna bli stimulerande för båda parter. 
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BEHÖVER SAMHÄLLET LEKPLATSERNA? 

Av professor H A N S Z B I N D E N , Bern 

Denna artikel bygger på ett av föredragen vid FN:s Europase-
minarium om lekplatsverksamhet, dess handhavande och syf
temål, som hölls i Stockholm den 27 maj—7 juni 1958. över
sättningen har gjorts av byråsekreterare P-E Bosxus. 

Red 

Den berömda svenska författarinnan Ellen Key hälsade år 1900 det nya 
århundradet som »barnets århundrade». Hur har denna storslagna benäm
ning förverkligats sedan dess? Har den varmhjärtade författarinnans vision 
Mivit en realitet? 
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Vi kan varken svara j a eller nej . Trots alla framsteg ligger det otvivelak
tigt djupa skuggor över barnets liv i nuets värld. De senaste femtio åren har 
medfört fundamentala förändringar i barnens levnadssätt, och deras fram
tid syns i ökad utsträckning hotad av vittgående samhällsförändringar. 

Mera ytligt sett och ur materiell synpunkt är helt visst framstegen impo
nerande påtagliga. Allt som angår hygien, föda, bostad, skolutbildning, lek 
och sport har avsevärt förbättrats för flertalet — ett växande flertal — av 
barnen i världens västra delar. Mot sådana positiva framsteg måste vi dock 
ställa alla de olyckor av olika slag som de två världskrigen inneburit för 
miljoner barn, exempelvis alla de barn som förlorade hem och anhöriga. 
Inte sedan trettioåriga krigets tid har barn blivit så skoningslöst utsatta för 
krigs- och revolutionshandlingar och deras mänskliga rättigheter så cyniskt 
förtrampats som i detta s k »barnets århundrade». Men å andra sidan har 
de senaste tolv årens snabba ekonomiska återuppbyggnad skapat förund
ransvärda möjligheter att läka skadorna och erbjuda nuets unga generation 
bättre materiella levnadsförhållanden än någonsin tidigare. 

Ur psykologisk och mental synpunkt, med hänsyn till vad jag skulle vilja 
kalla barnets psykiska och sociala uppväxtklimat, är den aktuella verklig
hetsbilden betydligt mindre tillfredsställande, särskilt i stads- och framför 
allt i storstadsmiljöerna. Vi skall därför här väsentligen behandla barnets 
situation i storstäderna i Europas högindustrialiserade länder. När vi jämför 
den nuvarande situationen med våra farföräldrars tid måste vi konstatera 
att livsförhållandena i det moderna samhället i påfallande högre grad stri
der mot barnets naturliga behov. Å andra sidan har exempelvis barnarbetet, 
den tidigare kapitalistiska erans gissel, avskaffats. Men vad angår övriga 
samhällsförhållanden torde en utveckling i negativ riktning vara märkbar. 

Med olika lokala variationer har ingen europeisk nation undgått en för
sämring i något hänseende vad angår »det psykiska miljöklimatet» för barn. 
Även Schweiz, som undgått att omedelbart beröras av de båda världskrigen, 
lider idag av alla negativa följder av de tekniska framstegen och av industri
aliseringen samt av den överbefolkning och urbanisering, som stör barnens 
lugna miljöutveckling. Man kan stundom frestas att tala om, inte ett år
hundrade för barnen utan mot dem. 

Konsekvenserna av dessa förhållanden kan iakttas i den moderna familjen, 
som förvandlats till en väsentligen ekonomisk grupp, sammanbunden av ma
teriella intressen, gemensam bostad och gemensamt radiolyssnande — men i 
allt mindre grad en grupp med verklig livsgemenskap. Många faktorer är 
verksamma för att bryta familjebanden, såsom exempelvis mödrarnas yrkes
arbete, även i fall där detta ej är en ekonomisk nödvändighet. I alltför många 
fall erbjuder familjen ej längre ett hems trygghet och värme och en moders 
omvårdnad. I det förflutna hade visserligen mödrarna i regel mer av betung
ande hushållsarbete liksom flera barn. Hushållen var inte så lättskötta som 
med nutidens tekniska hjälpmedel. Trots detta var många barn då — till 
och med i de fattigare befolkningsskikten — i många hänseenden troligen 
lyckligare, därför att levnadsförhållandena var bättre anpassade till deras 
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Det år av stor vikt att man vid lekplatsplaneringen så mycket som möjligt tar 
hänsyn till barnens fantasibegåvning och egna initiativ 

utveckling som individer och till deras elementära behov. Detta trois den s k 
gamla goda tidens fattigdom och primitiva skolmöjligheter och trots att de 
icke yrkesarbetande kvinnorna av idag har mer av fritid. 

Föräldrarnas förståelse för sina barn kan knappast sägas ha hållit jämna 
steg med utvecklingen och framstegen inom barnpsykologin. Förståelsen blir 
ofta av rent teoretisk natur och stundom t o m med effekten att förvirra 
mödrarna. Mycket som kvinnorna förr förstod instinktivt utan någon nämn
värd bildning eller psykologisk kunskap, är idag för dem enbart teori, och 
teorin och praktiken härvidlag är skilda åt av ett brett svalg. 
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Barn har ett fundamentalt behov av att ge ut tryck åt sin personlighet i lek 
och drömmar och fantasi. Sagornas värld med drakar och jät tar , feer och 
trollkarlar representerar en verklighet för barnen, som för dem är t o m 
ännu reellare än det som för de vuxna är verkligheten. De första levnads
åren, upp till 8- eller 1 O-årsåldern, skulle man kunna beteckna som person-
lighetsutvecklingiens »mytiska och magiska period». 

Barnets na tur har inte förändrats på årtusenden och den är densamma 
överallt. Barnens psykiska behov har också förblivit desamma trots alla mil-
jöförändringar, och de kommer troligen att förbli desamma, därför att de är 
uttryck för personlighetsutvecklingens grundlagar. 

Våra moderna bostäder är hygieniska, prakt iska och välutrustade med 
alla tänkbara tekniska hjälpmedel. Moderna arkitekter och byggmästare tän
ker på allt utom det som borde vara en väsentlig riktlinje vid byggandet, 
d v s att skapa hem för familjer, som inte bara innefattar vuxna utan även 
barn. 

I dessa moderna bostadshus tillvaratas varje vrå på det ändamålsenligaste 
sätt, men deras t rappor har ofta ett kallt och dystert utseende och saknar 
vindsrum under takbjälkarna. De saknar också alla överflödiga utrymmen, 
dit barn kan dra sig tillbaka och vara för sig själva och skapa sin värld av 
fantasi och lek, en liten plats som tillhör barnet självt och där det kan göm
ma undan sina käraste tillhörigheter. 

Trädgårdar försvinner för kvarter av betongbyggnader, och det blir bara 
kvar några smala gröna fläckar mellan raderna av bostadshus. De som pla
nerar bebyggelsen, nöjer sig för det mesta med att plantera några buskar här 
och där på gräsmattorna och eventuellt ordna med en sandlåda och en liten 
damm, och därmed anser de sig ha gjort sin plikt mot barnen. Barn får inte 
leka fritt i sådana områden. Då kunde de ju störa hyresgästerna, och det till
gängliga utrymmet är vanligen alldeles för begränsat för det stora antalet 
barn i dessa bostadskvarter. 

De bästa tänkbara lekplatserna och inrät tningarna hlir emellertid otill
räckliga och ineffektiva för sitt syfte, om inte barnen får möjlighet att i 
hemmet dra sig tillbaka till sin egen lilla vrå, där de ostört och efter eget 
behag kan syssla med sina egna saker och lära sig genom egna försök och 
misslyckanden. Det borde vara en fastställd regel för bostadsstandarden i 
civiliserade länder, att man i bostadshusen, på deras vindar eller i källaren 
skall ha lek- och hobbyrum med bord, stolar och lekutrustning och möjlig
heter till musikutövning eller teaterverksamhet. För närvarande har barnen 
i alltför stor utsträckning köpta leksaker, därför att det saknas dels upp
munt ran från föräldrarna, dels ut rymmen för barnen att med verktyg själ
va göra leksaker åt sig. Ett minimikrav på ett århundrade, som verkligen 
vill göra sig förtjänt av Ellen Keys beteckning »barnets århundrade», borde 
vara att det i varje hem finns ett ordentligt lekutrymme för barnen. 

Vad som erfordras är dels ett sådant ut rymme som tillhör barnet en
samt, dels en lekplats inte alltför långt bort, som ger kontakter med barn i 
olika åldrar, och därtill enkla redskap och material att skapa med. Men 
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dessa möjligheter är av en väsentlig betydelse. Där de saknas, blir effekten 
densamma som vitaminbrist blir för kroppen. Barnet får liksom en mental 
bristsjukdom. Våra barn, för vilkas fysiska hälsa man gör så mycket i vår 
tid, lider brist på dessa för själslivet oumbärliga förnödenheter, dessa »psy
kiska vitaminer». 

En konsekvens av dylika sakernas tillstånd är en oförmåga att leka, en 
hämning förorsakad bland annat av den mekaniserade livsföringen i det 
moderna stadslivet. Barnet blir ur stånd att utveckla sin inneboende drift 
till fritt skapande genom lek och söker kompensation i andra former och 
ej sällan på mindre lyckliga sätt. Äventyrslusten, en av människans värde
fullaste gåvor, motverkas och perverteras till kriminella aktiviteter. Om 
skoltimmarna är oinspirerande och renodlat rutinmässiga och tiden i hem
met fylls upp av hushållstråkigheter, söker barnet stimulans och kompen
sation i fantasins värld, och denna kan spåra ur i olämpliga handlingar. 
Eller också kan barnet totalt förlora lusten att leka och sitter i stället i tim
mar framför radion, TV-apparaten eller grammofonen, eller med tecknade 
serieböcker och filmmagasin, eller ägnar sig åt någon annan form av rent 
passiv förströelse. Skolans rutinmetoder av passivt inlärande förstärker ten
denserna att kväva den individuella aktiviteten. 

För närvarande bevittnar vi bland ungdomarna utbrott av vilda och de
struktiva drifter, som ej är något annat än förvridna former av en aggres
sivitet, som inte fick normalt utlopp under barndomen. I brist på natur
ligt utlopp för aktivitet och äventyrslust drivs barnet till dumma och asociala 
uttrycksformer. 

Herbert Read sade nyligen i en debatt om tecknade skräckserier: »Barns 
aptit på grymhet och skräck är en utsvulten fantasis aptit. För att anpassa 
oss till en industrialiserad tidsålders mentalitet och krav har vi skapat ett 
skolsystem, som är väsentligen realistiskt, vetenskapligt och rationellt. Men 
fantasin och idéskapandet ges blott en obetydlig plats i det eller negligeras 
helt.» 

Det är av vikt att man i lekplatsplaneringen så mycket som möjligt tar 
hänsyn till barnens fantasibegåvning och egna initiativ. 

När en lekplats är färdigställd, bör de vuxna begränsa sina ingripanden 
och direktiv till det minimum som är nödvändigt för att uppehålla ord
ningen, övermått av pedagogisk metodik och psykologisk teori förkväver 
leklusten. Man kan exempelvis fråga sig, om inte scoutrörelsen härvidlag 
går till överdrifter i fråga om organisation och ordningsmetodik. Barn bör 
i stället få leka spontant, som vi gjorde i vår barndom, utan alltför myc
ket organiserande och metodiska arrangemang och förberedelser från de 
vuxnas sida. Man bör ge full frihet åt deras egna idéer, initiativ, improvi
sationer och experiment, och vi vuxna bör bara ge barnen ett fåtal allmänna 
regler som en ram för deras egna uppslag och aktiviteter. Icke minst bör vi 
ta hänsyn till barnens individuella olikheter i temperament och behov. En 
god lekplats bör erbjuda såväl vidsträckt rörelsefrihet för hårdhänta lekar 
som möjligheter till stillsammare sysselsättningar. För de mera stillsamma 
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barnen bör det finnas skyddade tillflyktsorter, som exempelvis kringgärdas 
av buskage. Här kan dessa barn läsa eller bara lata sig utan att bli störda 
av de mera robusta barnen. 

En praktisk slutsats av detta är att det är bättre med flera mindre lek
platser än med en stor lekplats för ett större antal barn. En artificiell an
hopning av hundrata ls barn på en plats kan aldrig vara en idealisk lösning, 
även om den är bättre än ingenting alls. Där det tillgängliga markutrym
met inte medger flera lekplatser inom samma stadsdel, bör man stycka upp 
lekplatsmarken i flera från varandra avgränsade delar och på detta sätt få 
fram flera lekplatser. Man bör även i görligaste mån söka göra dessa sins
emellan olika genom anläggning av träddungar, buskage, vattensamlingar 
och dammar etc. 

Det var ett litet exempel på tänkbara åtgärder att påverka den psykolo
giska atmosfären i differentierande r iktning gentemot kollektiviseringsten
denserna i det moderna samhället, speciellt utpräglade i de totalitära sta
terna. Den bästa planeringen av lekplatser är, enligt mitt förmenande, en 
sådan som främjar lekar och spel i små grupper och som ger impulser till 
spontan självverksamhet, inciterar barnet att efter förmåga själv skapa och 
experimentera med olika material och verktyg. Människans drift att refor
mera och omskapa sin värld är aldrig mera stark och äkta än hos det nor
mala barnet. Vid planeringen av barninstitutioner och lekplatser bör vi 
medvetet söka motverka det moderna samhällets tendenser av mekanise
ring, hjordanda och passiva fritidssysselsättningar. 

Naturligtvis kan det vara svårt att få tillräckligt med tomtmark och 
pengar till dylika reformer. Men om vi kan riva hela kvarter för att där byg
ga moderna fastigheter, som ger en högre hyresprofit, kan vi då inte tänka 
på att våra barns lycka och fysiska och psykiska hälsa utgör en ännu större 
vinstutdelning och at t en reform i den riktningen innebär en viktigare in
vestering än många kortfristigt givande sådana? Att skapa utrymmen för 
större rörelsefrihet och trevnad för barnen är en långfristig investering i 
deras hälsa och framtid. 

Den väsentliga frågeställningen rör inte tomtutrymmen eller pengar utan 
en ny värdeskala och en ny uppfattning om hur förhållandena bör vara. 
Om vi bara blir tillräckligt medvetna om behovet av förändringar och för
bättringar, kommer vi att finna de tekniska och finansiella resurserna här
till, på samma sätt som vi finner medel exempelvis till nödvändiga utgifter 
för trafikregleringar. Den väsentliga svårigheten som ligger i vägen för en 
reform är, att det först måste skapas ett nytt sätt att se och tänka och att 
man måste väcka en insikt om angelägenheten av reformen. Vi behöver en 
bättre planering av våra bostäder och hus och deras omgivningar, en pla
nering, som ta r hänsyn till barns behov av lekutrymmen och rörelsefrihet. 
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För de mera stillsamma barnen bör det anordnas skyddade tillfhjktsorter som 
exempelvis kringgärdas av buskage. Här kan dessa barn leka i lugn 
och ro utan att störas av de robustare barnen 

Det måste bli en fundamental målsättning för våra regionsplanerare, arki
tekter och myndigheter att i lika hög grad ta hänsyn till barnens behov, 
som de gör till sådana ofrånkomliga faktorer som uppvärmning, hushålls-
teknisk utrustning, tillfartsvägar, etc. Det erfordras en ny linje i bostads
planeringen och bostadsbyggandet och en ny värdeskala för de ansvariga 
härvidlag. De erforderliga förbättringarna är inte så nivcket en fråga om 
större utrymmen för byggnationen utan väsentligen en fråga om bättre val 
av Dyggnadsplatser och bättre användning av tillgängliga utrymmen. Ett 
barn kan känna sig fritt och lyckligt även i en mycket liten bostad, så länge 
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det bara har ett eget litet utrymme där för sig och sina saker. Att man vid 
planeringen skall räkna med ett sådant utrymme för barnet — på samma 
sätt som inan avdelar utrymme för badrum och kylskåp — borde vara en 
väsentlig utgångspunkt i byggnadsplaneringen, och detta torde inte i någon 
högre grad öka byggnadskostnaderna. Inga arkitektoniska projekt borde 
accepteras, och inga byggnadslicenser beviljas av myndigheterna, om detta 
krav ej uppfylldes. Det borde vara lika självklart som att bostadshusen skall 
fylla kraven på vissa sanitära föreskrifter. I vår tid med dess strävanden att 
förbättra de materiella livsvillkoren bar vi hittills knappast kommit att 
klart inse, att barnets väsentliga behov är av mental och känslomässig art, 
att de är själens och inte bara kroppens behov. Alla dessa i och för sig till
fredsställande ting, som vi nu har, såsom förbättrad hälsovård, ökad fritid 
och större ekonomisk trygghet för familjerna, kan även ge negativa verk
ningar i form av känslomässig osäkerhet, hemlöshet och tomhet. 

Hur framtiden skall gestalta sig, beror i väsentlig mån på det sociala kli
mat, i vilket de unga växer upp. Kan vår högindustrialiserade stadskultur 
ge miljöförhållandena för en fysiskt och själsligt sund utveckling av våra 
ungdomar under mognaden till deras senare kall som föräldrar, yrkesmän 
och medborgare? Det är en fråga vi måste ställa i samband med planeringen 
av lekplatserna i våra städer. 
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OBLIGATORISK PENSIONSFÖRSÄKRING I USA 

Av förste byråsekreterare GÖSTA A H L B O R G 

Författaren till denna artikel har under tiden februari—april 
1958 beretts tillfälle att i FN:s regi som »exchanged visitor» be
söka USA och där i olika stater studera amerikansk åldrings
vård i vidsträckt bemärkelse. Här följer en redogörelse för 
hur USA ordnat den obligatoriska tjänstepensionen. 

Red 

Socialförsäkringens olika problem. Amerikas förenta stater, landet där alla 
människor måste ta hand om sig själva, där den som inte kan arbeta och 
sköta sig är prisgiven till undergång, där man i första hand alltid måste 
tänka på sig själv och sin familj och arbeta och spara, där morgondagens be
kymmer måste mötas genom enskilda insatser och där kollektiva insatser är 
obefintliga. Detta är en bild, som många svenskar fått genom veckopress, 
radio, i romaner och reseskildringar av olika slag. Den meningen är alltjämt 
mycket dominerande i vårt land, att det amerikanska samhället represente
rat av den federala staten, de enskilda staterna, städerna eller kommunerna 
icke alls utövar någon socialvård. 

Denna uppfattning är emellertid i många avseenden numera direkt fel
aktig. Före 1935 då »the social security act» antogs av kongressen torde 
emellertid samhällets intresse för socialvårdsfrågorna varit ringa eller på de 
flesta håll nästan obefintligt. I detta sammanhang måste emellertid klart 
sägas ifrån, att varje stat i USA alltjämt har möjlighet att vidta alla de 
socialpolitiska åtgärder för trygghet, som deras lagstiftande församling 
provar erforderliga, utan att avvakta beslut i den amerikanska kongressen. 
Det syns därför mycket vanskligt att efter några månaders studier i enskilda 
31—580090. SocM 
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stater dra några bestämda slutsatser om den socialpolitiska situationen i 
landet i dess helhet. Härför erfordras en jämförande undersökning av de 48 
staternas aktuella socialpolitiska situation. Detta syns emellertid vara ett 
jättearbete, som inte ens professorerna vid de många amerikanska universi
teten eller socialinstituten och deras intresserade studenter ännu vågat sig 
på. I många enskilda stater har emellertid skapats utomordentliga redogö
relser över olika socialvårdsområden. Kunskapen på högsta ort i en stat, 
om vad som verkligen görs i en annan, icke alltför avlägsen sådan, är emel
lertid ofta mindre god. Många stater har uppenbarligen i fråga om social
politiken behov av att verkställa mycket omfattande egna utredningar i stäl
let för att studera andra staters undersökningar eller praktiska resultat. Av
stånden mellan de olika staterna spelar här en mycket stor roll. Från Wash
ington DC till San Fransisco i Californien är det i det närmaste samma av
stånd som från Stockholm till Aten. Det är därför fullt förklarligt, om en 
socialarbetare i New York, Washington DC eller Trenton i New Jersey på 
östkusten inte har någon aning om, hur man arbetar i San Francisco, Denver 
eller andra orter, som ligger många, många hundra svenska mil avlägsna. 

En enhetlig lagstiftning har emellertid skapats i fråga om ålderdoms- och 
invaliditetsförsäkringen med åtföljande familjeskydd samt i fråga om ar
betslöshetsförsäkringen. Någon obligatorisk sjukförsäkring finns däremot 
inte, men på olika håll har de enskilda staterna lämnat stöd åt föreningar 
eller bolag, som driver försäkringsverksamhet, för att därigenom göra det 
möjligt för behövande grupper av befolkningen att till rimliga kostnader 
erhålla sjukhus- och läkarvård. I en del stater har därför den frivilliga sjuk
försäkringen fått anmärkningsvärt stor utbredning. Det bör observeras, att 
sjukhusvård i regel är förenad med mycket stora utgifter för den enskilde, 
och i sådana fall där ett försäkringsskydd saknas, torde det icke sällan möta 
svårigheter att erhålla fullgod sjukhus- och läkarvård. 

Den ovan nämnda Social Security Act ger också de enskilda staterna rätt 
att med stora federala bidrag lämna understöd i annan än försäkringsmäs-
sig ordning till särskilda grupper av medborgare (Old Age Assistance, Aid to 
the Blind, Aid to Dépendent Children, Aid to the Permanently and Totally 
Disabled). Någon redogörelse för denna del av verksamheten kan ej läm
nas i denna artikel. 

Den obligatoriska tjänstepensionen. Den 1 januari 1937 började inbetal
ningen till den brett upplagda obligatoriska tjänstepensioneringen, och från 
början avsåg man, att de första pensionerna skulle utbetalas från och med 
år 1942. Korta redogörelser för den nya lagstiftningen har vid olika tillfäl
len varit publicerade i Sociala Meddelanden.1 

Försäkringen skulle från början lämna skydd företrädesvis åt pensione
rade lönearbetare inom industrin, men har så småningom utbyggts att om
fatta praktiskt taget alla lönearbetare och deras efterlevande. Med lönearbe
tare har numera likställts de flesta självständiga yrkesutövare. Den enda 

1 1935: 9, sid 636, 1939: 8, sid 574 och 1949: 11, sid 839. 
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stora grupp sådana som alltjämt står utanför, är privatpraktiserande lä
kare. Vissa grupper arbetare vid järnvägsbolagen och tjänstemän hos de en
skilda staterna och den federala staten har i särskild ordning sedan länge 
varit garanterade tjänstepension. 

Även invalider i åldern mellan 50 och 65 år och tidigare verksamma löne
arbetare eller egna företagare har i vissa hänseenden jämställts med vanliga 
pensionärer. På grund av utvidgningen av området kallas denna försäkrings
form Old-Age and Survivors Insurance och fackmässigt kort och gott OASI 
med utelämnande av en bokstav även för invaliditeten (Disability). 

Genom utbyggnad av området för försäkringen och genom det ökade an
talet invånare i USA har allt fler personer kommit in under denna försäk
ringsform och för närvarande torde i runt tal 70 miljoner arbetare och egna 
företagare ha ett sådant försäkringsskydd. Utvecklingen på detta område 
har gett denna försäkringsform en omfattning, som gör den administrativt 
ganska svårbemästrad och tvingat fram en organisation som verkligen kan 
göra anspråk på att kallas »biggest in the world». De inbetalda avgifterna 
utgjorde den 1 juli 1956—30 juni 1957 6,5 miljarder dollar, och ungefär 
samma belopp utbetalades i pensioner eller bidrag. I den i särskild ordning 
förvaltade pensionsfonden fanns vid slutet av budgetåret 23 miljarder dol
lar. Ränteavkastningen av fonden var 561 miljoner dollar. Kostnaden för 
hela administrationen uppgick till 150 miljoner dollar. För fonderingen och 
finansieringen tillämpas den s k fördelningsprincipen, som blivit så om
diskuterad under det senaste årets svenska debatter om lagfäst tjänstepen
sion. 

Pensionsålder och pensionsbelopp. En försäkrad person erhåller pension för 
egen del, för sin hustru och för sina barn under 18 år, då han blir 65 år, 
eller för de efterlevande om han dör. Blir han invalid efter fyllda 50 år men 
före uppnådd pensionsålder, kan såsom tidigare påpekats pension utgå ef
ter samma grunder som till pensionär, dock endast till invaliden själv. För 
en förvärvsarbetande försäkrad kvinna liksom hustrun till en pensionerad 
man kan pensionen emellertid numera betalas redan vid 62 års ålder. Pen
sionen utgår emellertid inte med fullt belopp, om ansökan görs före 65 år. 
Storleken på den utgående pensionen beror på viss medeltalsberäkning av de 
senaste årens inkomster. Denna beräkning kan nu göras på flera sätt. Den 
fördelaktigaste metoden syns för närvarande vara, att den månatliga me
delinkomsten för tiden efter 1 januari 1951 framräknas. Innan detta görs 
kan emellertid frånräknas sammanlagt högst 5 år med den lägsta årliga in
komsten eller då ingen inkomst alls erhållits. Härvid måste i regel iakttas 
att den slutliga beräkningen inte bör omfatta mindre än 24 månaders in
komster. Inkomster överstigande numera 4 200 dollar per år skall icke ingå 
1 niedeltalsberäkningen. För dessa överstigande inkomster, som icke är 
ovanliga i USA, betalas icke heller några försäkringsavgifter, varför man 
kan säga att pensionsunderlaget kan uppgå till högst 350 dollar per månad. 
1 samband med en viss försämring av penningvärdet och en höjning av lev-
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Tab 1. Erforderliga kvalificeringskvartal 

Tab 2. Pensionsbelopp rid olika medelinkomst per månad (i dollar) 

nadsstandarden har detta högsta belopp också höjts. För tiden 1951—1954 
utgjorde det 3 600 dollar per år. 

För att över huvud taget komma i åtnjutande av försäkringsskyddet er
fordras emellertid at t ett visst antal kalenderkvartal täckts med arbete och 
inkomst som skapat rä t t till pension. Dessa kalenderkvartal skall vara lägst 
6 och högst 40. 

Ovanstående tabeller torde bäst ge besked om förmånerna inom den ame
r ikanska obligatoriska tjänstepensionen sådan den numera tillämpas efter 
gjorda ändringar senast år 1954 och 1956. 

Det uppgjorda systemet bygger på principen att pensionen utgår med 55 
procent upp till en medelinkomst av 110 dollar per månad och med endast 
20 procent på den del av inkomsten som överstiger detta belopp. Härigenom 
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gynnas särskilt personer med låg medelinkomst. Det bör uppmärksammas 
att en pensionär, som före 72 års ålder genom arbete förvärvar inkomst, som 
för år räknat överstiger 1 200 dollar, kan få sin pension indragen för viss 
månad eller längre tid. Från 72 års ålder kan pensionären emellertid fort
sätta sitt förvärvsarbete utan att denna inkomst har någon inverkan på den 
utgående pensionen. Inkomst av annat slag än av arbete har icke någon in
verkan på rätten till pension efter uppnådd pensionsålder. 

De hittills utgående pensionerna har emellertid i regel inte uppgått till de 
maximala beloppen sådana desamma redovisats i tab 2. Medeltalet av de i 
början av 1958 utgående pensionerna torde vara något över 60 dollar per 
månad. I vissa välbetalda yrken uppgick det däremot i början av 1956 till 
i runt tal 100 dollar per månad (gruvarbetare 103, byggnadsarbetare 99, in
dustriarbetare 101, handelsarbetare 97 och i särskilda serviceyrken 93 dol
lar per månad) . 

Då man bedömer storleken av de amerikanska pensionerna, måste man 
beakta att en dollar i USA endast har ungefär samma köpkraft som 2,50 à 
3,00 svenska kronor i vårt land. Om den högre genomsnittliga levnadsstan
darden i USA tas i betraktande kan de utgående pensionerna icke anses an
märkningsvärt höga. Den omständigheten att ett stort antal pensionärer 
(500 000 år 1956) utöver sina pensioner måste ha inkomstprövade tillägg i 
form av Old-Age Assistance (socialhjälp) talar sitt tydliga språk. 

Vem betalar försäkringen? Såväl arbetare som arbetsgivare betalar avgifter 
till försäkringen vid varje avlöningstillfälle. För den obligatoriska arbets
löshetsförsäkringen i USA betalar endast arbetsgivaren avgifter. Avgifterna 
började erläggas den 1 januar i 1937 och har ändrats vid flera tillfällen. Un
der åren 1957—1959 erläggs 2 1/4 procent av lönen vardera av arbetaren 
och arbetsgivaren. Tillsammans betalas sålunda för närvarande 4 1/2 pro
cent av den årliga löneinkomsten i försäkringsavgift. Avgifter erläggs icke 
för inkomster som överstiger 4 200 dollar per år. En pensionär som fortsät
ter att ha inkomst efter uppnådd pensionsålder erlägger pensionsavgift, 
även om han i övrigt på grund av beskattningsreglerna skulle vara befriad 
från att betala inkomstskatt . 

Enligt den nu uppgjorda planen skall de sammanlagda avgifterna ökas 
på följande sät t : Ar 1960—1964 5 1/2 procent, 1965—1969 6 1/2 procent, 
1970—1974 7 1/2 procent och år 1975 och senare 8 1/2 procent, dvs en ök
ning varje femårsperiod med 1 procent. Under samma period skall en egen 
företagare, som under åren 1957—1959 erlägger 3 3/8 procent, få sin avgift 
höjd till 6 3/8 procent år 1975. De erlagda avgifterna skall helt finansiera 
försäkringen ävensom de erforderliga organisationskostnaderna. 

Personer som erlagt försäkringsavgifter men av olika anledningar icke är 
berättigade till pension, kan icke erhålla återbetalning av erlagda avgifter. 
Den som felaktigt erlagt för mycket i avgift exempelvis vid någon form av 
dubbelarbete kan däremot erhålla återbetalning av det felaktigt inbetalda 
beloppet. 
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Organisationen. För att organisera en tjänstepension av en sådan omfattning 
och med sådana detalj föreskrifter som den amerikanska erfordras, som tidi
gare anförts, en omfattande och noggrann administration, över hela landet 
har av den amerikanska regeringen inrättats ett stort antal distriktskontor, 
vilka för närvarande uppgår till mellan 500 och 600. Dessutom finns sär
skilda fältarbetare, som står i ständig kontakt med distriktskontoren och 
allmänheten såsom konsulter rörande uppkommande problem i verksamhe
ten. Tjänstemännen som har att hålla kontakt med allmänheten har särskilt 
väl t ränats för sina arbetsuppgifter. Vid besök på ett stort kontor i Denver 
och ett litet i Boulder i Colorado bereddes jag tillfälle at t följa tjänstemän
nens verksamhet och få en närmare kontakt med arbetsprinciperna sådana 
de i praktiken tillämpas. Härvid fick jag den bestämda uppfattningen att 
t jänstemännen i stor omfattning instruerats och fostrats att arbeta med 
denna form av socialförsäkring, så att distriktskontoret i själva verket skulle 
fungera som en stor reklamcentral och samtidigt vara ett förstklassigt ser
viceorgan. Det tålamod som många amerikanska socialarbetare visade då 
det gällde att komma tillrätta med krångliga lagregler, ordningsföreskrifter 
eller anvisningar, skulle enligt min uppfattning vara föredömligt för både 
socialarbetare och administratörer i allmän förvaltning. I allmänhet kunde 
man iaktta ett mycket gott förhållande mellan t jänstemän och allmänhet i 
den offentliga förvaltningen. För en svensk var det från början svårt att 
föra samtal med olika officiella personer med dörren öppen för besökare 
från det omgivande kontoret, men denna princip föreföll att tillämpas från 
öst till väst och från norr till söder. 

Av de många privatpersoner jag träffade och diskuterade socialförsäk
ringsprogrammet med, bibringades jag den uppfattningen att de flesta män
niskor är mycket tillfredsställda med den nuvarande OASI. Uppläggningen 
av upplysningsverksamheten kring 1935 års hela lagstiftning om »Social 
Security» har jämväl i film, radio och television lagts upp för att möta det 
eventuella motstånd som amerikanarna kunde hysa mot kollektiva anord
ningar av denna typ för skapande av trygghet i samhällets regi. Reklamen 
kring reformen har u tan tvekan bidragit till at t bryta det motstånd som från 
början möjligen fanns. 

Då pensionsförmånerna helt baserats på den försäkrades löneinkomster 
och inbetalda avgifter under en lång följd av år, har det både för kontroll 
och för garantier mot den försäkrade allmänheten blivit ofrånkomligt att 
lägga upp en form av avräkning för varje person, som under kortare eller 
längre tider har arbetsinkomst som skall kvalificera för pension. Var och 
en som börjar ett arbete har därför att anskaffa ett socialförsäkringskort 
av den typ som finns avbildat i början av denna artikel. Sådant kontokort 
utfärdas på särskild ansökan av varje distriktskontor. Som regel gäller, att 
en person icke får börja ett arbete u tan att han skaffat sig ett sådant social
försäkringsnummer. En egen yrkesutövare skall numera i egenskap av för
säkrad även ha dylikt försäkringskort. Om kortet förstörs eller kommer 
bort, kan ett nytt utfärdas, men härvid skall alltid det gamla registernumret 
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användas. Den arbetsgivare som gör löneavdragen har att på särskild blan
kett redovisa såväl sin egen som arbetarens del av avgiften, den försäkrades 
namn och försäkringsnummer. Uppgifterna om inkomsterna jämte inbetal
ning av avgifterna insänds genom särskilda uppbördskontor, som finns över 
hela riket till ett antal av 66. Dessa kontor har att öva kontroll över inbetal
ningar och lämnade inkomstuppgifter. För förande av vederbörande avräk-
ningar insänds samtliga inkomstuppgifter sedan till Social Security Admi
nistration, Bureau of Old-Age and Survivors Insurance, Baltimore, Mary
land. Uppgifterna lämnas en gång varje kvartal. 

Det ovan nämnda socialförsäkringsnumret är själva nyckeln till hela den 
omständliga avräkning med samtliga försäkringstagare som förs i Baltimore. 
Socialförsäkringskortet upptar alltid tre nummerserier. Den första serien är 
ett områdesnummer, varigenom man alltid kan se var innehavaren från 
början erhållit sitt kontonummer. Varje område har ett antal sådana num
mer. Staten New Mexico har t ex endast ett sådant nummer, nämligen 525, 
medan staten New York har inte mindre än 85 olika sådana områdesnum
mer. Kortet upptar utöver nummerserierna inga lokaliseringsuppgifter. An
sökan om det ursprungliga kortet finns hos kontoret i Baltimore, där den 
även microfilmais och kontonumret skall alltid återges på alla handlingar 
som gäller vederbörande arbetare. De löpande löneuppgifterna behöver se
dan endast uppta namn och försäkringsnummer. Varje arbetsgivare har 
även såsom företagare ett särskilt nummer, som gör det lättare att samarbeta 
uppgifterna på den stora centralen i Baltimore. Att identifiera vederbörande 
person på avräkningsregistret syns icke vara förenat med några svårigheter. 
Redan från början har man där arbetat med mycket komplicerade 80 ko
lumners IBM hålkort och IBM maskiner. Från detta system har man den 
1 juli 1956 övergått till att föra alla uppgifter på magnetband och använda 
elektroniska datamaskiner. Dessa är av samma typ som dem som nu före
slagits av statens organisationsnämnd i promemoria angående hålkortssys
tem inom folkbokföring och uppbördsväsende. 

Det är icke möjligt för den som själv icke är statistiker eller särskilt ut
bildad ingenjör att klart fatta betydelsen av den genomförda förbättringen 
av avräkningssystemet. Att systemet emellertid gjorde mig mycket impo
nerad framgår av följande uppgifter. En rulle magnetband av samma stor
lek som ett större magnetofonband kan rymma i runt tal 52 000 löneavräk-
ningar med därtill hörande personuppgifter. Det anses att bandet med för
del kan användas för transaktioner ca 3 000 gånger. Betydelsen av den ge
nomförda omläggningen och koncentrationen framgick vid överläggningar 
med ledningen för kontoret. För dagen finns icke mindre än 120 milj perso
ner registrerade och för de 70 miljonerna aktuella försäkrade skall alltid 
kunna lämnas omedelbara uppgifter till olika distriktskontor över hela riket. 
Vid början av 1958 utbetalades pension till i run t tal 11 milj människor med 
ett belopp av närmare 600 milj dollar per månad Av pensionsmottagarna 
var icke mindre än 7,5 milj åldringar. Trots denna uppenbara belastning 
av organisationen kan man med nuvarande resurser mycket snabbt lämna 
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erforderliga besked. I ett aktuellt fall som jag vid besök i Colorado tog del 
av kunde man på en förfrågan från kontoret i Denver till Baltimore ge skrift
ligt besked som kom distriktskontoret tillhanda endast 5 dagar efter det 
ansökan översänts för undersökning. Härigenom kunde snabbt fattas beslut 
om den utgående pensionens storlek till den änka med barn som framställ
ningen kom ifrån. 

Betalning av pensioner till medborgare i andra länder. Med hänsyn till kon
struktionen av den nu aktuella pensionen utbetalas numera pension även 
till pensionärer som icke är amerikanska medborgare. Bidragsberättigade 
personer som återvänder till sina hemland kan i regel få sina pensioner ut
betalade utom USA. Sålunda inhämtades att i slutet av 1956 icke mindre 
än 37 044 månatliga utbetalningar gjordes till personer i Europa med ett 
sammanlagt månatligt belopp av i runt tal 2,2 milj dollar. Härav utbetala
des i Sverige 1 619 månatliga belopp på tillsammans i runt tal 100 000 dollar. 

Ett par slutanmärkningar. Den amerikanska tjänstepensioneringen sådan 
densamma i praktiken kommit till utformning visar på en intressant och 
praktisk lösning av den obligatoriska tjänstepensioneringen. För de befolk
ningsgrupper som mestadels på grund av ålder icke är kvalificerade för pen
sion, erbjuds emellertid alltjämt ingen annan utväg än behovsprövad hjälp 
genom respektive stat. För mer än 2 milj behövande åldringar i slutet av 
1956 lämnades icke något bistånd alls genom ålderspensioneringen. Denna 
grupp torde bli allt mindre för varje år men torde aldrig helt kunna för
svinna. 

De gällande principerna för inkomstprövning som villkor för pension i ål
dern 65—72 år eller för kvinna i åldern 62—72 är en oformlighet, som gör 
försäkringen onödigt svåradministrerad och skapar en förståelig oro hos 
många pensionärer, som gärna önskar fortsätta att arbeta men icke kan göra 
det utan att komma över 1 200 dollar i inkomst. Den tid torde därför inte 
vara avlägsen, då fortsatt arbetsinkomst efter pensionsåldern kommer att 
betraktas som en merit i stället för som nu vara en diskvalifikationsgrund. 
Kostnaderna för borttagande av inkomstgränsen har i något sammanhang 
beräknats till 1,9 miljarder dollar per år. Utgifterna för de årliga pensioner
na skulle därigenom komma att öka med mer än 25 procent, men inte ens 
detta belopp syns omöjligt att klara i USA om det gäller a t t förbättra den 
redan nu så populära ålderspensioneringen. 

Bristen på en enhetlig sjukförsäkring skapar stundom stora svårigheter 
för många pensionärer och gör pensionen otillräcklig. I kongressen har där
för nyligen av herr Forrand (demokrat) väckts ett ingående förslag om att 
pensionärer på försäkringens bekostnad skall erhålla fri lakar- och sjuk
husvård, och att till och med vård på sjukhem av olika slag skall kunna 
beredas. Det anses icke uteslutet att motionen i fråga kan ge anledning till 
ett nytt betydelsefullt tillägg till försäkringen. 



NÅGRA SYNPUNKTER PÅ ARBETSVÄRDERING 

Av civilingenjör ARNE K W PAULSSON 

/ anslutning till fil kand Per Holmbergs artikel i Sociala Med
delanden 1958, nr 5 har följande debattinlägg beträffande syn
punkter på arbetsvärdering inkommit från civilingenjör Arne 
Paulsson i Lund. 

Red 

Definitionen på arbetsvärdering har framförts i artikeln bl a enligt den for
mulering som definitionen erhållit i »Tabeller för arbetsvärdering» utarbe
tade av Svenska arbetsgivareföreningens allmänna grupp, De förenade för
bunden och Svenska fabriksarbetareförbundet. Denna formulering är klar
läggande i tillräcklig grad men kan kanske förkortas till en mera lättbe
griplig, om man säger, att arbetsvärdering är en bedömning av ett visst 
arbetes krav på individen. Man måste noga skilja mellan arbetsvärdering 
och vad man brukar kalla meritvärdering. Det sistnämnda uttrycket skulle 
innebära en bedömning av en individs värde i visst arbete. Arbetsvärderingen 
används då man inom företaget vill ha en så objektiv grund som möjligt 
för fördelningen av lönesumman. Likalönsprincipen, dvs lika lön för lika 
arbete, kan tendera till en allmän nivellering av alla slag av arbeten på sam
ma sätt som i viss utsträckning även solidaritetssträvanden. Man bör ut
vidga principen så att man accepterar olika lön för olika arbete'. 

Vid en arbetsvärdering stöter man på begreppet normalarbetare. I USA 
brukar man med detta begrepp mena en arbetare, som har tillräcklig skick
lighet att utföra arbetet med den största hastighet, musklerna kan tillåta, 
som har de erforderliga fysiska förutsättningarna för arbetet samt arbetar 
med en maximihastighet, vilken kan uppehållas dag efter dag utan sådan 
fysisk eller psykisk nedbrytning, som icke kan återställas genom normala 
avbrott mellan arbetsperioderna. I Sverige använder man vanligen i stället 
begreppet normalprestation, definierat i IVA:s meddelande nr 108. I avtalet 
angående arbetsstudier mellan SAF och LO heter det att vid arbetsstudier 
skall hänsyn tas till fysiologiska och psykologiska faktorer. Arbetaren skall 
under studien tillämpa sin normala arbetstakt. Dessutom skall ackordsför
tjänsternas anpassning efter den enskilde arbetarens flit och skicklighet 
ej hindras. En persons över- eller underskridande av normalprestationen 
bedöms ej av arbetsvärderingen som sådan. Hänsyn till detta tas genom 
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ökad resp minskad ackordsförtjänst. Faktorn flit ingår ej i arbetsvärde
ringen. Värderingsresultaten översätts till löner (timlöner, ackordsriktpunk
ter etc), som sedan behandlas, liksom andra lönefrågor, genom förhand
lingar mellan par terna eller deras organisationer. 

Arbetsvärderingens teori bör t jäna som modell för en framtida löneut
veckling, och man får vara mycket försiktig vid introduktionen av dessa 
metoder. Samarbete mellan företagsekonomer, tekniker, psykologer och so
ciologer kan leda till arbetsvärderingsprinciper som ger ur alla synpunkter 
en väl avvägd lönesättning till gagn för landets produktion och den eko
nomiska verksamheten. De misstag som gjordes då arbetsstudier mera all
mänt infördes i början på 30-talet, orsakade en negativ inställning till ar
betsstudier, som varit svår att få bort. Man får hoppas, att de som nu intro
ducerar arbetsvärdering i företag, på ett bättre sätt anpassar teorierna efter 
prakt ikens krav. Stor omsorg bör läggas ned på de provvärderingar som 
företas i samband med introduktionen av arbetsvärdering, så att dessa ej 
visar orimliga resultat. Man bör komma ihåg att man icke utan vidare kan 
sänka de aktuella lönerna för vissa arbeten. Genom arbetsfördelning och spe
cialisering är det möjligt att avsevärt öka produktionen per arbetstagare 
vid bibehållen maskinell utrustning, ökad arbetsfördelning begränsas dock 
av faktorer som ökade transportkostnader, lokalkostnader och maskinkost
nader samt i vissa fall människans motstånd mot förändringar. Avsikten 
med arbetsvärderingen är, som tidigare nämnts , att ge en grund för fördel
ningen av lönesumman internt inom företaget. Vad bestämmer då storleken 
av denna summa? Generellt brukar man säga, att det är arbetets avkastning, 
dvs produktiviteten, som är grundläggande för den arbetslön, som rent före
tagsekonomiskt kan betalas. Storleken av den del av den teoretiskt möjliga 
lönesumman, som utbetalas i verkligheten, ger upphov till intressemotsätt
ningar mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

En driftsingenjör i ett företag skall ej enbart se till att tillverkningen sker 
tekniskt tillfredsställande utan dessutom utöva ekonomisk kontroll av till
verkningen. Företaget skall betraktas som en ekonomisk enhet. Gör man 
detta, kan man finna att i vissa fall innebär enstaka tekniska rationalise
ringsåtgärder, t ex en arbetsvärdering av enstaka arbeten, icke ekonomiska 
förbättringar u tan tvärtom. Till personalförvaltningen hör urval och place
ring av anställda samt värdering av de olika arbetena med hänsyn till struk
tur och krav på ansvar, kunnighet, erfarenhet, kroppsbyggnad, risker etc. 

Vid ackordslön är arbetsprestationen ett direkt måt t på lönens storlek, 
varvid ackordslönesystemet skall vara uppbyggt på objektiva grunder. Då 
blir det till nytta för både arbetsgivare och arbetstagare och befordrar ett 
gott samarbete. 

En faktor vid arbetsvärdering har man kallat arbetsförhållanden. I denna 
faktor ingår en bedömning av arbetet ur tre synpunkter, nämligen smutsig-
hetsgrad, buller, vibrationer och övriga olägenheter. I de övriga olägenheter
na ingår sådana arbetsförsvårande förhållanden som onormal temperatur, 
svåra väderleksförhållanden, drag, strålningsvärme samt förekomst av rök, 
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ånga, gas eller damm. Vid denna bedömning av arbetet kommer man in på 
arbetarskyddsfrågor, närmare bestämt skydd mot ohälsa i arbetet. Den övre 
gränsen för dessa delfaktorer bestäms av de hygieniska gränsvärdena. I Sve
rige förekommer data för dessa i ett häfte utgivet av Föreningen för arbetar
skydd. I USA utges av ACGIH (American Conférence of Governmental 
Industrial Hygienists) årligen en lista över i industrin använda ämnes högsta 
medelkoncentration i luften som en arbetare kan utsättas för under en dag
lig arbetstid av 8 t immar utan skada för hälsan. Värdena för ämnen i damm-, 
rök- och dimform brukar anges i mg/m 3 . För ämnen i gasform anges värde
na i volymprocent eller i ppm (parts pro million). I arbetarskyddslagens 
10 § föreskrivs att lämpliga anordningar såvitt möjligt skall vidtas för att 
hindra att damm, rök, gas eller ånga sprids i en för arbetstagarna skadlig el
ler besvärande mängd eller att arbetstagare skadas genom att utsättas för 
buller och skakningar. Åtgärder till förebyggande av ohälsa återfinns även i 
arbetarskyddskungörelsens 19 §—30 §. I Kungl Maj :ts kungörelse om förbud 
att använda minderårig till vissa farliga arbeten återfinns förbud att an
vända minderårig till arbeten, där damm, rök, gas eller ångor med giftig, 
frätande eller på annat sätt skadlig inverkan uppkommer och sprids i farlig 
mängd. 

På senare tid har i utlandet utförts undersökningar av hur arbetspresta
tionen är beroende av faktorer som buller, temperatur o dyl. Bekämpning av 
buller och eliminering av andra olämpliga arbetsförhållanden har lett till 
en högre produktivitet. De kostnader som företagen ådrar sig genom åtgärder 
för att förebygga ohälsa i arbetet, kan på detta sätt bestridas genom motsva
rande produktivitetshöjningar. 

Syftet med detta inlägg i debatten om arbetsvärdering är att visa, hur 
denna nya form av analys och bedömning av arbetskraven vid olika arbeten 
påverkas av modern personalpolitik och de uppgifter som tillkommer per
sonalavdelningen vid ett företag. 

EN KOMMENTAR 

Av fil kand PER HOLMBERG 

Hr Paulssons synpunkter på arbetsvärdering syns inte vara avsedda som nå
gon polemik emot min artikel »Objektivt och subjektivt i arbetsvärdering
en». I stället uppfattar jag dem som en komplettering till vad jag hade att 
säga. På några enstaka punkter vill jag emellertid gärna framföra några in
vändningar mot och reflexioner till h r Paulssons inlägg. 



480 Sociala Meddelanden 1958, nr 8 

I det inledande avsnittet, som handlar om definitionen på arbetsvärdering 
anför hr Paulsson att »arbetsvärderingen används då man inom företaget 
vill ha en så objektiv grund som möjligt för fördelningen av lönesumman». 
Jag vill inte förneka att man inom många företag resonerar så, men man bör 
nog inte bortse från att det s k objektiva ibland är täcknamn för andra syf
ten och att man ibland på ett nästan naivt sätt tror mer om arbetsvärdering 
i dess nuvarande skepnad än vad den är värd. Hr Paulssons efterföljande 
synpunkter om likalönsprincip kontra principen om differentierad lön tyder 
på att han — kanske jag missuppfattar honom — vill ta arbetsvärde
ringen som intäkt för åstadkommandet av större löneskillnader än vad vi 
idag har i vårt arbetsliv. Det är bl a sådana uttalade eller outtalade syften 
med arbetsvärdering, som gör att man på fackligt håll ofta ryggar tillbaka 
för arbetsvärderingsprincipen. Arbetsvärdering är en sak, graden av löne
differentiering en helt annan. Sammanblandas de blir hela arbetsvärderings-
tanken misskrediterad. 

Vad hr Paulsson anfört om det i USA nyttjade begreppet »normalarbetare» 
kan knappast vara korrekt. Att döma av de amerikanska instruktionsfilmer, 
som j ag åsett i samband med introduktion av arbetsstudier vid företag i vårt 
land, är det inte någon maximiprestation, utan en betydligt lägre prestation 
som avses. Någon principiell skillnad mellan det amerikanska och det sven
ska begreppet normalprestation torde inte finnas. Det förvånar mig att hr 
Paulsson utan reservationer tycks finna något entydigt och allmängiltigt i 
normalprestationsdefinitionen. Här är ju en av de verkligt svaga punkterna 
när det gäller såväl arbetsstudier som arbetsvärdering. 

Jag kan inte heller ins tämma med hr Paulsson när han säger att »arbets
värderingens teori bör t jäna som modell för en framtida löneutveckling». 
Den eventuella teori som existerar i samband med arbetsvärdering av idag 
är alldeles för outvecklad för att detta önskemål kan anammas. Att arbets
värdering kan hopkopplas med löneutvecklingen har jag också svårt att inse, 
försåvitt man nu inte i en arbetsvärdering medvetet fogar in så pass myc
ket dynamiska och lättföränderliga element att arbetslivets förändringar 
m m utan större eftersläpningar blir automatiskt återspeglade i motsvarande 
förändringar i värderingssystemen. 

Slutligen vill jag i någon mån vända mig mot hr Paulssons uttryck att 
»avsikten med arbetsvärderingen är att ge en grund för fördelningen av 
lönesumman internt inom företaget». Jag förstår vad han menar, men vill 
tillägga att en arbetsvärdering mycket väl kan innebära höjning av ett före
tags lönesumma. Så sker ju vid många företag om man i likhet med hollän
darna inför arbetsvärdering för en hel bransch eller en rad branscher. Da 
man med arbetsvärdering egentligen eftersträvar förverkligandet av lika 
lön för lika arbete, måste i sådana fall de s k låglöneföretagen i samband med 
arbetsvärderingens införande få t o m väsentligt stegrade lönesummor. 
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företag 1957: 4 
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utlandet detta nr 
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Nykterhetsnämndernas ingripanden. 

Preliminär rapport 1958: 6 
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Nykterhetsvårdsklientelet 1958: 5 
Socialhjälp och barnavård till utlän

ningar 1957: 11 
Socialvårdens kostnader och finan

siering 1958: 4 
Statens utgifter för sociala ändamål . 1958: 2 
Ungdomsvårdsskolorna 1958: 7 
Vårdanstalt för alkoholmissbrukare, in

tagna på detta nr 
Ålderdomshem, om statsbidrag till . detta nr 
Ålderdomshemmen, antal platser och 

vårdtagare m m 1957: 11 

PÅ VÅRDANSTALT FÖR ALKOHOLMISSBRUKARE 

INTAGNA ÅR 1957 

Under år 1957 intogs på vårdanstalterna för alkoholmissbrukare 2 112 per
soner. Föregående år redovisades 2 159 intagna; då var emellertid den en
skilda anstalten Härnö inräknad, vilket ej är fallet beträffande de siffror 
som här lämnas för 1957. Av de intagna var 1 661 tvångsintagna och 451 
frivilligt ingångna. Endast 64 kvinnor intogs (dvs 3,0 % av samtliga). 

Av de olika länen uppvisade 10 en ökad intagningsfrekvens jämfört med 
1956. Störst var uppgången i Stockholms stad med 57 %. Efter tillkomsten 
av Edshemmet och Karolinergården, för vilka Stockholms stads nykterhets-
nämnd är huvudman, har möjligheterna för staden att snabbt placera träng
ande vårdfall ökat. Bland de övriga länen ökade intagningsfrekvensen mest 
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i Västerbottens län med 26 %. Sammanlagt 15 län visade en minskad in
tagning. Ser man på omfattningen av intagningarna i förhållande till folk
mängden i de olika länen, finner man de högsta talen för Malmöhus län 
(med 50 per 100 000 inv) , Stockholms stad (47), Göteborgs och Bohus län 
(44) samt Värmlands län (35). Storstadslänen dominerar alltså kraftigt. 
De lägsta intagningsfrekvenserna har Gotlands län (5) , Jönköpings län (12) 
samt Kronobergs och Kristianstads län (bägge med 13 per 100 000 inv). 

De intagnas fördelning efter ålder och civilstånd framgår av denna tablå. 

Beräknar man frekvensen intagna inom olika åldrar per 100 000 av den 
manliga befolkningen, visar det sig att den högsta frekvensen finns i åld
ra rna mellan 35 och 60 år (mellan 110 och 125 in tagna) . Genomsnittsåldern 
för samtliga intagna var 44 år. 

De frånskilda är s tarkt överrepresenterade och denna överrepresentation 
har ökat sedan närmast föregående år. De utgör mellan 1,5 och 2 % av samt
liga män i riket, men 23 % av de på vårdanstalt intagna. Sedan 1956 har en 
förskjutning inträt t så, att den relativa andelen ogifta ökat från 36 till 
38 %, gifta minskat från 43 till 35 %, änklingar ökat från 3 till 4 % samt 
frånskilda från 18 till 23 %. 

I genomsnitt har 88 per 100 000 av den manliga befolkningen mellan 20 
och 75 år tagits in på vårdanstalt . För 100 000 ogifta var motsvarande tal 
130, för gifta 45, för änklingar 108 samt för de frånskilda inte mindre än 
929. 

Vid en fördelning av de intagna efter frekvensen av tidigare anstaltsvård 
finner man att 58 % är förstagångsintagna, att 21 % är intagna för andra 
gången, att 11 % intagits för tredje gången samt att 10 % vårdats tre eller 
flera gånger tidigare. Jämfört med 1956 innebär dessa siffror inte några 
nämnvärda förändringar. De förstagångsintagnas antal ökade dock med ett 
femtiotal, dvs 2 %. 

En fördelning av de intagna efter kriminell belastning framgår av nedan
stående sammanställning, vari som jämförelse även uppgifter för åren 1955 
och 1956 lämnas. 
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Den relativa andelen ostraffade, som 1956 ökade något, har åter minskat, 
medan de frihetsstraffades andel ökat från 26 till 29 %. 

Rörande de intagningsgrunder som länsstyrelsen anger i sina resolutio
ner, bör påpekas att det i många fall förekommer flera grunder. I nedan
stående tablå upptas dessa varje gång de redovisas, varför summan blir stör
re ån 2 112 och den relativa fördelningens summa överstiger 100. 

I jämförelse med närmast föregående år uppvisar 1957 en relativ minsk
ning av andelen farliga, dåliga försörj are, kringflackande samt störande, 
ökning redovisas för parasiterande, hjälplösa samt återfallsfyllerister. Sär
skilt markant är utvecklingen i fråga om de farliga alkoholisterna, vars an
tal nu minskat efter en kraftig ökning under de närmast föregående två 
åren. 

En fördelning av de olika länens intagningsfall efter intagningsgrund ger 
vid handen att farliga och frivilliga förekom i samtliga län. Den relativt 
största frekvensen av farliga uppvisar Malmöhus och Kalmar län (med 88 
av 306 resp 15 av 53), av dåliga försörjare Kristianstads och Norrbottens 
län (med 7 av 33 resp 11 av 80), av hjälplösa Kopparbergs och Skaraborgs 
län (med 25 av 65 resp 13 av 37) samt av återfallsfyllerister Västernorrlands 
och Värmlands län (med 18 av 54 resp 26 av 101). 

M G—g T G 
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SOCIAL HEMHJÄLP ÅR 1957 

Hemhjälp åt åldringar och invalider 

Det är med stor tillfredsställelse socialstyrelsen, av de rapporter om hem
hjälpen åt gamla och invalider som hemhjälpsnämnderna lämnat för de 
närmast föregående kalenderåren, har kunnat konstatera hur snabbt den
na vårdform utvecklats i vårt land. 

Under år 1955 lämnades inom ramen för den statsunderstödda sociala 
hemhjälpen, hemvårdarinneverksamheten, bistånd åt 18 439 åldringar och 
invalider. Ar 1956 steg detta antal till 20 821 för att 1957 uppgå till 21 441 
(4 465 i städer och 16 976 i s k övriga kommuner ) . Därav har 8 791 (840 
resp 7 951) eller 19 % i städer och 47 % i övriga kommuner erhållit mer 
eller mindre regelbundet återkommande hjälp. 

En ännu snabbare utveckling har skett inom den särskilda åldringshem
hjälpen, dvs den av kommuner och Röda Korskretsar utan statsbidrag be
drivna formen av hemhjälp, där man som arbetskraft begagnar sig av del
tidsarbetande personal och där hjälpen i övervägande grad har stadigva
rande karaktär . Denna vårdform, som efter engelsk förebild introducera
des i vårt land 1950, har nu nåt t en sådan omfattning att inte mindre än 
39 230 gamla och invalider (26 510 i städer och 12 720 i övriga kommu
ner) under å r 1957 fått hjälp med husliga sysslor, i en del fall även med 
enklare form av hemsjukvård. Som jämförelse kan nämnas att 1954, det 
första år för vilket socialstyrelsen inhämtat rapporter om hemhjälpen åt 
gamla, hjälptes 18 325 gamla och invalider (12 631 resp 5 694), 1955 25 324 
(17 056 resp 8 268) och 1956 32 211 (21832 resp 10 379). Det bör obser
veras att åldringar under ett och samma år kan ha erhållit hemhjälp genom 
både den statsunderstödda sociala hemhjälpen och den särskilda hemhjäl
pen, varför någon bestämd siffra för det totala antalet åldringar eller inva
lider, som under året erhållit hemhjälp, inte kan uppges. 

För at t få en uppfattning om, hur många gamla och invalider som sam
tidigt varit aktuella fall inom den särskilda hemhjälpen, har socialstyrelsen 
undersökt situationen under veckan 24—30 januar i 1955, då 7 813 personer 
(6 138 resp 1 675) hjälptes. 3 894 kvinnor var då sysselsatta inom åld
ringshemhjälpen. 23—29 januar i 1956 hjälptes 12 008 personer (9 453 och 
2 555) av 5 177 kvinnor och veckan 21—27 januari 1957 hjälptes 16 557 
personer (12 434 resp 4 123) av 7 480 kvinnor. 20—26 januar i 1958 fick 
20 145 (15 289 resp 4 856) åldringar och invalider bistånd av 8 744 hem
hjälpare (6 370 i städer och 2 374 i övriga kommuner ) . 

Särskild hemhjälp åt gamla bedrevs vid årsskiftet 1957/58 i 666 av lan-
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Hemhjälp i t åldringar och invalider inom och utom den statsunderstödda 
sociala hemhjälpsverksamheten under år 1957 

dets 1 036 kommuner, i 123 av 133 städer samt i 543 av 903 övriga kommu
ner. Föregående årsskifte var antalet 608 (119 resp 489). Ytterligare 53 
kommuner planerade i januar i 1958 att under årets lopp starta hemhjälp. 
En hel del av dessa är redan nu igång med sin verksamhet. 

633 av de 666 kommunerna har besvarat en fråga, huruvida det förelig
ger svårighet att erhålla arbetskraft. 496 kommuner (99 städer och 397 

^—580090. SocM 
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övriga kommuner) har inga svårigheter härvidlag, 85 (10 resp 75) har be
svär och 52 (8 resp 44) redovisar, att de tidvis har rekryteringssvårigheter. 
Situationen har i detta hänseende förbättrats sedan 1956. Storstäderna har 
liksom tidigare haft speciellt stora problem att kämpa med under semester
säsongen. Genom klok och i god tid gjord omdisponering av arbetskraften 
och ett intimt samarbete med de särskilda expeditioner, som i dessa städer 
handhar hemvårdarinneverksamheten, syns dock de största svårigheterna 
hittills ha kunnat övervinnas. 

I 73 kommuner anordnas emellanåt informationskvällar eller kortare in
struktionskurser for arbetskraften. 

I 526 kommuner (105 städer och 421 övriga kommuner) bedrivs den 
särskilda hemhjälpen åt gamla genom hemhjälpsnämnderna eller social
nämnderna och i 136 kommuner (19 resp 117) av Röda Korset. I 19 kom
muner (8 resp 11) bedriver kommunen och Röda Korset var sin verk
samhet. 

Hemhjälpen förmedlas av hemhjälpsnämndens arbetsledare i 271 kom
muner (16 resp 255), av ledamot av socialnämnden i 86 (8 resp 78), av 
socialvårdsbyrå eller kommunalkontor i 138 (64 resp 74) och av arbetsför
medling i 50 (24 resp 26) kommuner. I övriga fall sköts förmedlingen av 
distriktssköterska eller privatperson. Storstäderna har egna expeditioner. 

Socialstyrelsen har samtidigt som intervjuerna om hemhjälpen åt gamla 
gjordes med hemhjälpsnämnderna förhört sig om omfattningen av lands
tingens hemhjälp åt långvarigt sjuka. 21 av landets 25 landsting har besva
rat styrelsens frågor. Omkring 5 160 sjuka fick hjälp under år 1957. Un
der veckan 20—26 januari 1958 fick cirka 3 300 patienter bistånd av om
kring 1 350 hemhjälpare. 

M N 



487 

OM STATSBIDRAG TILL ÅLDERDOMSHEM 

Bestämmelserna om statsbidrag till ålderdomshem finns i kungörelsen den 
5 juni 1953 (nr 339) om statsbidrag till anordnande samt om- och tillbygg
nad av ålderdomshem. 

Under tiden 1 juni 1957—31 maj 1958 har socialstyrelsen yttrat sig över 
54 av länsstyrelserna remitterade ansökningar om statsbidrag. Länsstyrel
serna har under samma tid fastställt statsbidrag med tillhopa 8 534 281 
kronor avseende 47 byggnadsföretag. Socialstyrelsen, som enligt 8 § kungö
relsen har att besluta om utbetalning av statsbidrag i den mån medel finns 
tillgängliga, har under samma tid i statsbidrag utbetalat 10 096 681 kronor. 
Dessa bidrag har avsett 55 byggnadsföretag. 

I fråga om 18 till och med utgången av maj 1958 färdigställda byggnader 
med omkring 606 vårdplatser har ansökningar om statsbidrag antingen ej 
inkommit till länsstyrelserna eller ännu ej hunnit avgöras av dem. 

Under tiden 1 juni 1957—31 maj 1958 har länsstyrelserna fastställt stats
bidrag till ålderdomshem i den omfattning som redovisas i tab 1 och 2. 

Det framgår bland annat att här ifrågavarande ålderdomshem, vilka dock 
ej utgör samtliga under perioden anordnade ålderdomshem, är 47 till antalet 
med 1 998 platser, varav 32 hem med 1 607 platser i nybyggnader. För samt-

Tab 1. Nybyggda samt om- och tillbyggda ålderdomshem, årsvis med hänsyn till färdig
ställandet, för vilka länsstyrelserna under tiden 1 juni 1957—31 maj 1958 
fastställt statsbidrag 
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Tab 2. Nybyggda samt om- och tillbyggda ålderdomshem, länsvis, för vilka länsstyrelserna 
under tiden 1 juni 1957—31 maj 1938 fastställt statebidrag 

liga hem belöper sig byggnadskostnaderna till 50,2 mkr, varav 7,6 mkr kom
mer på om- och tillbyggnadsföretag. 

I tab 1 redovisas de här ifrågavarande byggnadernas fördelning efter året 
för färdigställandet. 

B W 
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KONSUMENTPRISINDEX FÖR MAJ 1958 

Konsumentprisindex för maj 1958 har av socialstyrelsen beräknats till 152 
eller samma tal som för april. Med två decimaler är relationstalet 151,59 
mot 152,18 för april. Smörprisets sänkning och övriga prisförändringar har 
således inte påverkat det avrundade indextalet. 

Av indextalen för de i konsumentprisindex ingående huvudgrupperna av 
varor och tjänster visar talet för livsmedel en nedgång med två enheter till 
163 och talet för diverse en ökning med en enhet till 149. För övriga huvud
grupper är indextalen oförändrade. 

Bland prisförändringarna på livsmedel mellan april och maj kan vid 
sidan av smörprisets nedgång nämnas prissänkningar på fisk, kaffe, äpp
len och torkad frukt, medan höjda priser noterades för fläsk och vissa char-
kuterier, citroner, karameller m m. För övrigt kan antecknas sänkta priser 
på kol och koks, tvål, tandkräm, cykeldäck och TV-apparater, under det att 
vissa textilvaror, resväskor, hushållstvätt m m blivit dyrare. 

Pensionspristalet har av social styrel sen beräknats till 123 eller en enhet 
lägre än det på aprilindex beräknade talet. Sänkningen påverkar inte index
tillägget på folkpensionerna. 

C ö 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—maj 1958 (År 1949 = 100)1 

1 Kvartals- och månadsindex för 1950—1957 se SocM 1957: 4, sid 255, och 1958: 3, sid 191. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1957 och mars—maj 1958 samt talens 
procentuella förändringar december 1957—maj 1958 
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KONSUMENTPRISERNA I SVERIGE OCH I UTLANDET 

1953—MARS 1958 

l anslutning till de månatliga redogörelserna i denna tidskrift för detalj -
prisernas utveckling i Sverige återges här motsvarande beräkningar från 
vissa främmande länder. Såsom mått på prisnivåns förändringar anges i tabel
len de olika ländernas officiella indextal för konsumentpriserna, hämtade ur 

Konsumentprisindex 1953—mara 1958 (1953 = 100) 
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KONSUMENTPRISERNAS 
FÖRÄNDRINGAR I OLIKA LÄNDER 
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Internationella arbetsbyråns i Genève utgivna tidskrift International Labour 
Review. Indextalen kan endast tjäna som grund för en ungefärlig jämförelse, 
eftersom tillvägagångssättet vid indexberäkningarna varierar högst betyd
ligt i olika länder. 

I diagrammet ges en översikt av de sammanlagda prisförändringarna i ett 
urval av länder sedan 1953 fram till mars 1958.1 Beträffande Indien bör ob
serveras att indextalet i december 1956 var 108 och att det sedan succes
sivt har gått ner till 102 i mars 1958, vilket angetts med ett vitt streck i dia
grammets svarta stapel. 

Sedan december 1956 har index i Sverige liksom i Holland stigit med 6 % 
räknat på 1953 års nivå. Under samma tid har indextalen gått upp 10 % i 
Finland, 14 % i Pakistan, 15 % i Spanien samt 16 % i Frankrike och Bra
silien. Argentina har haft den största ökningen under denna tid med en steg
ring av 24 %. Det enda land som visar någon nedgång sedan december 1956 
är Indien, där konsumentprisindex sjunkit med över 5 %. I övriga länder 
håller sig ökningen mellan 2 och 4 % under denna tid. 

Bland de i tabellen upptagna länderna uppvisar Brasilien och Argentina 
de högsta indextalen (1953 = 100) med resp 220 och 180; lägst ligger Indien 
och Egypten med resp 102 och 103 samt Schweiz med 106. 

/ T 

1 I några fall har reviderade eller nya siffror införts i tabellen sedan diagrammet ritats. 
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SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSLÖSHET 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin i maj 19S8 jämfört med april 1958 
(Jämförelsen avser endast företag som lämnat uppgifter vid båda rapporttillfällena) 
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Tab 1 (forts). Sysselsättning inom industrin i maj 1958 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, maj 1957 = 100) för antal anställda 
«hetare inom industrin1 juni 1957—maj 1958 

' se not 2, sid 494. 
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Tab 3. Verksamheten Tid arbetsförmedlingen under maj 19S8 

Tab 4. Vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslöshetsförsäkrade 
arbetslösa juni 1957—juni 1958 
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MEDDELANDEN 

Indexnämnden 

Till ledamöter resp suppleanter i index-
nämnden för t iden 1 ju l i 1958—-30 jun i 
1960 har Kungl Maj: t förordnat följande 
personer. Generaldirektör Bexelius förord
nades att vara ordförande och överdirektör 
Ohlsson vice ordförande. 

Ledamäter 

Bexelius E, general
direktör 

Fastbom E L, byrå
chef 

Holgerson N, di
rektör 

Holmberg P, fil 
kand 

Holmström S, agr 
lic 

Kaiser B P F O, 
direktör 

Lundberg W-M, 
redaktör 

Moback O, pol 
mag 

Nilstein A, fil lic 

Ohlsson P T I, över
direktör 

Östergren B, direk
tör 

Suppleanter 

v Hofsten E, byråchef 

Lönnqvist A S G, 
tf förste aktuar ie 

Rydé K, sekreterare 

Meidner R, fil dr 

Larsson F, fil lic 

Brindner P , sek
reterare 

Lyberg A-L, hem
konsulent 

Linder Â, revisions
chef 

Edgren G A, sek
reterare 

Aldestam A, byråchef 

Rundin U, sekreterare 

Utredning om samverkan för god och rationell 
förvaltning av anstalter för barn 

Statsrådet Ulla Lindst röm ha r t i l lkal la t 
riksdagsledamöterna fru Annie Wal lent -
neim (ordförande), Rolf Kaijser, Tor Wol-
gast och fru Nancy Eriksson, redaktör Nils 
Hallerby, landst ingsdirektör Gothard Nils
son samt förste kansl isekreterare Otto Win-
'aer med uppgift at t u t reda möjl igheterna 

at t genom ökad samverkan förbät t ra för
valtningen av och vården vid ans ta l ter med 
barnkl iente l . 

I direktiven för utredningen framhål ls 
bl a följande. 

Ett område där behov av en a l lmän över
syn av vårdans ta l te rnas s tandard syns före
ligga ä r det där vård eventuellt kombinerad 
med undervisning bereds å t minderår iga . I 
fråga om dessa anstal ter , t i l l vilka främst 
hör blindskolor, dövskolor, epileptikeran-
stalter, vårdhem och särskolor för psykiskt 
efterblivna, ansta l ter för psykopatiska och 
nervösa barn , vanföreanstal ter och barnhem, 
ha r ibland yppats kr i t ik i anledning av före
kommande skil lnader i s tandardhänseende 
såväl mel lan olika anstal tskategorier som 
mellan anstal ter inom samma vårdområde. 
Olika huvudmän och t i l lsynsmyndigheter 
sät ter sin prägel på ans ta l te rnas s tandard, 
som var ierar r ä t t kraft igt alltefter omfat t
ningen av de resurser som vederbörande 
huvudmän förfogar över. Att få behoven av 
modernisering och rat ional iser ing ti l lgodo
sedda kan också försvåras, när anstal ter , vil
ket s tundom förekommer, sor terar under 
flera t i l lsynsmyndigheter . 

Även om den ansta l tsvård som här avses, 
delvis var i t föremål för särskilda u t redning
ar, har några jämförande undersökningar 
för hela i frågavarande område inte före
kommit . Det syns därför önskvärt a t t nu få 
en samlad överblick över t i l ls tånd och be
hov inom anstal ter med barnkl ientel och a t t 
på grundval därav undersöka förutsät tning
a rna för a t t så långt möjligt uppnå enhet
lighet i fråga om vårdens och vårdans ta l 
te rnas kvali tet . 

I princip bör ans ta l terna ut formas så, a t t 
de t i l l r imliga kostnader för det a l lmänna 
ger högsta möjliga grad av personlig t i l l 
fredsställelse för dem som nödgas leva på 
anstal t . Särskil t nä r det gäller de mest värn
lösa inom anstal tskl ientelet — barnen •— är 
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det angeläget, att inte rena tillfälligheter får 
medföra, att den ene skall framleva sin till
varo i en på grund av eftersläpningar i un
derhäll och utrustning onödigt beklämman
de anstaltsmiljö, medan den andre åtnjuter 
alla de trivselfrämjande omsorger som en 
modernt utrustad institution kan erbjuda. 
Stora sådana standardskillnader kan ha en 
större negativ inverkan på barn, för vilka 
anstalten skall ersätta hemmet under de 
mest formbara åren, än på ett vuxet klien
tel, som hunnit stelna i sin livssituation. 

Även de mest handikappade barn är i regel 
utvecklingsbara. Resurserna för undervis
ning och utvecklande sysselsättningar på 
barnanstalter bör därför vara väl avvägda 
och fördelade i fråga om både personal och 
utrustning. Anstalternas uppgift att för
bereda sina skyddslingar för en arbetsmark
nad, där även partiellt arbetsföra kan in
ordnas, ställer dessutom särskilda krav på 
den träning, verksamhet och orientering i 
omgivande arbetsliv, som anstalterna för
mår ge. 

Utredningen bör företa en inventering av 
de anstalter som är speciellt avsedda för 
vården av barn och ungdom eller där min
deråriga eljest mera regelmässigt brukar 
intas för vård. Denna inventering kan i 
huvudsak begränsas till de typer av anstal
ter som tidigare nämnts, men det kan visa 
sig lämpligt att också medta andra anstal
ter, t ex de till ungdomsvårdsskolorna hö
rande skolhemmen. Egentliga sjukvårdsin
rättningar för korttidsvård bör dock lämnas 
utanför. 

Vid genomgången bör i första hand under
sökas om och i vad mån anstalternas ut
formning, utrustning och vårdanordningar 
företer några mera påfallande olikheter, 
som inte är betingade av skiljaktigheter i 
fråga om vårdens syfte. Härvid bör upp
märksammas inte endast anstalternas ma
teriella standard utan även övriga resurser 
för vård, undervisning och sysselsättning
ar, ävensom anstalternas förläggning. På 
grundval av resultatet av en sådan inven
tering bör övervägas, vilka åtgärder som 
kan ifrågakomma för att undanröja sak
ligt omotiverade skillnader i dessa hänse
enden. 

Det är härvid av intresse att få en upp
fattning om den brist på vårdplatser som 
kan finnas inom vissa anstaltskategorier, 

lämpligen kan avhjälpas genom att man till
godogör sig de överskott som i motsvaran
de hänseenden kan förekomma på andra 
håll, samt om tillgängliga vårdresurser i 
övrigt kan utjämnas på liknande sätt. En 
angelägen uppgift för utredningsmännen bör 
vidare vara att undersöka huruvida en ut
vidgad samverkan, när det gäller planering 
och inrättande av barnanstalter, deras ut
rustning och personal, anstaltsvårdens prak
tiska uppläggning och ett rationellt till
varatagande av anstalternas samlade resur
ser skulle kunna leda till besparingar, som 
kan komma anstalterna tillgodo i form av 
jämnare och bättre standard. En sådan sam
verkan kan komma i fråga såväl mellan 
staten och kommunerna som mellan de oli
ka statliga huvudmännen inbördes. Om ut
redningsmännen kommer till den uppfatt
ningen att ett kontinuerligt samarbete kan 
beräknas ge resultat av värde, bör former
na för ett dylikt ordnat samarbete och er
farenhetsutbyte övervägas. Härvid bör dock 
uppmärksammas, att samarbetet icke blir 
administrativt tyngande och därigenom 
kommer att motverka en effektiv förvalt
ning. 

Socialstyrelsens utlåtande över betänkande 
angående civilförsvarets organisation (SOU 
1958: 13) 

Socialstyrelsen delar helt utredningens upp
fattning att olika samhällsorgan bör vara 
skyldiga att medverka i civilförsvarsarbetet 
och att civilförsvaret å sin sida bör vara 
«kyldigt att delta i det civila samhällsarbe
tet. En dylik samordning såväl lokalt som 
regionalt och centralt är redan i planlägg
ningsarbetet en nödvändig förutsättning för 
att de betydelsefulla uppgifter som under 
krigsförhållanden ankommer på socialvår
den skall kunna lösas på ett tillfredsställan
de sätt. 

Styrelsen erinrar särskilt om utredning
ens uttalande (s 94), »att civilförsvarets 
skadeavhjälpande åtgärder skall avse så
dan verksamhet, som vid och omedelbart et
ter skadegörelse, orsakad av fientligt anfall, 
fordrar enhetlig ledning». »Denna målsätt
ning innebär» — fortsätter utredningen — 
»att civilförsvaret endast i begränsad ut
sträckning skall ansvara för uppgifter, som 
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inte har omedelbart samband med skade
görelsen», och tillägger, att »i stället bör 
ansvarsfördelningen vara sådan, att de or
dinarie samhällsorganen i princip har an
svaret för att samhällsfunktionerna allt ef
ter omständigheterna åter kommer igång». 
EU fientligt anfall mot en ort medför i 
regel att ortens kommunala organ blir 
mindre funktionsdugliga och, såvitt social
styrelsen kan se, ofta helt odugliga att 
fungera. Här föreligger ett viktigt behov 
av beredskap och samordning, som kräver 
en reserv av socialvårdskunnig personal 
(såväl förtroende- som tjänstemän) hos 
länsstyrelsen för att dirigeras till den nöd
vändiga reorganisationsverksamheten. 

Hittills har det rått oklarhet i fråga om 
den principiella gränsdragningen mellan ci
vilförsvaret och socialvården, och detta har 
i hög grad försvårat möjligheterna att 
åstadkomma en ändamålsenlig krigspla-
nering av den socialvårdande verksamheten. 
Utredningen föreslår nu, att civilförsvaret 
skall ingripa för att hjälpa hemlösa och 
andra, som till följd av krigshandlingar rå
kar i nödläge, men även för att bistå dem 
som behöver särskild hjälp vid utrymning. 
De uppgifter däremot som författningenligt 
ankommer på samhällsorganen, även under 
krigsförhållanden, skall fullgöras av dessa. 
Från denna utgångspunkt föreslår utred
ningen i fråga om gränsdragningen mot so
cialvården, att civilförsvarets uppgifter i 
princip skall omfatta erforderliga åtgärder 
för att genomföra utrymning, tillfälligt om
händertagande av personer i utrymnings
orten, temporär inkvartering av evakuera
de samt utspisning i samband med denna 
verksamhet. Övriga socialvårdande åtgärder 
skall däremot ankomma på de ordinarie 
socialvårdsorganen. Vidare föreslås, att 
kommunerna åläggs att i mån av tillgång 
på resurser medverka vid planläggning och 
genomförande av civilförsvarets utrym
nings- och inkvarteringsverksamhet. 

Socialstyrelsen anser i princip det vara 
naturligt och ändamålsenligt, att i första 
hand de samhällsorgan som i fred är hu
vudmän för den sociala verksamheten bibe
hålls vid dessa funktioner även under be

redskap och krig. Att, som utredningen gör, 
beteckna uppgiften att motta utrymd be
folkning i inkvarteringskommunerna såsom 
särskilt enkel, är emellertid knappast rik
tigt med hänsyn till denna uppgifts öm
tåliga natur. 

Styrelsen framhåller med skärpa, att ett 
genomförande av förslaget ställer mycket 
stora anspråk på de socialvårdande orga
nen. Särskilt erinras om de svårigheter som 
dessa organ sannolikt kommer att ställas 
inför i inkvarteringskommunerna. Med hän
syn till de många problem som uppstår i 
krig, är det synnerligen angeläget, att på
började utredningar om socialvårdens upp
gifter och organisation under krig och be
redskap slutförs, .så att erforderlig krigs
planering på detta område snarast kan ge
nomföras. 

En nödvändig förutsättning för att so
cialvården skall kunna fungera under krig 
och beredskap är att verksamheten förbe
reds och planläggs redan under fred. Det 
närmaste ansvaret härför kommer i första 
hand att åvila socialstyrelsen och länssty
relserna. Ingendera av dessa myndigheter 
kan emellertid med nuvarande personalre
surser fullgöra dessa uppgifter på ett till
fredsställande sätt. I vart fall måste social
styrelsen för ändamålet förstärkas med er
forderlig personal. 

I anledning av utredningens förslag att 
civilförsvairsmyndigheternia bör ha befo
genhet att påkalla hjälp från vederbörande 
kommun, när fråga är om åtgärder i direkt 
samband med verkställighet av utrym
ning och inkvartering, vill socialstyrelsen 
framhålla önskvärdheten av att styrelsen 
får tillfälle att medverka vid civilförsvars
styrelsens utrymningsplanläggning. Frågan 
om ett särskilt samarbetsorgan för detta än
damål bör enligt styrelsens mening övervä
gas. 

Slutligen framhåller styrelsen, att frågor 
rörande omhändertagande av barn till 
kvinnlig beredskapspersonal för närvaran
de utreds, samt att överläggningar härom 
har ägt rum mellan representanter för för
svarsstaben, civilförsvarsstyrelsen^ berörda 
frivilligorganisationer och socialstyrelsen. 
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FAMILIEN OG SAMFUNDET. Redigeret af Hen
ning Friis. (Medarbejdere Lis Groes—Brita 
Åkerman Johansson — Erik Grönseth — Er
land v Hofsten—Anna Sofie Seddelin—Anna-
Lisa Kälvesten — Inga Dahlsgaard — Inge 
Seip — Vera Skalts — Else-Merete Ross — 
Kirsten Auken — Henrik Hoffmeyer — Carl 
Greve Moltke.) Nyt Socialt Bibliotek. Det 
danske forlag, K0benhavn 1958. 257 s. 
Dkr 10,75 (8,00 föreningspris). 

Sommaren 1956 hade Socialpolitisk för
ening arrangerat ett möte på Hindsgavl i 
Danmark, .i vilket en rad nordiska experter 
på det familjeekonomiska och sociologiskt-
psykologiska området deltog. Vid mötet pre
senterades åtskilligt nytt material från Dan
mark, Norge och Sverige och det väckte 
med rätta uppmärksamhet i pressen, blev 
refererat och diskuterat. 

Det är därför ett lovvärt initiativ av för
eningen att nu samla de olika bidragen .i 
en volym. De har ingalunda förlorat i ak
tualitet. För även om en del av de problem 
som diskuteras och krav som läggs fram 
blivit omhändertagna av politikerna och 
förda ut i praktiken, finns det all anled
ning hoppas att debatten går vidare. 

Efter ett inledningsanförande av den 
danska handelsministern Lis Groes, följer 
ett inlägg av fil lic Brita Åkerman Johans
son, som redogör för de svenska strävan
dena att föra över kraven på ett bättre till
godoseende av familjernas behov från ett 
abstrakt ideellt plan till de politiska och 
ekonomiska realiteternas värld. Det blir 
med andra ord en redogörelse för huvud
punkterna i den år 1955 arbetande familje
utredningens program. Byråchef Erland o 
Hofsten, den andre av huvudförfattarna till 
utredningens betänkande, tar i sitt inlägg 
speciellt upp frågan om barnkostnaderna 
och deras utjämning i ett samhälle med 
prestationslönesystem. Eftersom de syn

punkter som familjeutredningen kom med 
torde vara välkända efter den utomordent
ligt livliga och positiva debatt, som betän
kandet väckte, finns knappast anledning att 
här upprepa dem. 

Det tredje svenska bidraget — för att 
ta dem alla på en gång — utgör en redo
görelse av fil lic Anna-Lisa Kälvesten för 
en undersökning utförd av ett svenskt fors-
karteam rörande stockholmsfamiljen idag. 
Materialet består av ett slumpmässigt ur
val av pojkar i åldern 8—14 år och deras 
familjer, sammanlagt 222 familjer av 238 
utlottade. 

Föräldrarna har besökts och intervjuats 
och pojkarna testats. De resultat som läggs 
fram är ännu inte siffermässigt samman
ställda; i stället ges en beskrivning av någ
ra fall såsom representativa för olika fa
miljetyper. I över fyra femtedelar av fa
miljerna är ena maken inflyttad från 
landsorten och undersökningen utgår från 
två huvudmönster för dessa familjers be
teende. Antingen försöker de stänga ute 
den skrämmande storstaden eller också leva 
med i den nya sociala omgivningen. Man 
får så en klassificering av familjerna efter 
de »rollsystem» som tillämpas och får fram 
olika typer: Den traditionella bondefamil
jen omplanterad, den gammaldags patricier-
familjen, kamratfamiljen i olika former. 

Bland de ca 8 % familjer som betecknas 
såsom speciellt otillfredsställda söker un
dersökningen — efter ett konstaterande att 
de egentligen! ger en provkarta på »psykia-
triskt-psykologiiska minusvarianter» — sålla 
fram något socialt betingat och kommer 
fram till att vissa tendenser i dagens ut
veckling kan skapa gemensamma problem 
för stora grupper av familjer, som inte är 
beredda på förändringen (barnens längre 
studietid, hustruns liv nr 2 efter barnplili-
len, mannens överlåtelse av hemmets regi 
till hustrun). 
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Som ett »teoretiskt» komplement till un
dersökningen behandlar magister Erik 
Grönseth vid det norska Institutt for Sam
fundsforskning de nyare sociologiska ström
ningarna på området och söker analysera 
de generella orsakerna till familjens sjuk
domssymptom. Från psykoanalytiska ut
gångspunkter pekar han på de nya och me
ra subtila former av maktutövande över 
barnen som trätt i den gamla auktoritetens 
spår, »overbeskyttelse» och förhindrande av 
spontana impulser. 

1 tre inlägg berörs hem- och utearbetets 
problematik för de gifta kvinnorna. Fru An
na Sofie Seidelin skriver om Vi husm0dre. 
Programsekretœr ved statsraddofonden i Kö
penhamn Inga Dahlsgaard har samlat danskt 
material om förvärvsarbete och Underdi-
rekt0r i det norske arbeidsdirektoratet Inge 
Seip redogör för motsvarande norska för
hållanden. 

I två inlägg av Direkt0r for M0drehjselpen 
i K0benhavn Vera Skalts och Overleege vid 
samma institution Henrik Hoffmeyer redo
görs för den danska mödrahjalpen — en 
allmän hjälp i olika former till blivande 
och ofta abortsökande, nyblivna och ensam
blivna mödrar — och för den till mödra-
hjälpen knutna familjerådgivningen. Äm
net har speciell aktualitet hos oss som ju 
för närvarande diskuterar formerna för en 
allmän familjerådgivning. Dr Hoffmeyer 
betonar, att det arbetsteam av oliKa spe
cialister som arbetar inom familjerådgiv
ningen, försökt undgå tidens tendens att 
övervärdera psykologins betydelse. Han tror 
tvärtom på de sociala faktorernas möjlig
het att få en neuros latent och utan symp
tom som försvårar den sociala anpassning
en. 

Av de återstående inläggen behandlar två 
stycken uppfostran till äktenskap, dels ett 
av Lektor Else-Merete Ross, den praktiska 
familjekunskapen och dess former, dels ett 
av Dr med Kirsten Auken, sexualundervis
ningen. 

I ett avslutande kapitel behandlar Kö
penhamns Overprœsident Carl Greve Moltke 
de två huvudproblem som brukar uppstå 
vid skilsmässor, nämligen frågorna om vem 
som skall ha vårdnaden om barnen och den 
ekonomiska uppgörelsen. 

Tar man skilsmässoproblemen som ett 
symptom på en sjukdom hos den väster

ländska familjen, får man kanske beklaga 
att dessa inte flyttats längre fram i boken 
och kommit att efterföljas av de avsnitt, 
som diskuterar möjligheterna till förebyg
gande och behandling. 

E H 

DEN TEXTILA KONSUMTIONEN. Partsutredning

arna för textil och konfektion, Stockholm 
1958. 289 s. 12 kr (haft), 16 kr (inb). 

Den tredje fasen i den textila industriella 
utvecklingen och en ökning av den totala 
textilkonsumtionen med 27 % från 1955 till 
1965 förespår man i en nyligen publicerad 
utredning om den textila konsumtionen i 
Sverige. Den första fasen i textilindustrins 
utveckling sammanföll med industrialismens 
genombrott i slutet av 1700-talet, vad Sve
rige beträffar förra hälften av 1800-talet, 
och den andra fasen utgjordes av konfek
tionsindustrins framväxt. Industrin som hel
het skulle inte nu stå inför någon begyn
nande definitiv nedgång utan man har att 
räkna med fortsatt konsumtionsökning och 
alltså även produktionsökning. Till sin 
sammansättning kommer dock produktionen 
att starkt förändras. Utredningen räknar 
med kraftiga förskjutningar i fråga om for
men och materialets beskaffenhet. Detta 
som en följd av bl a levnadsförhållandenas 
förändringar allteftersom samhället mer och 
mer industrialiseras. 

Utredningen är gjord på basis av material 
från socialstyrelsens levnadskostnadsunder
sökningar samt produktions- och handels
statistiken. Intressanta jämförelser har även 
gjorts med andra länder med hjälp av lik
nande statistiskt material. 

Betydelsefulla utredningar har gjorts an
gående textilkonsumtionen inom olika fa
miljetyper, socialklasser, inkomstklasser 
och åldersgrupper m m. Även om beräkning
arna i vissa fall är grundade på ett litet ma
terial och således behäftat med relativt stora 
slumpvariationer utgör dock analyserna ett 
mycket värdefullt tillskott till vår tämligen 
begränsade litteratur om dessa förhållan
den. 

Vid beräkningen av klädkonsumtionen 
inom olika familjetyper har hushållen bl a 
uppdelats i sex grupper, nämligen de en
samstående unga, den nya familjen, barn-
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familjen, tonårsfamiljen, det äldre paret 
och de ensamstående gamla. Indelningen an
knyter till det inom sociologin ofta använ
da betraktelsesättet att ett hushåll mellan 
tillkomst och upplösning genomlöper olika 
stadier av viss allmän karaktär med bety
delse icke minst för konsumtionsvanorna. 
Man har gjort beräkningar av inkomstelasti-
citeten i fråga om klädköp inom dessa 
grupper och funnit att barnfamiljerna har 
den lägsta inkomstelasticiteten med 1,0. 
Tonårsfamiljen och den nya familjen har 
båda 1,3 medan de ensamstående unga top
par inkomstelasticitetstabellen med 1,9. För 
det äldre paret och de ensamstående gamla 
redovisas siffrorna 1,2 respektive 1,8. In-
komstelasticitetsberäkningar har även gjorts 
för olika åldrar, slag av textilier samt med 
hänsyn till om hushållen är bosatta i städer 
eller på landsbygden. 

För textilkonsumtionen förväntar man 
som ovan antytts en värdemässig ökning 
med 27 % mellan 1955 och 1965. Föränd
ringarna antas dock bli väsentligt olika inom 
olika varugrupper. Den rena konfektionen 
antas komma att öka med 41 %, trikå med 
25 % och heminredningstextilier med 31 %, 
medan man för garner, tyger och skrädderi
arbeten utgår från att det blir en nedgång 
med 7 %. Tillsammans skulle textilkonsum
tionen behålla sin andel av totalkonsum
tionen, för närvarande ca 12—13 %, oför
ändrad under tioårsperioden. 

Utredningen är överskådligt presenterad 
och försedd med ett rikhaltigt och välgjort 
diagrammaterial. En väl tilltagen tabellbi
laga ökar utredningens värde som en sam
manfattande bild av textilindustrins och 
textilkonsumtionens utveckling under de se
naste decennierna. Boken bör läsas med 
stort intresse av dem som berörs av hithö
rande problem. 

A N-t 

JÄGERSKIÖLD, STIG. Svensk Tjänstemannarätt. 
Del I. Almqvist o Wiksell, Stockholm 1956. 
916 s. 32 kr. 

En påtaglig och nära nog 'universell tendens 
i vår tid, från USA till Sovjetunionen och 
Kina, är den via opinionsorganens mass
media demonstrativt pronlamerade motvil
jan mot vad taan betecknar som »byrå
krati» eller »byråkratism». Samtidigt till
växer överallt byråkratin, den offentliga 

tjänstemannakåren, kraftigt och kontinuer
ligt. 

Även om vårt land inte tillhör de stater 
som håller sig med miljonarméer av civila 
ämbetsmän i olika grader, utan nöjer sig 
med något över tvåhundratusen statstjäns
temän, kan man hävda, att det är av bety
delse för genomsnittsmedborgaren att ha 
en viss kännedom om de lagar, författning
ar, instruktioner och reglementen av oidka 
slag som reglerar dessa befattningshavares 
tillsättning, kompetens, befogenheter och 
verksamhet i tjänsten. En sammanfattande 
redogörelse för dessa föreligger nu med 
docenten, juris doktor Stig Jägerskiölds ar
bete »Svensk tjänstemannarätt», vars första 
del utkommit av trycket. 

I denna del av verket ges efter en rätts-
historisk tillbakablick en inledande analys 
av t jänstef erhållandet, varefter de förekom
mande aspekterna på detta som en avtals
konstruktion eller en ensidig offentligrätts-
lig akt refereras. Följande avsnitt behand
lar tjänstebegreppet efter tjänsternas olika 
karaktär genom olika tjänstereglerande ak
ter, ordinarieskap, lönegrader och tillsätt
ningsakter — fullmakt, konstitutorial, för
ordnande etc — och i samband därmed be
fattningshavares »rätt till tjänsten», i be
lysning av regeringsformens stadganden om 
ämbetsmäns generella oavsättlighet och de 
i SAAR och verksstadgan m fl författningar 
beskrivna entledigandeförfarandena i admi
nistrativ väg. Härtill ansluter författaren 
en redogörelse för motiven för valet av till
sättningsakt. Ett avslutande kapitel behand
lar frågeställningarna för anställnings- och 
befordringsförfaranden. 

Ett relativt karakteristiskt drag i den 
svenska tjänstemanmarätten är dess brist 
på enhetlig författndngsmässig reglering, ett 
rätt paradoxalt faktum i belysning av att 
denna del av den svenska rätten utgör 
grundvalen för ett i internationell jämfö
relse erkänt högtstående förvaltningssystem. 
Framträdande förvaltningsspecialister har 
ifrågasatt, om det ej ur såväl rättssäkerhets-
som effektivitetssynpunkt vore att föredra 
mindre omfattande regleringar än vår tjäns-
temannarätts nuvarande komplex av ett 
stort antal författningar, vari formföreskrif
terna för samma åtgärder av olika myndig
heter varieras på många sätt. Dessa varia
tioner i formuleringar och sak förefaller ej 
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sällan skäligen meningslösa och är stund
om troligen tillkomna genom rena tillfäl
ligheter. Att systemet fungerar så pass till
fredsställande inom avsnitt där författ
ningar eller regler saknas eller är ofull
ständiga, torde i viss mån kunna tillskri
vas det moderna svenska samhällets avsak
nad av mera djupgående sociala och poli
tiska motsättningar. Den relativa enhetlig
heten i sociala värderingar har betingat 
en mer enhetlig administrativ praxis än 
författningsskrivandets bristande likformig
het i och för sig kunnat föranleda till. 

Mångfalden författningar på den svenska 
tjänstemannarättens område och bestäm
melsernas inkongruens gör en bearbetad 
systematisk sammanställning av lagregler 
och praxis, som den av Jägerskiöld nu ut
givna, speciellt välkommen. En ytterligare 
förtjänst hos verket är dess strävan att 
ställa författningsreglerna i relation tili de
ras kausala samhällsmiljöfaktorer och poli
tiska värderingar och till den tidigare och 
aktuella rättsvetenskapliga debatten på om
rådet i Sverige och utlandet. I fråga om ex
empelvis det administrativa besvärsinstitu
tet med dels författningsregler om att vissa 
beslut av vissa myndigheter kan överklagas 
till någon av ett tiotal besvärsinstanser, 
dels en besvärande brist på besvärsregler, 
Ir man för de senare fallen hänvisad till 
praxis och förefintlig rättsvetenskaplig tolk
ning av denna samt till de kodifierade be
svärsreglerna för andra förfaranden, det 
sistnämnda för att möjligen få fram en 
hållbar analogisk eller en »e contrario»-
tolkning. Jägerskiölds framställning i detta 
avsnitt utgör mer än en sammanfattning av 
den svenska rättsvetenskapliga litteratu
ren på området, främst Sundbergs och Her-
Htz' skriftställarskap. Hans behandling av 
besvärsrätten i fråga om statsmyndigheters 
beslut innehåller givande nyheter av pre
judikatshänvisningar och synpunkter, sär
skilt med hänsyn till de delar som inte be
handlas av vår juridiska litteraturs special
monografi om besvärsrätt, O Westerbergs 
avhandling »Svensk besvärsrätt» (1945). 

Av intresse är Jägerskiölds koncisa redo
görelse för den administrativa besvärsrät-
ten i utnämningsfrågor. Inom det statliga 
'illsättningsförfarandet är en sökande be-
svärsberättigad i fall då tillsättningsförfa

rande av formbunden karaktär skett, och 
vid direkttillsättningar utan ledigförklaring 
envar, som kunnat komma i fråga till tjäns
ten. (Det sistnämnda gäller även vid mera 
internt kungjorda ledigförklaranden av be
fattningar.) över val efter förslag har en
dast den som varit uppförd på förslaget 
klagorätt. 

Den viktigaste förekommande besvärs
grunden härvidlag är regeringsformens ut
tryckliga krav på iakttagande av niormen 
»förtjänst och skicklighet» som avgörande 
princip för tjänstetillsättning och beford
ran inom statsförvaltningen. 

För den kommunala förvaltningen torde 
förhållandet emellertid vara annorlunda. 
Genom regeringsrättsutslag (RÂ 352/1946) 
är i förekommande fall klart uttalat, att 
kommunalförvaltningen till övervägande 
delen är helt obunden av normen om »för
tjänst och skicklighet» vid tjänstetillsätt
ningar. Jägerskiöld tillägger härvidlag, att 
till och med det förhållandet att alla kom
munala myndigheter torde vara skyldiga 
att i sina beslut följa objektiva grunder är 
av mindre väsentlig betydelse, »då ofta de 
rättsmedel saknas, som kan garantera ett 
dylikt handlande». Kommunal myndighet 
är även (RÂ 23/1936) fullt berättigad att 
efter godtycke förbehålla viss tjänst man
lig sökande. Som huvudsakligt skäl för ett 
dylikt tjänstetillsättniingsförfarande anför
des exempelvis i ett uppmärksammat fall i 
mars 1958 det argumentet att barnavårds
inspektören i en .mellansvensk stad (Es
kilstuna) bör vara manlig. I belysning av 
Jägerskiölds framställning syns ett för
farande som det nämnda vara juridiskt helt 
oantastligt i nuvarande rättsläge, med kom
munalförvaltningens konstaterade obun
denhet av de för statstjänsten stadgade 
befordringsnormerna. 

Jägerskiölds analys i detta avsnitt karak
teriseras av en nästan polemisk pregnans i 
formuleringar, som för tanken till olika 
uttalanden och debattinlägg av auktorita
tiva representanter för stats- och kommu
nalförvaltningen i anledning av Eskilstuna
fallet. De nämnda synpunkterna torde kun
na anses berättiga till i varje fall fortsatt 
debatt på detta område av tjänstemannarät
ten. 

P-E B 
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Summary 

A glimpse of New Zealand. To most people 
in Western Europe, New Zealand appears as 
the classical welfare State, the country 
which, before all the other clvillzed na
tions, grappled with the task of solving 
the problem of économie security for the 
broad mäss of its people. New Zealand bas 
also been in the first rank in a number of 
économie and social fields. The writer of 
this artiele, Miss Sara Björkman-Carlsson 
of the Social Welfare Board, who has made 
a study-visit to New Zealand, here describes 
that country's social policy. Nine-tenths of 
the population is of British origin and 
loyalty to everything British is very appa
rent, but at the same time New Zealanders 
are anxious to point out that they have 

corne a long way past what they call the 
old English privileged society. It is typical 
of a country which wants to appear progres
sive and a pioneer that no political party 
wishes to call itself Conservative; the pre
sent two-party system is made up of the 
National and the Labour Parties. 

Social législation is dominated by the 
Social Security Act by which a uniform 
system has been built up giving assistance 
in the form of cash benefits in every 
conceivable emergency; this Act also con-
tains clauses relating to how the health 
and médical services should be organized 
and financed. Municipal bodies take no part 
in the administration of the Act, the State 
having regional and local bodies throughout 
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the country to which those in need of 
assistance mus t apply. A necessary condi
tion for e.g. an old age pension, widow's 
pension and disabil i ty pension is t ha t the 
applicant must be known to be of »good 
moral character and sober habits». 

The Labour Par ty , which was victorious 
at the last Pa r l i amen ta ry élection, has p ro -
mised tha t certain social insurance benefits 
will be improved dur ing the course of three 
years. The most impor tan t wil l be an 
increase in the old age pension (which is 
dépendent on income), an improvement in 
general children's allowances, and a pro
posai tha t it should be possible for young 
families to exchange the i r children's a l -
lowance for one child for a lump-sum pay
aient which would enable them to acquire 
a home of their own. 

There has been no populat ion crisis in 
New Zealand. The b i r th ra te has been high 
for many years . Facil i t ies such as, for in
stance, free school lunches and day nur 
series hâve not been discussed seriously. 
Married women who work are not found to 
any great extent. It is considered obvious 
that there is a direct connection between 
maladjusted children and working mothers . 
On the other hand, people are extremely in-
terested in the work of nursery schools. It 
is difficult to explain why no bet ter use is 
made of female labour in a country wi th 
an obvious labour shortage, but the t r ad i 
tion that has survived of a certain division 
of labour between the sexes is clearly so 
strong tha t an adjus tment to t he require-
ments of économie life in this respect has 
taken place more slowly than in other com
parable countries. The au thor goes on to 
describe in the ar t icle communi ty welfare 
for children and young- people, juvéni le 
delinquency and the pur i t an a t t i tude to ille-
gitimate children and the i r mothers . For an 
unmarried woman openly to look after her 
child is thus considered not only improper 
but unsuitable for the child. In general, a 
mother is not able to keep her child and 
tas it adopted. The article ends wi th a dis
cussion of the racial problem and the pos-
sibility of increased contact between New 
Zealand and Sweden. Page 453. 

Does the community need play-grounds? In 
1900 Ellen Key, the famous Swedish wri ter , 
greeted the new century as »the children's 
»a». Has this magnificent t i t le since then 
become a real i ty? Has the vision of th is 
warm-hearted wri ter since come t rue? Pro
fessor Hans Zbinden of Bern, who has 
"ritten this article, gives nei ther a »yes» 
n°r a »no» to thèse quest ions. In spite of 
ail the progress made in many sphères, deep 
shadows still darken the life of the child 
ln the present-day world. The last fifty 
J'cars hâve brought wi th them fundamenta l 
changes in a child's way of living. It is t rue 
'bat we must note great progress in hygiène, 

food, housing conditions, éducation, games 
and sport, and in many other fields. But 
from the psychological and menta l point of 
view •—• wha t the au thor calls the child's 
social and psychical childhood environment 
— wha t has actual ly taken place is very 
much less satisfactory, above all in the 
great cities. The au thor makes a critioal 
examinat ion of the types of play-grounds 
now to be found in our great cities and 
points out how impor tan t it is for planners 
to take into account as far as possible 
young people's Imaginative capacity and 
ini t iat ive. Adults mus t not interfère more 
than is necessary on play-grounds, as an 
excess of pedagogical method and psycho
logical theory may stifle the child's na tu ra l 
instinct for play. In th is connexion the 
author critieizes the Scout movement wi th 
its exaggerated organizat ion and method of 
discipline. Children should be given the 
chance to play spontaneously and should 
be at l iberty to express their own ideas, 
show ini t iat ive, improvise and experiment. 
Several small play-grounds are better than 
one gigantic one, now unfor tunate ly the 
usual type. Children of différent catégories 
and wi th différent t emperaments should 
not be forced to play a t the same place. 
Page 461. 

Compulsory pensions insurance in the USA. 
On l s t J anua ry 1937 the very comprehensive 
compulsory old-age and survivors pension 
scheme was introduced. It was originally 
intended to be a safeguard for retired in
dustr ie l employées in par t icular , but it has 
gradual ly been expanded to include prac-
tically ail employées and the i r survivors. 
Most self-employed persons are now on the 
same footing as employées. On account of 
the expansion of the catégories of persons 
covered by th is insurance and of the growth 
of the populat ion, more and more people 
hâve been included in this insurance 
scheme; at present, in round figures, 70 
mill ion employées and self-employed per
sons are probably insured in th i s way. This 
t rend has made the insurance scheme ra ther 
difficult to handle adminis t ra t ively and has 
led to the création of a n organization of 
gigantic dimensions. 

An insured person receives a pension for 
himself, his wife and his children when he 
is 65, or for his survivors if he dies. If he 
is disabled after the age of 50, his pension 
will be paid according to the same pr in-
ciples. Th size of the pension dépends on 
certain calculations of the average of a 
person's income during the last years . The 
system evolved is based on the principle 
tha t up to an average income of 110 dollars 
per month a pension amounts to 55 % of 
income but to only 20 % on the par t of the 
income exceeding tha t sum; in this way 
people wi th a low average income are 
favoured. 
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Both employée and employer pay contri
butions to the insurance scheme on each 
pay-day. During 1957—59 both parties are 
to pay 2 1/4 % of wage payments as pen
sions insurance contributions, a total of 
4.5 % of the country's annual wage bill 
being used for this purpose. The percentage 
contributions are to be raised giradually to 
5-5 % in 1960, 6-5 % in 1965, 7.5 % in 1970 
and to 8.5 % in 1975, i.e. an increase of 1 % 
in each five-year period. 

A comprehensive and accurate administra
tive apparatus is required to organize this 
gigantic scheme with its so many detailed 
régulations. The American Government has 
set up between 500 and 600 district offices 
throughout the countiry. In addition special 
field-workers are always in contact with 
thèse offices and the public. A form of 
account has been opened for each person, 
who, whether for a short or long period, has 
had income from work that would qualify 
him for a pension. Each person concerned 
has a social insurance card and a social in
surance number. Particulars relating to in
come and on payments of contributions are 
sent in through special inland revenue 
offices which also keep a check on the 
paying of contributions and the income par
ticulars supplied; the particulars are then 
(once a quarter) sent to the Social Se-
curity Administration in Baltimore, Mary
land, where the accounts are kept. This 
description of the American pensions in
surance scheme has been given by Mr. Gösta 
Ahlborg of the Social Welfare Board who 
has made a study-visit to the USA as an 
United Nations »Exchanged Visitor». Page 
469. 

Persons admitted into institutions for in-
ebriates in 1957. During this year 2 112 per
sons were admitted into these institutions, 
1 661 of them being received under compul-
sory orders and 451 being voluntary admis
sions. Only 64 women (3 %) were included 
in the total. The frequency of persons ad
mitted in différent âge groups per 100 000 
of the maie population is highest in the 
ages between 35 and 60 (between 110 and 
125 admissions). The average age of those 
admitted was 44. Of the various forms of 
marital status, divorced persons are greatly 
over-represented ; they account for between 
11/2 % and 2 % of all the men in the 
country but for as many as 23 % of the 
men admitted into institutions for in-
ebriates. On an average, 88 per 100 000 of the 
maie population between 20 and 75 were 
admitted. The corresponding figure for 
single men was 130, for married men 45, 

for widowers 108 and for divorced men no 
less than 929. Somewhat över a half (58 %) 
were first admissions, about 20 % had been 
admitted once before, about 10 % twice 
before while the remainder, rather more 
than 10 %, three or more times previouslv 
Page 481. 

Social assistance in the home during 1957. 
Under the State-supported scheme for so
cial assistance in the home, the Home Helps 
Service, assistance was given to 21441 
elderly persons and disabled persons during 
this year. There has been rapid development 
of the special scheme for assistance to 
elderly persons in the home, i.e. the type 
of assistance in the home run by the com
munes and Red Cross Associations in which 
use is made of part-time labour and where 
most assistance given is of a permanent 
character. This form of care, which was in-
troduced into Sweden in 1950 and modelled 
on an English scheme, has now become so 
widespread that no less than 39 230 old 
people and disabled persons were given 
assistance in their household tasks and, in 
some cases, received a simple form of home 
nursing. Page 484. 

The consumer price index for Mag 1958 has 
been estimated as 152 (1949 = 100) or the 
same figure as the previous month. For 
purposes of comparison, the following fi
gures may be mentioned: the index for Ja-
nuary 1958 was 149 and the average for 
1957 was 145. Page 489. 

Consumer priées in Sweden and abroad: 
195%—March 1958. The officiai index fi
gures for consumer priées from the Inter
national Labour Review (ILO journal) are 
given hère as a yard-stick for the changes 
in price levels in various countries. Only 
an approximate comparison is possible, 
however, as the mode of procédure used in 
making index calculations varies very 
greatly in différent countries. The compari-
sons may be seen from the graph on page 
492. Since December 1956 the index has 
risen by 6 % in Sweden, as in Holland. 
During the same period the index figures 
have gone up by 10 % in Finland, 14 % in 
Pakistan, 15 % in Spain and 16 % in France 
and Brazil. The greatest increase during 
these years is showh by the Argentine 
(24 % ) . India is the only country having 
a decrease, the consumer price index going 
down by more than 5 %. In the other 
countries the increase has been between 2 
and 4 % during this period. Page 491. 
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Ungdomar på glid och debatten kring dem var temat för juni-
häftet av Sociala Meddelanden. Huvudsakligen ägnades numret 
åt de yngre åldersklasserna. I föreliggande häfte har två av dem, 
som sysslar med de äldre ungdomarna, varit vänliga att bidra 
med var sin artikel. Det är fångvårdsdirektören för ungdoms-
räjongen Gunnar Thurén, Skenas, och t f förste läkaren vid 
Rättspsykiatriska kliniken Karl-Erik Törnqvist, Stockholm, 
som ger experternas syn på vårdformerna och klientelet 

Red 

NY GIV FÖR FÅNGVÅRDENS UNGDOMSANSTALTER 

Av fångvårdsdirektör GUNNAR THURÉN 

Det vill synas som om tioårsperioden skulle bli den cykel, som markerar 
utvecklingen för ungdomsanstalternas verksamhet, med på varandra föl
jande skeden av uppsving och bakslag. 

Under det första decenniet, från 1938 till 1947, utmärktes ungdomsfängel
sepersonalens insatser i stort sett av en frisk pionjäranda och djärv expe
rimentlusta, som övervann de otaliga och oväntade organisationssvårigheter 
starten bjöd. Under de två första verksamhetsåren fanns exempelvis endast 
ett embryo till anstaltsorganisation redo att motta de nya klienterna. Det 
var den först uppförda av de tre elevpaviljongerna på Skenas, en byggnad 
om 30 platser, som förmodats vara tillräcklig för att till en början hysa det 
antal till ungdomsfängelse dömda elever, man kalkylerat med. I stället för 
de beräknade 30 ungdomarna dömdes under den nämnda tvåårsperioden 
150 att undergå den nya påföljden. De överskjutande 120 eleverna blev med 
hjälp av provisorier och improvisationer placerade i gamla cellfängelser, 
enkla kolonier och utrymda bondgårdar. Personalen fick i brist på bostä
der under avsevärd tid på sina håll bo i tält. 

Som så ofta förr i fångvård — både svensk och utländsk — visade sig 
nödlösningarna äga en inneboende föryngringens kraft, som icke endast 
bar upp den hastigt växande anstaltsorganisationen utan framför allt beri
kade elevbehandlingen med friska vårdtillskott i form av frigång, permis
sioner och positiva fritidsengagemang. 
34—580090. SocM 
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Sett ur ungdomsanstalternas synvinkel skulle detta första decennium 
kunna i korthet karakteriseras så: domarekåren var tillfredsställd med att 
i 1935 års lag om ungdomsfängelse äntligen ha fått ett nytt och ändamåls
enligt utformat korrektiv för unga lagöverträdare i åldrarna 18—21 år. Ung
domsanstalternas tjänstemän var stimulerade av att få bryta med en anti
kverad fångbehandlings pressande slentrian och pröva helt nya vägar för 
institutionell människovård. Och eleverna, som kom i åtnjutande av den 
nya vården, var förtjusta och t o m under de första åren tacksamma för 
de relativt stora friheter och förmåner, som den nya reaktionsformen er
bjöd. 

På detta första decennium av ljus idyll och hoppfull evolution följde dess 
motsats. Det var tioårsperioden 1948—1957, som i stort sett kännetecknades 
av motigheter, misslyckanden och bakslag, med alltför talrika rymningar 
och disciplinsvårigheter, ibland i form av uppseendeväckande upplopp och 
förargelseväckande vandaliseringstilltag. Styresmännen vid ungdomsanstal
terna kämpade då, liksom rektorerna vid ungdomsvårdsskolorna när de 
hade det som svårast, en förtvivlans kamp med det kortfristiga målet för 
ögonen att söka befria sin egen anstalt från de värsta orosstiftarna. Orsa
kerna till den plötsliga snedvridningen av vårdarbetet har med större eller 
mindre rätt tillskrivits klientelförsämringen, men tydligt är att behovet av 
en planerande och samordnande hand för ungdomsanstalternas verksamhet 
ideligen gjort sig starkt påmint under de sistförflutna tio åren. Under 
denna orostid började domarna misstro ungdomsfängelseinstitutet. Persona
len vid ungdomsanstalterna var inför de stigande påfrestningarna alltför 
otillräcklig och stundom för klent skolad och blev efter några år nersliten 
och missmodig. Och ungdomsanstalternas elever missbrukade — ibland till 
bristningsgränsen — den nya elasticiteten i de moderna behandlingsfor
merna. 

Ur de miserabla förhållandena framtvangs den restaurering, som infö
randet av »räjongsystemet» kom att innebära för bl a samtliga fångvårdens 
ungdomsanstalter. Nyorganisationen har skett i etapper från den 1 juli 
1956, men verkningarna har tydligt börjat skönjas först under innevarande 
år, 1958. Därmed har den tredje tioårsperioden begynt i ungdomsanstalter
nas historia. Utmärkande för den är strävan till behandlingsmässig koordi
nation och administrativ enhetlighet. 

Elevbehandlingen hade tidigare alltför ofta brustit i fråga om planmäs
sighet och målmedvetenhet, bl a till följd av att varje ungdomsanstalt före 
räjongbildningen arbetat isolerad, utan befrämjande kontakter med paral
lellinstitutionerna, dvs utan tillfällen att dra nytta av deras experiment och 
erfarenheter, rön och råd. Nödtvungna eller påtvungna transporter från an
stalt till annan hade merendels utgjort den enda — ofta irriterande — för
bindelselänken mellan institutionerna. For den därav berörda eleven hade 
ett sådant anstaltsbyte icke sällan inneburit ett ödesdigert avbrott i yrkesut
bildningen. 
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Efter räjongsystemets införande ha r elevbehandlingen utformats enligt 
nya riktlinjer, som huvudsakl igen bärs upp av tre, numera såsom funda
mentala be t raktade , vårdf aktörer : 

smågruppsprincipen, 
behandlingsplaneringen och 
yrkesundervisningens samordning. 

Den lilla gruppens princip är redan byggnadsmässigt manifesterad på 15-
mannakolonin Hildero utanför Landskrona , på 10-mannahemmet Björka 
utanför Stockholm, på 18-mannakolonin Herrestad utanför Ystad, på 13-
mannaannexet Aspliden vid Skenas, i de små elevpaviljongerna, för 7—9 in
terner vardera, på Roxtuna samt genom ny- och ombyggnad förverkligad 
på Skenas och i Nyköpingsanstal ten liksom i t iomannaavdelningarna inom 
de nybyggda Hällby- och Bondängen-ans tal terna, som ungdomsräjongen 
ännu icke tagit i bruk. Den numera självklara t anken bakom smågrupps
fördelningen är att geno,m omsorgsfull differentiering av kl ienterna i han
terliga grupper bereda väg för en intensiv beteendeinfluens och personlig 
pedagogisk påverkan. 

Vårdplaneringen försiggår i de s k behandlingskollegierna. F ö r genomsnitts
eleven torde dessa sammankomster i förstone te sig förbryllande, därför att 
han då plötsligt såsom bisi t tare i en grupp av ansta l t s t jäns temän bereds till-

Specialavdelning, Roxtuna, med plats för 7 interner 
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fälle att på ett otvunget sätt resonera igenom sitt förflutna och sina aktu
ella problem samt att framföra sina önskemål beträffande utbildning och 
övriga framtidsplaner. För envar intagen, vars yrkesinriktning icke är deci
derad, föreligger vid kollegierna ett värdefullt faktiskt underlag för behand
lingsplanerna i form av en s k yrkesvägledningsundersökning, som på ett 
noggrant testningsförfarande är upprättad av Stockholms psykotekniska in
stituts experter under deras regelbundna besök vid ungdomsanstalten i 
Uppsala, som för närvarande fungerar såsom ungdomsräjongens mottag
ningsavdelning. Med utgångspunkt från denna anlagsskiss dras sedan rikt
linjerna upp för nykomlingens vidareutbildning. Det vid den första sam
mankomsten uppgjorda behandlingsprogrammet kontrolleras, justeras och 
kompletteras därefter en gång var tredje månad i vederbörande elevs när
varo. I övrigt omspänner behandlingsplaneringen ett brett register ända 
från gruppterapi till tandvård. 

Skulle på grund av synnerligt välförhållande, misskötsamhet eller annan 
anledning internen komma att överföras från en anstalt till annan, träder 
den tredje faktorn i funktion; den som avser yrkesundervisningens sam
ordning. Genom en särskild tjänstemans (räjongingenjören) förmedling är 
det i så fall sörjt för, att eleven på den nya anstalten regelmässigt kan kopp
las in i sin förutvarande utbildningsgren just på den punkt i undervisnings
stadiet, där han befunnit sig vid tidpunkten för förflyttningen. Det innebär 
att det väsentliga — yrkesutbildningen — förblir kontinuerligt, oberoende 
av elevens välförhållande eller misskötsamhet under anstaltsvistelsen. 

Ungdomsgruppens anstaltsorganisation har efter räjongsystemets infö
rande nyanserats så, att från mottagningsavdelningen i Uppsala klienterna 
under räjongchefens med fleras medverkan utskiftas enligt den principen, 
att 

»normalfallen» överförs till centralanstalten Skenas, 
de mentalt komplicerade till »kriminalvårdslaboratoriet» Roxtuna, 
de ur behandlingssynpunkt dubiösa, återfall m fl till Ystadsanstalten (som 

har ett antal platser att tillgå vid mentalsjukavdelningen i Malmöan
stalten) , 

vanerymmare och andra svårdisciplinerade till Nyköpingsanstalten, 
de mycket skötsamma eller eljest prognosmässigt förhoppningsfulla för

delas (merendels via Skenas) mellan Aspliden- och Herrestadskoloniema 
eller slussas ut via Hildero- och Björkahemmen. 

I ungdomsräjongen ingår, förutom de nu nämnda anstalterna eller kolo
nierna, även den s k såranstalten för unga fångar i Västerås; en kriminal
vårdens verkstadsskola, som erbjuder en såväl teoretiskt som praktiskt före
dömlig utbildning för metallarbetare. Västeråsanstalten mottar i motsats 
till ungdomsräjongens övriga anstalter unga fångar med tidsbestämt straff. 
För samma ändamål kommer den nyuppförda anstalten Bondängen vid 
Mariefred — om 90 platser — att brukas, medan dess likaledes nybyggda 
systeranstalt Hällby vid Eskilstuna, ävenledes med 90 platser, kommer att 
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Så här går ett behandlingskollegium till 

användas för ungdomsfängelseinterner, alltså unga lagöverträdare med tids
obestämt straff. 

Omkring 250 ungdomar är f n ådömda ungdomsfängelse och mer än 350 
avtjänar fängelse- och straffarbete. Av den förstnämnda kategorin värdas 
samtliga (frånsett de fåtaliga kvinnliga uf-internerna) inom ungdomsrä-
jongen, medan däremot blott ett 30-tal av de unga fångarna med tidsbe
stämt straff är intagna i ungdomsgruppens anstalter. Med öppnandet av 
Hällby- och Bondängenanstalterna kommer disproportionerna emellertid att 
i avsevärd omfattning utjämnas så, att mer än hälften av de unga straff- och 
fängelsefångarna beräknas komma att beredas plats inom ungdomsräjong-
en och därmed komma i åtnjutande av ungdomsgruppens upprustade utbild
ningsmöjligheter och övriga förbättrade vårdresurser. 

Tack vare den generositet de anslagsbeviljande myndigheterna visat och 
det stöd ungdomsfängelsenämnden städse gett ungdomsräjongen har den 
redan nu, kort tid efter starten, hunnit ges en sådan utformning, att anstalts
gruppen kommit att tilldra sig ett stigande expertintresse både inom och 
utom landet. Sålunda har Skenas, främst för sin nya funktion som central
anstalt, ut- och ombyggts för mer än 4 miljoner kronor. Därigenom har an
läggningen bl a tillförts 9 nya byggnader för mottagnings-, verkstads- och bo
stadsändamål. Det som inom huvudanstalten framför allt tilldrar sig initie
rade studiebesökares intresse är å ena sidan ungdomsräjongens administra-
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tiva utformning och å andra sidan formerna för elevernas yrkesutbildning 
och specialundervisning, som är omsorgsfullt planlagd av räjongingenjören 
och fördelad på ett ansenligt antal yrkesgrenar (mekanisk verkstad, snicke
ri, bilreparationsverkstad, jordbruk, skogsbruk, trädgård m m ) . Vidare: den 
inom anstalten men med hjälp av »utomstående» expert framgångsrikt be
drivna gruppterapin liksom de väl utnyttjade och frikostigt tillgodosedda 
behoven av lokaler för skolgång och fritidssysselsättningar. 

På Roxtuna fångas intresset av anstaltens ändamålsenliga och med hän
syn till dess specialuppgift konsekvent genomförda planering och moderna 
struktur, av dess talrika personaluppsättning med psykiatrisk och psykolo
gisk sakkunskap i spetsen samt sist men icke minst av de intressanta och 
delvis avancerade behandlingsmetoder, som där håller på att utexperimen-
teras. 

Bland ungdomsräjongens mindre institutioner har särskilt kolonin Hilde-
ro vid Landskrona och Skenäsannexet Aspliden tilldragit sig uppmärksam
het. Hildero därför att man där icke endast förmått förläna en intim och 
tilltalande hemkaraktär åt själva kolonin utan också lyckats att utanför ko
lonin bereda internerna en utmärkt och kostnadsfri utbildning. Det går så 
till, att de stora industrierna i trakten mottar eleverna såsom lärlingar eller 
praktikanter, icke sällan mot betalning, och sedan ofta behåller vederböran
de inom sitt företag efter det han är utlärd eller lämnat kolonin. En smidig 
och billig metod, som i synnerhet väckt intresse och förtjusning hos studie
besökare från länder, där det anslås mindre pengar åt fångvårdsändamål än 
i Sverige. 

Asplidenkolonin har förmånen av mycket gynnsamma yttre betingelser 
beträffande belägenhet, byggnadsstil och interiörstandard och har bl a på 
den grunden kommit att prydas med epitetet »världens finaste fångkoloni». 
Betydelsefullare är emellertid att ledningen på Aspliden verkligen lyckats ska
pa något av den hem- och familjeatmosfär åt eleverna, vilken så ofta upp
ställs som ett ideal i institutionella programförklaringar men så sällan plä
gar återfinnas i verkligheten. Som en god mätare på andan inom kolonin kan 
det sistförflutna årets nu föreliggande permissionsresultat betraktas: endast 
2 misslyckade permissioner av 232 beviljade. 

Det brukar göras gällande att varje fångvårdsorganisations effektivitet 
säkrast låter sig avläsa i resocialiseringsresultaten. Det skulle med fog kun
na tilläggas, att rymningsprocenten också utgör en barometer över tillstån
det inom organisationens anstalter. Vad ungdomsanstalterna hittills haft 
att uppvisa av rehabiliteringsstatistik är visserligen magert men icke helt 
nedslående. Sålunda visar en statistik rörande internerna vid Skenäsanstal-
ten under tioårsperioden 1938—47 att i det närmaste två av tre klarat sig bra 
efter anstaltstidens slut. Andra siffror — från slutna mindre ungdomsan
stalter med övervägande recidivistklientel — visar självfallet dystrare re
sultat, medan den senaste statistiken, avseende treårsperioden 1946—48 för 
normalklientel på öppen anstalt (Skenas) ger vid handen att 60—65 % åter
bördats till en acceptabel medborgerlig tillvaro. Beträffande rymningspro-
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Dessa två bilder kommer från en öppen respektive halvöppen avdelning på Roxtuna 
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centen är det glädjande att kunna konstatera, att den för ungdomsanstalter
nas del efter räjongsystemets införande visat en oavbrutet sjunkande ten
dens. 

Detta om ungdomsräjongens strävan till koordination av elevbehandling
en, dess vårdutformning och hittills skönjbara resultat. 

Vad därefter beträffar den rent administrativa samordningen inom ung
domsgruppen, så åstadkoms den främst genom skriftliga och muntliga di
rektiv från centralanstalten till sidoanstalternas styresmän samt genom ett 
rörligt team av räjongtjänstemän eller enskilda medlemmar av detta team, 
som månatligen besöker de tio anstalterna eller kolonierna i gruppen, från 
Uppsala i norr till Ystad i söder. Därunder genomdiskuteras med respektive 
anstaltsledningar beläggnings- och förflyttningsförhållanden, kamerala 
spörsmål och andra väsentliga frågor, som av fångvårdsstyrelsen delegerats 
till räjongchefen och hans medarbetare. Fördelarna med dylika direkta över
läggningar på ort och ställe är uppenbara. Den förstärkning som sålunda till
förs de lokala krafterna medger, att avgöranden nästan undantagslöst kan 
träffas enligt praktiskt hållbara linjer, utan mödosam skriftväxling och ener
verande tidsutdräkt. Förfarandet fungerar smidigt och är väl ägnat att ga
rantera en nödvändig likformighet och kontinuitet i de skilda anstalternas 
verksamhet, oberoende av chefsbyten och andra personskiften. Metoden är 
också synnerligen värdefull därför, att den lämnar ett visst spelrum för »den 
mänskliga faktorn» och därmed öppnar möjlighet till en som det visat sig 
i synnerhet inom människovårdande institutioner välbehövlig personalvård. 

Det hade före räjongsystemets införande yppats farhågor att styresmän
nen i gemen skulle komma att visa obenägenhet att acceptera nyordningen, 
bl a kanske med tanke på att en primus inter pares skulle fungera som le
dare för anstaltsgruppen. Dessbättre har de farhågorna visat sig ogrundade. 
Tnom ungdomsräjongen har sidoanstalternas styresmän samstämmigt, bl a 
i anstalternas årsberättelser, gett otvetydiga uttryck åt sin tillfredsställelse 
med gruppbildningen. I det dagliga arbetet har också samtliga ådagalagt en 
solidaritet och samarbetsvilja, som i hög grad underlättat och påskyndat 
omorganisationen. Beträffande ungdomsanstalternas tjänstemannakader kan 
i detta sammanhang den intressanta strukturförändringen noteras, att det 
kvinnliga inslaget ökar något för varje år till följd av en medveten strä
van att därigenom söka förläna en hemtrevligäre och mjukare atmosfär åt 
både anstaltsinteriörerna och de institutionella umgängesformerna. Liknande 
åtgärder i personalvårdande syfte är de psykologiskt motiverade och tydligen 
uppskattade experiment som gjorts att låta anstaltschefernas och räjong-
tjänstemännens fruar närvara i samband med männens årligen återkom
mande konferenser och andra sammankomster, s k räjongträffar. 

Den väsentliga vinningen med räjongindelningens nya giv åt fångvårdens 
ungdomsanstalter är dock, att den skänkt personalen ny initiativkraft och 
ökad arbetsglädje, varförutan ingen progressiv människobehandling i läng
den kan gestaltas. 
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NÅGRA RÄTTSPSYKIATRISKA SYNPUNKTER 

PÅ UNGDOMSBROTTSLIGHET 

Av med lic KARL-ERIK TÖRNQVIST 

Ett stort antal unga brottslingar, troligen flertalet av dem som åtalas, blir 
läkarundersökta. När man ifrågasätter ungdomsvårdsskola eller ungdoms
fängelse brukar en läkarundersökning höra till rutinen. Så är även fallet, 
då det är fråga om grövre brott eller då grövre abnormitet kan ifrågasättas. 
I varje fall i storstäderna brukar dessa undersökningar utföras av psykiat
risk expertis. 

Klientelet. Det torde inte vara möjligt att ge någon meningsfull sammanfat
tande formel eller generalisering av typen: Den genomsnittlige ungdoms
brottslingen har de eller de karakteristika. Variationen är alltför stor. Varje 
individ är unik. Jag skall dock försöka ge några allmänna intryck av vad 
som ofta frapperat mig när det gäller ungdomsbrottslingar. 

Påfallande ofta finner man endera av två motsatta beteendekarakteris-
tika: Den slappa hållningslösheten eller den tuff-trotsiga tilltagsenheten. 

Den slappe ter sig passiv, hängig, undanglidande, föga vital. Han går i 
hord och följer slappt med flocken. Han tar sällan initiativ och följer minsta 
motståndets lag. Han är lojal i gruppen, men han är medlem i en asocial 
grupp. Han förefaller att dirigeras av kortsiktiga lust-olustimpulser. 

Den tuff-trotsige är auktoritetsrebell. Han är den som ständigt »sticker 
upp» och skall hävda sig, »leva ut» och demonstrera. När den slappe viker 
undan eller hänger med i kön går den tuff-trotsige i spetsen och tar initia
tiv. Den tuff-trotsige handlar, den slappe håller vakt. Den tuff-trotsige ter 
sig mera aktiv och vital, men han är också vanligen mera rastlös, fladdrig, 
splittrad och aggressiv. 

Dessa vanliga karakteristika behöver inte vara konstanta livet igenom. 
Det är inte här fråga om skillnaden mellan den aktive och den passive, 
känslomänniskan och handlingsmänniskan, den introverte och den extro
verte eller någon annan populärpsykologisk schablon. Det kan vara fråga 
om beteendetendenser eller karakteristika med dagsländeliv, något som 
kanske sätter sin prägel på en individ under en begränsad tid — några må
nader, några år eller kanske bara vid något eller några enstaka tillfällen. 
För en kortare eller längre tid förverkligas schablonen, individen passar in 
i ett fack, får en diagnos, en prognos och kanske någon behandling. Den 
slappt hållningslöse och den tuff-trotsige är schabloner, karikatyrer, som 
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dyker upp i människohavet och spelar sina stereotypa roller under någon 
tid. 

Inom den ungdomskriminella beteendesfären frapperas man ofta av dessa 
ungdomars egna uttalanden om sin vantrivsel, leda och otillfredsställelse 
med sig själva och omgivningen. En påfallande ambitionslöshet och in
tressearmod är också vanliga karakteristika. Ingenting är riktigt roligt, värt 
att sträva för, lockande, värt att offra för. Det gäller att få tiden att gå 
och ha litet kul medan man är ung. Men egentligen är det ju ingenting som 
är riktigt kul när man inte har några egentliga intressen. Man går på bio 
och rycks med för en stund, identifierar sig och upplever i andra hand. Man 
sitter och hänger med »kompisar» på något kafé, pratar och skryter. Man 
hånglar med flickor, man smusslar med fickpluntan på danshaket, och då 
och då blir det ju alltid litet stimulans, litet tillfällig spänning och fläkt 
över tillvaron, men mestadels är det rätt trist. Och sedan är det bara att 
ta tunnelbanan hem till förorten-sovstaden igen och trött gå till jobbet som 
vanligt morgonen därpå. Samhället är välordnat, automatiserat och fantasilöst, 
fattigt på spänning och stimulans. Varför händer det aldrig något spännande, 
sånt som man läser om? Jobbet är så enahanda. Hemma är så trist. Farsan 
och morsan kan man ju inte snacka med, dom har sitt, dom förstår inte det 
där — hur det känns att vara ung och längta efter någonting annat. Men det 
finns ju trots allt sådant som är spännande, och sådant som man vill ha men 
inte har pengar till — sådant som är förbjudet eller oåtkomligt på hederlig 
väg. Och det finns ju dom som »lever farligt» och tar chanser . . . Ungefär så 
föreställer jag mig upplevelsesidan hos dessa ynglingar, men det är kanske 
alldeles fel. Men om det nu är riktigt, »förklarar» detta beteendet? Varför 
upplever man på detta sätt? 

Det finns ett slags »fattigdom», som inte syns utanpå och som skär tvärs 
igenom yrken och socialgrupper. Det är ett slags känslans torftighet, en 
oförmåga att ge tillvaron värme och färg, en invärtes utarmning och för-
snävring, som vidgar klyftan mellan föräldrar och barn, mellan människa 
och människa. Tillståndet präglas ofta av olust och vantrivsel, oförmåga 
att glädjas och värmas av de små tingen och uppleva vardagen positivt. 
Gemenskapsrelationerna blir torftiga och nyansfattiga. Det är inte så lätt 
att förstå hur sådana tillstånd uppstår och inte alltid så lätt att upptäcka. 
Det är någonting som ofta bara märks i relation till andra med annorlunda 
resurser eller bakgrund. Per Henrik Törngren — vars åsikter i övrigt jag 
dock mestadels inte kan dela — har beskrivit något liknande, som han 
menar är i många stycken motsatsen till neurotisering, och som han antar 
vara ett uttryck för att barnet inte får tillräckligt med utvecklande stimuli, 
inte får en kvantitativt eller kvalitativt tillräcklig andlig kost. Då uppstår 
enligt Törngren ofta »en stillsam mental vitaminbrist, en sorts andlig tvin
sot», som han med en term lånad från Rorschach kallar »koartation», dvs 
sammanträngning, försnävring av horisont och spännvidd. »Koartationen» 
yttrar sig enligt Törngren som »vita fläckar på den andliga kartan, mental 
vitiligo om man så vill, ensidighet, krympning, intressearmod och fördum-
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ning». Törngren menar att »koartationen» förefaller att vara stadd i ökning 
bland nutida ungdomar ©ch att den kan debutera också i vuxen ålder, så 
snart den »andliga miljön» har blivit för torftig eller ensidig. Man kan 
tvista om hur och varför sådana tillstånd uppstår, men de förefaller mig 
vara ganska vanliga bland ungdomsbrottslingar. 

Orsakskomplexen. Det finns en tendens, inte minst bland psykiatrer, att vilja 
abnormisera allt avvikande beteende: Avvikande = abnormt = sjukligt. 
Sjukdom behandlas av läkare. Således bör läkare behandla individer med av
vikande beteenden. Ett sådant sätt att resonera kan kanske vara adekvat 
ibland, men inte alltid. Om en schizofren patient med kroppshallucinationer 
och förföljelseidéer bryter sig in i en transformatorstation och kortsluter 
den under motivering att han måste få ett slut på den outhärdliga elektriska 
bestrålningen av sin kropp, då talar man gärna om sjukdomen som »orsak» 
till det avvikande beteendet, trots att kortslutande av transformatorer inte 
hör till den gängse symtomfloran vid schizofreni. Det är dock i överens
stämmelse med ett allmänt accepterat bruk av orsakstermer att här tala 
om sjukdomen som orsak. Men om det i stället gäller en yngling som ide
ligen stjäl bilar, så blir saken litet mera komplicerad. Vad för slags »sjuk
dom» orsakar sådant beteende? I dessa sammanhang brukar man argu
mentera på ett annat sätt: Bil tjuvar kommer i större utsträckning från 
bristfälliga hem, stympade hem, dåliga grannskap, de är i större utsträck
ning omogna, instabila, normfattiga, känslomässigt snedvridna etc än »nor
mala» ynglingar. Antingen brukar man då utnämna miljöfaktorerna till 
»orsak» till biltjuveriet, eller också den av miljöfaktorerna »orsakade» »be
teendedispositionen» till »orsak». Det blir ett komplicerat pussel av »orsa
ker» och »orsakernas orsaker» etc. Det är inte lätt att veta vad som här 
är ett korrekt bruk av orsakstermer. Praxis växlar. Kanske är det bättre 
att inte alls använda gängse orsakstermer när det gäller de vanligaste for
merna av kriminellt eller asocialt beteende. Kanske är det mera givande 
att — som man även gjort på vissa håll — tala om riskökande och risk-
minskande faktorer. Men även här är det fråga om ett mycket komplicerat 
faktorspel — det är inte bara att addera och subtrahera poängtal. En faktor 
som i ett visst sammanhang ökar risken kan kanske i ett annat samman
hang eller vid andra kombinationer i stället minska risken etc. Det stela 
tänkandet i »orsaker till brottslighet» med åtföljande krav på patentlös
ningar kanske verkar hämmande på forskningen inom detta område, lik
som på andra. Det är här kanske inte bara en betydelselös semantisk peti-
tess. Det kanske i stället gäller att byta tankekategori, ändra synsätt, an
vända process- och relationstermer i stället för egenskapsord. 

Många ungdomsbrottslingar, men inte alla, företer utpräglade s k neu
rotiska och s k psykopatiska »personlighetsdrag». Doktorer brukar då gär
na utnämna dessa till »orsak» till missanpassningen eller kriminaliteten 
trots att inte alla neurotiker eller psykopater är kriminella eller socialt 
missanpassade. Sociologerna är i allmänhet mera skeptiska. De har andra 
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käpphästar — urbanisering, gruppdynamik, social förändring etc. Psykiat
rerna brukar i allmänhet inte förneka socio-kulturella influensers bety
delse, men talar även gärna om »selektion»: Det är ett visst slags individer, 
som inte står emot »brottstrycket» (Kinberg). Dessa skilda aspekter kan 
båda vara givande i olika sammanhang och behöver inte vara motstridiga. 
Men man får nog akta sig för att utan vidare utnämna en ev påträffad 
sjukdom eller abnormitet till »orsak». Abnormiteten, asocialiteten och kri
minaliteten kan kanske ha en gemensam »bakgrund», utan att därför den 
ena »orsakar» den andra. 

Profylax och terapi. Om man vill förebygga kriminellt beteende är det givet
vis viktigt att känna till riskökande och riskminskande faktorer vid olika 
typer av brott och även det invecklade samspelet mellan dessa faktorer. Per
sonligen tror jag inte att det är särskilt givande att intressera sig för »per
sonlighetsdrag» och psykiatrisk behandling om man t ex vill minska antalet 
bilstölder i Sverige. Då är det nog mera givande att intressera sig för rattlås, 
polisrekrytering och ungdomsvårdsskoleplatser. Men om man i stället vill 
påverka klientelet på ungdomsvårdsskolor och ungdomsfängelser i någon viss 
riktning, då får man intressera sig för andra saker. Allt beror på vilka 
frågeställningar och vilka målsättningar man har. Inom det stora ungdoms-
kriminella området finns det en rad specialfrågor, som inte kan ges någon 
generell lösning. Det tycks man inte alltid ha klart för sig i debatten, hur 
självklart det än kan synas. Man vill så gärna ha patentlösningar. 

En angelägen uppgift är att söka förebygga återfall i brott hos unga. 
En rad åtgärder har föreslagits och några har prövats — mestadels med 
föga uppmuntrande resultat. Man har även velat engagera rättspsykiatrer
na i detta arbete i större utsträckning än vad som nu är fallet. Psykiat
rerna har ofta varit tveksamma eller skeptiska. Man känner inga effektiva, 
erfarenhetsmässigt framgångsrika psykiatriska behandlingsmetoder att fö
rebygga återfall i brott. Sådana behandlingsmetoder, som brukar ge resul
tat vid sinnessjukdom, neuros och mera tillfälliga, situationsbetingade in
sufficienstillstånd slår slint när det gäller att komma tillrätta med flertalet 
ungdomsbrottslingar. Detta är givetvis inget skäl att ge upp spelet. Det be
hövs forskning och försök med nya behandlingsmetoder. Men om man vid
gar sjukdoms- och abnormitetsbegreppen till att omfatta alla former av 
avvikande, asocialt eller kriminellt beteende, och menar att läkarna skall 
behandla även dessa, så får man inte vänta sig att förefintliga behandlings
metoder utan vidare skall vara tillämpliga på dessa nya »sjukdoms»- eller 
» abnormtillstånd». 

Från olika håll har framförts förslag om gruppterapi av kriminella och 
försöksverksamhet pågår även. De flesta psykiatrer saknar utbildning för 
kvalificerad gruppterapi. Det råder dessutom oklarhet och bristande erfa
renhet när det gäller resultatet av sådan behandling på kriminella. Veten
skapligt godtagbara undersökningar saknas ännu. Det är en terapi på för
söksstadiet. De flesta svenska psykiatrer ställer sig ännu avvaktande, efter-
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som utbildning i gruppterapi kräver lång tid, mycket arbete och speciella 
kvalifikationer. 

Prognoser. Om man vill förutsäga människors beteenden behöver man en 
teori om beteendet. Sådana har det alltid funnits gott om, mer eller mindre 
framgångsrika. I detta sammanhang uppträder även frågan om det finns 
något i »personligheten», som är konstant livet igenom, eller åtminstone rela
tivt konstant. Det är vad många sökt och många trott sig finna. Men förr eller 
senare har dessa teorier visat sig otillfredsställande. »Personligheten» tycks 
ständigt förändras. Vissa förändringar brukar kallas »utveckling» och »mog
nad», andra »felutveckling» och »abnormitet». Man söker efter regler och 
regelbundenheter i detta som man kallar utveckling och felutveckling. När 
det gäller vissa psykiska sjukdomar har man även funnit regelbundenheter, 
som kunnat infogas i en teori och utgjort bas för en framgångsrik terapi 
eller korrekta förutsägelser inom vissa gränser. När det gäller möjligheten 
att förutsäga kriminellt beteende har även vissa blygsamma resultat upp
nåtts. Mest kända är makarna Gluecks mångåriga, brett upplagda undersök
ningar. Makarna Glueck arbetar med ett stort antal faktorer, erhållna ge
nom socialutredningar, medicinska, psykiatriska och psykologiska under
sökningar. Med kännedom om vilka som sedermera begått brott eller åter
fallit i brott, undersöker de vilka faktorer som korrelerar med brott. Fak
torerna poängsätts och med ledning av erhållna poängtal söker de beräkna 
varje individs kriminalitetsrisk. Här måste dock betonas att det gäller »prog
noser» i efterhand med systematiskt utnyttjande av slumpavvikelserna. 
Det är ingalunda säkert eller sannolikt att prognoserna blir ens tillnär
melsevis lika framgångsrika, när de tillämpas på andra individer eller un
der andra förhållanden. Det är även fråga om ett statiskt betraktelsesätt — 
man kan inte här ta hänsyn till sådant som händer med individen senare 
i livet och som kan tänkas ha betydelse i kriminalitetshänseende. 

När man ser att makarna Glueck med betydande sannolikhet anser sig 
kunna förutsäga kommande brottslighet hos sexåringar (med ledning av 
vissa familjedata) blir man en smula betänksam — inte bara på grund av 
den stränga determinism som detta innebär, utan snarare med tanke på 
livsförloppets väldiga potentiella variationsmöjligheter och de otaliga möj
ligheterna för stora slumpeffekter — speciellt i samhällen av västerländsk 
typ. Tillfälligheter när det gäller yrkesval, umgängeskrets, äktenskapspart
ner och familjehändelser kan radikalt förändra den miljö, vars betydelse 
inte ens makarna Glueck förnekar vid sidan av »konstitution» och arvs-
determinanter. 

Med prognoser bör man nog vara försiktig, om man inte vill riskera att 
ideligen bli dementerad av fakta. Alldeles speciellt gäller detta prognoser i 
enskilda fall, vilket även erkänns av makarna Glueck. En enskild individs 
öde kan vi inte förutsäga med samma precision som när det gäller planet
rörelser och solförmörkelser. För mig personligen är detta en positiv erfa
renhet. 
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Debatten kring arbetsvärderingen fortsätter. Sekreterare K G 
Paulson, ordförande i den kommitté som på sin tid för Ar
betsgivareföreningens Allmänna grupp, Fabriksarbetareförbun
det och De Förenade Förbunden utarbetade gemensamma ar-
betsvärderingstabeller, och fil lic Erland Lind, SAF, bidrar med 
de två föreliggande artiklarna. Sekreterare Per Holmberg kom
mer att ges tillfälle till ett kort genmäle i novemberhäftet av 
Sociala Meddelanden. Ev. ytterligare bidrag bör, för att kunna 
publiceras i samband med Per Holmbergs slutreplik, insändas 
till tidskriftens redaktion senast den 20 september. 

Red 

NÅGRA LÖNEPOLITISKA ASPEKTER 

PÅ ARBETSVÄRDERING 

Av sekreterare K G PAULSON 

Den svenska arbetsmarknaden är känd för sin stabilitet. Karakteristiskt 
för denna stabilitet är ett för berörda parter traditionsbundet lönetänkande, 
som i sin tur är starkt influerat av invanda lönerelationer mellan olika yr
kesgrupper inom samma bransch och mellan branscherna inbördes. Sålun
da kvarstår fortfarande en åtminstone avtalsmässigt påtaglig gruppskillnad 
mellan å ena sidan yrkesarbete och å den andra grovarbete, vilken emeller
tid rimmar illa med de tekniska förutsättningarna inom industrin, sådana 
de kommit att utvecklas under senare år. Det har sålunda skapats en mängd 
arbetsbefattningar liggande emellan de typiska exponenterna för yrkesarbete 
och grovarbete, och man kan till och med tala om en påtaglig koncentration 
av arbeten i detta mellanskikt. Det traditionella lönesystemet lämnar ingen 
anvisning om hur man skall placera in de nya befattningarna i lönegapet 
mellan grovarbete och yrkesarbete. 

Man har på flera håll var för sig kommit att fundera över om det inte i 
de nuvarande lönerelationerna skulle kunna finnas något lagbundet sam
manhang, som efter systematisk renodling skulle kunna användas dels för 
en inplacering av nya befattningar på rätt ställe i en existerande lönerela
tion eller för en kontroll av riktigheten i existerande relationer. Det gäller 
då att försöka reda ut vilka faktorer, som övar inflytande på lönsättningen 
i stort. Man brukar anse, att lönen bestäms av tillgång och efterfrågan på 
arbete. Tillgången bestäms av den industriella konjunkturen och volymen 
av de offentliga investeringarna, medan efterfrågan på arbete blir beroende 
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av antalet arbetssökande. Arbetsutbudet i sin tur influeras av arbetets art 
och det vederlag, som erbjuds för detsamma. En annan faktor, som brukar 
åberopas, är styrkan hos de organisationer, som företräder arbetsmarkna
dens parter. Ett s tudium av svensk förtjänststatistik uppvisar betydande 
skillnader i löneläget mellan olika branscher, och man kan väl i allmänhet 
finna orsakerna till den avsevärda differentieringen i någon av de anför
da faktorerna eller i en förening av flera dylika. Ser man på varje bransch 
för sig, finner man emellertid även här vissa lönedifferenser. Då man inom 
den enskilda branschen i allmänhet kan räkna med enhetliga konjunktur-
och styrkeförhållanden hos arbetsmarknadsparterna, måste differentiering
en i lönerna tillskrivas en särskild faktor. Denna kan också renodlas och 
kanske enklast sägas ge uttryck åt den samlade uppfattningen om den re
lativa arbetssvårigheten hos respektive arbetsbefattningar inom branschen. 

Under senare år har man såväl i utlandet som i Sverige sökt renodla ar
betssvårighetsbegreppet och göra detta till föremål för en systematisk vär
dering. Utländska föregångsmän har lämnat anvisning till en metodik för 
detta, nämligen arbetsvärdering. Ett flertal praktiska försök görs nu i vårt 
land att med denna metodik, anpassad efter våra förhållanden, försöka av
väga den del av lönen, som anses böra anpassas efter arbetssvårigheten. De 
hittillsvarande svenska försöken med arbetsvärdering har framsprungit ur 
ett faktiskt behov, dokumenterat på ömse sidor om förhandlingsbordet, och 
detta har också lett till at t ett flertal system konstruerats i samarbete mel
lan berörda arbetsmarknadsparter. Man har från början varit ense om att 
begränsa arbetsvärderingens räckvidd till sådana lönepåverkande faktorer, 
som ansetts ha ett omedelbart och naturligt sammanhang med arbetssvårig
heten. Faktorer av mera renodlat social eller intressebetonad karaktär har 
däremot ställts utanför. Som exempel på faktorer tillhörande dessa senare 
kategorier kan nämnas övertidsarbete, nattarbete, skiftarbete och under
jordsarbete, vilkas värdering har ansetts vara en rent lönepolitisk angelä
genhet. Helt naturligt har frågan om lönens absoluta höjd ansetts vara en 
ren intressefråga. Till denna senare frågegrupp har även ansetts böra hän
föras sociala faktorer såsom arbetslöshetsrisker, befordrings- och vidare
utbildningsmöjligheter m fl. 

En annan medveten avgränsning ligger däri att arbetsvärderingen utförs 
som en befattningsvärdering. Hänsyn tas sålunda icke till den enskilde in
dividens sätt att uppfylla de arbetskrav, som ställs i befattningen. Bedöm
ningen av den individuella prestationen får ske på annat sätt, och två vägar 
står härvid till buds. Genom erbjudande av ackordsarbete får individen 
tillfälle att själv påverka löneawägningen på ett sätt, som ofta väl tillfreds
ställer kravet på individuell löneanpassning. Vid tidlönsarbete kan den indi
viduella löneanpassningen ske exempelvis genom meritvärdering, som får 
anses som ett önskvärt och kanske till och med nödvändigt komplement till 
arbetsvärderingen. 

Då detta diskussionsinlägg endast har till syfte att belysa vissa lönepoli
tiska frågeställningar, skall de tekniska problemen kring definierandet av 
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enheter, med vilka arbetssvårigheten kan bedömas eller mätas, icke när
mare beröras. Då den aktuella kritiken emellertid tar fasta på detaljer i 
vissa angivna system, må det kanske vara tillåtet att ta upp några fråge
ställningar i systemkonstruktionen, sedda ur lönepolitisk synvinkel. Vid 
konstruktionen av moderna system är det från konstruktörernas sida efter
strävansvärt att anlita tillgänglig vetenskaplig expertis för att få värde
ringsinstrumentet att så nära som möjligt ansluta sig till uppfattningen 
om det vetenskapligt riktiga. Så har exempelvis skett vid konstruktion av 
Allmänna Gruppens system, som inom områdena arbetsfysiologi, arbetspsy-
kologi och arbetspsykiatri fått vetenskaplig granskning och där också till
rättaläggande skett efter anvisningar om lämpliga bedömningsgrunder. Här 
bör emellertid inskjutas att ett arbetsvärderingssystem i de flesta fall är 
tänkt som ett instrument, som skall kunna komma till användning ute på 
arbetsplatserna, och att det därför måste ges god praktibilitet. I och med 
detta måste vissa kompromisser göras mellan praktisk hanterlighet och 
optimal mätnoggrannhet i de avsnitt, där så kan ske utan att därför allt
för påtagliga avvägningsfel blir följden. 

Huruvida ett arbete vid värdering skall betraktas som en helhet eller 
plockas isär i bitar för detaljgranskning kan givetvis diskuteras. Delar man 
upp arbetet i faktorer kan helhetsbilden gå förlorad, men vad är det som 
säger, att helhetsbilden, i vilken detaljerna lätt försvinner, ger en mera kor
rekt bild av arbetssvårigheten? Man anser nog i allmänhet, att det för ge
nomsnittsbedömarna ställer sig lättare att värdera, om man får ta en bit i 
laget, även om vissa faktorsamband därmed skulle försvåras. I ett flertal 
system, däribland Allmänna Gruppens, tas dock högst påtagligt hänsyn till 
faktorkombinationer. Meningen är också att vid den planerade vetenskap
liga faktoranalys, som genom IVA-kommittén och PA-rådets medverkan 
syns komma till stånd, just granska faktor sambanden. 

Gränsdragningen mellan olika faktorer och kanske främst mellan fakto
rernas olika grader är en mycket komplicerad fråga, som kanske ej har 
funnit en fullgod lösning i något enda arbetsvärderingssystem. Det kan här 
röra sig om ett mättekniskt problem likaväl som om ett redaktionellt 
problem. Svenska språket är ibland för ordfattigt för att ge uttryck åt alla 
önskvärda begreppsnyanser. I vissa fall har också gränsfrågan lämnats 
öppen för att underlätta värderingen, inte minst i samband med tidigare 
omtalade faktorkombinationer. 

Vägningen av faktorerna i förhållande till de arbetsfysiologiska förutsätt
ningarna har varit föremål för mycken debatt. Vid systemkonstruktionen 
har hänsyn tagits till såväl traditionella värderingar av svårighetsgrader som 
till traditionell uppfattning om den potentiella tillgången av arbetskraft till 
skilda yrken. Under senare år har ett stort antal arbetsfysiologiska under
sökningar utförts, där frågor om faktisk och uthärdbar arbetstyngd kunnat 
klarläggas. Försök pågår också att vetenskapligt kartlägga de arbetspsyko-
logiska förutsättningarna, ehuru detta tydligen får bedömas såsom en vä
sentligt svårare uppgift. Variationer i vägningen mellan olika system är ofta 
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skenbara. I s k universalsystem är i allmänhet spännvidderna mellan fak
torernas högsta och lägsta värden större än i renodlade branschsystem. I 
praktiken blir det emellertid inte det teoretiskt tillgängliga utrymmet, som 
bestämmer vägningen, utan det faktiskt utnyttjade. 

Vad slutligen angår frågan om vägningens statik kan följande anföras. 
Eftersom arbetsvärderingssystemen i allt väsentligt är baserade på den 
samlade uppfattningen om olika faktorers relativa värden, är det helt na
turligt att förändringar i denna samlade uppfattning kommer att påverka 
systemen, varigenom erforderlig dynamik skapas. Nu bör man emellertid 
hålla i minnet, att dylika uppfattningar är underkastade mycket långsam
ma förändringar och att det i praktiken antagligen kommer att bli så, a t t 
systemen får en relativt statisk karaktär , även om de principiellt icke är 
statiska utan dynamiska. För övrigt kan det konstateras att, därest i något 
avseende uppfattningarna skulle komma att förändras snabbare, detta på 
kort sikt i vissa system inte spelar så stor roll ur vägningssynpunkt. Ut
byggs exempelvis yrkesutbildningen inom en bransch och krävs yrkeskun
skaper mera generellt kommer givetvis vikten av denna speciella faktor att 
förlora i betydelse, arbetsvärderingsmässigt sett. Yrkesutbildningen får då 
karaktär av universalkrav, mer eller mindre lika för alla arbetstagare, och 
kan då vid åtskilliga system stå kvar utan större olägenhet; differentiering 
erhålls ändock vid bedömningen av de övriga faktorerna. 

Kan man redan nu bedöma, huruvida de hittillsvarande svenska försö
ken varit framgångsrika eller ej? Det förtjänar här ännu en gång upprepas, 
att mera genomgripande förändringar i lönestrukturfrågor och lönetekniska 
sammanhang först mycket långsamt tränger igenom på den svenska arbets
marknaden. Slutsatser om resultaten vid tillämpningen av nya metoder är 
följaktligen icke möjliga förrän efter avsevärd tid. Arbetsvärderingen växer 
helt följdriktigt långsamt fram, och man torde knappast kunna bedöma re
sultatet förrän tidigast någon gång i mitten av 60-talet. Att redan idag av
färda arbetsvärderingen som ett misslyckande får väl därför anses något 
förhastat. Om så sker i mitten eller slutet av 60-talet och då på basis av me
ra vidsträckt erfarenhet om arbetsvärderingens användning i praktiken lik
som av vetenskaplig analys av dess korrelering med verkligheten, kommer 
dagens systemkonstruktörer säkerligen att acceptera domen utan knöt. Det
ta accepterande underlättas givetvis väsentligt, om vid den t idpunkten 
andra och bättre lösningar föreligger till de avgränsade lönsättningsproblem, 
som man idag hoppas kunna lösa på sikt med hjälp av en utvecklad ar
betsvärderingsmetodik. Systemkonstruktörerna är väl medvetna om brister
na i dagens värderingsmetodik och emotser gärna konstruktiva bidrag till 
förbättringar i densamma. 
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METODPROBLEM VID ARBETSVÄRDERING 

AT fil lic ERLAND LIND 

I en artikel i nr 5 av Sociala Meddelanden 1958 har fil kand Per Holmberg 
gett en exposé över arbetsvärdering och därvid också lämnat åtskilliga kri
tiska synpunkter. Kritiken gäller både metoder och lönepolitisk användning. 
I det följande diskuteras vissa tekniska frågor, som främst hör ihop med 
konstruktionen och tillämpningen av arbetsvärderingssystemen. Målsätt
ningen i stort och den lönepolitiska användningen behandlas däremot inte. 

Arbetsvärdering kan definieras på flera sätt. Ingeniörsvetenskapsakade-
miens kommitté för arbets- och meritvärdering har i samarbete med bl a 
Tekniska nomenklatur centralen utarbetat ett förslag till svensk terminolo
gi inom detta område och ger där en definition, som förkortad kan formu
leras: »Systematisk metod för att sinsemellan jämföra enskilda befattningar 
med avseende på dessas arbetssvårighet». Hr Holmberg anför i sin artikel ett 
par andra definitioner, som i stort sett är likvärdiga med den nu givna. 
IVA-kommittén definierar vidare det begrepp arbetssvårighet, som arbets
värderingen skall mäta, såsom »Summan av alla arbetskrav, som ställs i en 
befattning». Med ordet summa avses i detta sammanhang en allmän mate
matisk funktion och alltså i det enklaste fallet en aritmetisk summa. 

Den i olika sammanhang mot arbetsvärdering riktade kritiken kan sägas 
avse dels själva det begrepp arbetssvårighet, som man vill försöka mäta, 
dels det mätinstrument, ett arbetsvärderingssystem, som man då använder, 
dels den praktiska tillämpningen av mätinstrumentet. 

Begreppet arbetssvårighet 
Den nu angivna allmänna definitionen på arbetssvårighet sätter detta be
grepp lika med en summa, eller mer generellt en funktion, av de i en be
fattning ställda arbetskraven. Vad vet man egentligen om funktionen och 
om de enskilda arbetskraven? Man kan först konstatera, att begreppet ar
betskrav inte har någon definition och måttenhet, vilka kan sägas vara både 
allmängiltiga och entydiga. Det går således inte att på objektiva grunder 
ange hur stort ett visst krav på t ex utbildning är i förhållande till ett visst 
krav på t ex fysisk arbetsinsats. Det finns inte heller någon allmängiltig 
norm för hur arbetskraven skall sammanställas till en helhet, då man vill 
erhålla ett uttryck för arbetssvårigheten. Man kan alltså inte säga, att ar
betssvårigheten erhålls ur de enskilda arbetskraven genom vissa bestämda 
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matematiska operationer, som alltid är desamma. Inte heller begreppet ar
betssvårighet har sålunda någon definition och måttenhet, vilka kan hävdas 
vara allmängiltiga och entydiga. Det finns naturligtvis teoretiskt sett oätfd-
ligt många arbetssvårighetsbegrepp, som uppfyller den förut givna allmän
na definitionen. I praktiken är dessa svårighetsbegrepp tämligen likartade. 
Det faktum att den allmänna definitionen inte är entydig medför emeller
tid, att man vid konstruktionen av ett arbetsvärderingssystem alltid måste-
börja med att på något sätt precisera det speciella arbetssvårighetsbegrepp, 
som man vill att systemet skall mäta. Detta kan göras på flera sätt. En både 
teoretiskt och praktiskt tilltalande metod är följande. 

Man gör ett statistiskt representativt urval av befattningar från det om
råde (bransch, företag etc), för vilket man skall bygga upp ett arbetsvärde
ringssystem. Därefter gör man upp fullständiga arbetsbeskrivningar för des
sa referensbefattningar. Vidare utväljs ett antal personer, som är väl för
trogna med området och dess olika befattningar. Var och en av dessa per
soner får gradera och poängsätta referensbefattningarna enligt den på grund
val av arbetsbeskrivningarna erhållna egna subjektiva uppfattningen om 
dessa befattningars arbetssvårighet. Detta får ske genom intuitiv värdering, 
där bedömaren så mycket som möjligt skall försöka bortse från andra i 
detta sammanhang ovidkommande värderingar. Det är för den efterföljan
de beräkningen enklast, om bedömaren vid poängsättningen bygger upp ert 
skala för arbetssvårighet, som han själv uppfattar som lineär. Man räknar 
sedan ut genomsnittsuppfattningen hos de olika bedömarna. Denna genom
snittsuppfattning i fråga om referensbefattningarnas relativa svårighet väl
jer man som definition på det specifika begrepp arbetssvårighet, som värde
ringssystemet skall mäta. 

Det inträffar ofta, att arbetssvårigheten härvid blir starkt korrelerad med 
den existerande lönefördelningen. Ett sådant fall innebär att tillgång och 
efterfrågan på arbetskraft, arbetsmarknadsparternas inbördes styrka, intui
tiva rättvisesynpunkter och övriga krafter som påverkar lönebilden tillsam
mans har gett ett resultat, där lönerna för de olika befattningarna väl åter
speglar bedömarnas åsikt om befattningarnas relativa svårighet. I detta fall 
är det helt naturligt, att lönefördelningen används som ett facit, då värde
ringssystemet sedan byggs upp (sid 277 i Holmbergs artikel) . Det viktigaste 
resultatet av arbetsvärderingen blir då, att den visar vilka — oftast smärre 
— avvikelser det finns mellan den existerande lönebilden och åsikterna i 
fråga om de olika befattningarnas svårighet. 

I vissa fall inför man emellertid arbetsvärdering bland annat på grund 
av att den existerande lönestrukturen inte anses innefatta tillräcklig hän
syn till de olika befattningarnas svårighet. I ett sådant fall kan arbetssvå
righetsbegreppet vara förhållandevis svagt korrelerat med den existerande 
lönestrukturen. 

Oberoende av hur man valt att definiera det specifika svårighetsbegrepp, 
som man skall mäta med sitt system, gäller att begreppet och därmed syste
met inte kan låsas en gång för alla. När det sker väsentliga tekniska förbätt-
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ringar o dyl eller det blir en allmän och väsentlig åsiktsändring, vilken leder 
till nya avvägningar i fråga om referensbefattningarnas inbördes svårighet, 
måste definitionen och systemet korrigeras eller helt göras om. Hr Holm
bergs konstaterande (sid 274): »Man får känslan att vissa konstruktörer 
av arbetsvärderingssystem har svårt att förlika sig med att tiderna och sam
hället förändras», torde inte bygga på erfarenheter från förhållanden inom 
den svenska industrin, där man tvärtom varnar för att betrakta systemen 
som statiska. 

Det har redan påpekats, att man kan tänka sig ett obegränsat antal ar
betssvårighetsbegrepp, som alla uppfyller den förut givna allmänna defini
tionen. Betyder det också, att man har full frihet att inom denna ram ut
forma sitt specifika svårighetsbegrepp hur man vill, eller finns det ytterli
gare några begränsningar? Kan man med andra ord utforma svårighetsbe
greppet så att i ett system t ex en finmekanikersyssla kommer att bli högt 
värderad samtidigt som t ex. en befattning som truckförare värderas lägre, 
och i ett annat system det blir tvärtom? Vid sidan av den allmänna defini
tionen finns det i själva verket endast ytterligare två villkor, som måste 
tillgodoses, då man väljer arbetssvårighetsbegrepp för sitt aktuella område: 

1) Arbetssvårighetsbegreppet måste och kan utformas så, att en ökning 
av ett visst arbetskrav också medför en ökning eller i varje fall inte en 
minskning av arbetssvårigheten. 

2) Arbetssvårighetsbegreppet bör och kan utformas så, att det (utan att 
det första villkoret eftersatts) ansluter sig till något genomsnitt av de en
skilda åsikter om arbetssvårigheten, som råder inom området. 

Det första villkoret bygger tydligen på förutsättningen, att det verkligen 
går att avgöra, när ett arbetskrav ökar, eller med andra ord på att man 
kan ange vilketdera av två krav, som är störst, så länge man håller sig inom 
samma typ av krav. Förutsättningen måste betraktas som tämligen rimlig. 
Vid t ex synkrav kan man med hjälp av direkta fysikaliska mätningar ange 
vilket av två krav som är störst. Vid andra typer av krav, t ex på utbildning, 
kan man visserligen i allmänhet inte göra några mätningar men kan ändå 
oftast genom en direkt jämförelse ange den inbördes rangordningen. 

Då det gäller att jämföra arbetskrav, som tillhör olika typer, t ex ett visst 
krav på utbildning och ett visst synkrav, är det däremot inte möjligt att på 
objektiv väg avgöra vilketdera som är störst. Vid konstruktionen av ett ar
betsvärderingssystem är det emellertid heller inte nödvändigt, att system
konstruktören tar ställning vare sig till frågan om hur olika typer av ar
betskrav (t ex utbildningskrav och synkrav) bör väga i förhållande till var
andra eller till frågan hur mycket svårare ett visst krav (t ex synkrav) bör 
anses vara än ett annat av samma typ. Dessa värderingar ligger nämligen 
redan invävda i den definition av det för området specifika arbetssvårighets
begreppet, som redan gjorts och som för övrigt kan tänkas vara gjord helt 
utan systemkonstruktörens inflytande. Dennes uppgift härvidlag är egent
ligen endast att kontrollera, att den specifika definitionen gjorts i överens
stämmelse både med den allmänna definitionen och de båda villkoren ovan. 
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Vid själva systemkonstruktionen, som är ett övervägande tekniskt arbete, 
kommer konstruktören sedan att via diverse beräkningar ta fram bl a just 
hur olika typer av arbetskrav väger i förhållande till varandra och hur stark 
stegringen inom en viss typ av krav är. 

Det är numera ytterst sällan man bland arbetsvärderingens anhängare 
tror, att man med sina system skulle ha lyckats fånga in något slags uni
versellt arbetssvårighetsbegrepp, vilket jämte mätmetoderna skulle ge möj
lighet till objektiva värderingar. Man är i stället klart medveten om det som 
nu beskrivits, nämligen att själva grundbegreppet inom arbetsvärdering, det 
specifika arbetssvårighetsbegreppet, är och måste vara utformat på ett över
vägande subjektivt sätt. I varje fall går det för närvarande inte att komma 
längre än att bygga upp arbetssvårighetsbegreppet, så att det dels speglar 
ett antal representativa men subjektiva åsikter om olika referensbefattning
ars relativa svårighet (det andra av de båda villkoren ovan), dels samtidigt 
uppfyller den allmänna svårighetsdefinitionen samt det första av de båda 
villkoren ovan. Det positiva i arbetsvärderingen ligger således inte i att den 
skulle vara objektiv utan i stället i att man med dess hjälp kan på ett sys
tematiskt sätt få alla befattningar värderade enligt samma bedömningsnor
mer som legat till grund för värderingen av de slumpmässigt utvalda refe
rensbefattningarna. All arbetsvärdering kan schematiskt sågas egentligen 
vara en sorts systematisk interpolering, där tidigare icke värderade befatt
ningar läggs in på en arbetssvårighetsskala med hjälp av vissa på subjektiv 
väg på skalan redan fastlagda referensbefattningar. 

En kritik av arbetsvärderingens anhängare, därför att dessa skulle anse 
att arbetsvärdering är en i alla avseenden objektiv lönedifferentieringsme
tod, måste sålunda i varje fall numera anses skjuta över målet. Däremot 
kan man naturligtvis alltid kritisera ett visst systems specifika arbetssvå
righetsbegrepp, eftersom detta är och måste vara grundat på en subjektiv 
uppfattning eller på en kompromiss av ett antal subjektiva uppfattningar. 

Mätinstrumentet 

Då definitionen av det för området specifika arbetssvårighetsbegreppet är 
klar, t ex i form av en inplacering av ett representativt urval befattningar 
på en arbetssvårighetsskala, vidtar konstruerandet av mätinstrumentet, ar
betsvärderingssystemet, med vars hjälp man skall mäta arbetssvårigheten. 
Det är ett rent tekniskt specialproblem, som kan lösas på olika sätt. Lös
ningens utformning beror bl a på med vilken tillförlitlighet man vill att sys
temet skall mäta. Det gäller då både systemets tillförlitlighet i förhållande 
till vad det egentligen skall mäta och dess tillförlitlighet vid praktisk till-
lämpning. Ju mindre tillförlitlighet man vill godta, desto enklare utform
ning kan man i allmänhet ge åt mätinstrumentet. Härvid gör man naturligt
vis alltid en kompromiss mellan kraven på tillförlitlighet i förhållande till 
definitionen av det specifika arbetssvårighetsbegreppet, kraven på tillförlit
lighet vid praktisk tillämpning samt kraven på enkelhet hos systemet. Detta 
medför även, att man oftast väljer ett enkelt förstagradssamband som ma-
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tematisk modell och därvid ansätter arbetssvårigheten som en direkt aritme
tisk summa av arbetskravens storlek. Att sedan — i de fall då man låter 
mätinstrumentet få formen av ett poängsystem — bestämma -värderings-
faktorernas antal och avgränsning, därefter göra gradindelningarna av dessa 
och slutligen sätta poängtal på varje grad är moment, vilka kan göras med 
hjälp av metoder som på ett helt motsvarande sätt används inom den mo
derna psykologien och därmed besläktade områden och som där godtagits så
som vetenskapligt tillförlitliga. Det är inte möjligt att här i detalj gå in på 
dessa metoder, vilka i regel är olika varianter av lösningar till optimalpro
blem. 

Sammanfattningsvis kan man säga att lika litet vid arbetsvärdering, dvs 
mätning av arbetssvårighet, som vid t ex fysikaliska mätningar kan man få 
mätinstrumentet fritt från systematiska avvikelser från det som egentligen 
skall mätas och fritt från tillfälliga fel vid tillämpningen. Vad som är vä
sentligt är emellertid att man har metoder för att ange hur dessa systema
tiska och tillfälliga avvikelser fördelar sig, och att dessa metoder utan tve
kan måste betecknas som objektiva. Det innebär i sin tur också att man har 
goda möjligheter att förbättra mätinstrumentet-arbetsvärderingssystemet på 
de punkter, där detta visar speciellt stora mätfel. Tyvärr har man beträf
fande de svenska systemen ännu inte mera fullständigt genomfört undersök
ningar, som på detta sätt skulle ge mått på deras systematiska och tillfäl
liga mättillförlitlighet. 

De flesta av hr Holmbergs krit iska påpekanden på sid 273 hör ihop med 
arbetsvärderingssystemens karaktär av mätinstrument. 

Första punkten : »Säger de medtagna faktorerna verkligen allt om ett 
arbetes innehåll och art?» Nej, givetvis inte, men man bör vid uppbyggan
det av systemet variera både antalet faktorer och dessas avgränsning, tills 
man får så god överensstämmelse som man vill ha mellan mätinstrumentet 
och den specifika arbetssvårighetsdefinitionen, eller i varje fall tills man 
når optimal överensstämmelse. De övriga »faktorer» som nämns, arbetsti
dens längd, dess förläggning osv, brukar inte räknas in under begreppet 
arbetssvårighet och kommer därmed inte in i arbetsvärderingen. Däremot 
tar man som bekant på annat sätt hänsyn till vissa av dem vid löneavväg
ningen. 

Andra punkten kommenteras nedan i avsnittet om tillämpningen. 
Tredje punkten : »Går inte helhetsbilden av ett arbete förlorad, när man 

plockar isär arbetet i 10—20 olika faktorer? Ett arbete kan kräva så speciella 
faktorkombinationer, att en enkel hopsummering av poängen i varje faktor 
innebär en undervärdering.» Detta problem hänger bland annat samman med 
vilken matematisk modell man väljer som mätinstrument. Eftersom man 
praktiskt taget alltid väljer ett lineärt samband, kommer systemen otvivel
aktigt att ge systematiska mätfel i detta fall. Det bör dock observeras 
att t ex Allmänna Gruppens system delvis kunnat lösa detta genom att i vissa 
fall göra faktorerna tvådimensionella. 

Den fjärde punkten : »Vissa faktorer går knappast att värdera i poäng.» 
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Där upptas Allmänna Gruppens poängsättning av »olägenheter som kunna 
kvarstå efter arbetstidens slut, t ex missfärgning av hud och hår, etc». En 
av arbetsvärderingens viktigaste biprodukter är att den tvingar till noggran
na arbetsbeskrivningar och arbetsanalyser. Dessa medför ofta att man upp
täcker och kan rät ta till förhållanden, som inte är önskvärda. Om det nu 
emellertid trots allt finns sådana icke önskvärda förhållanden kvar, vore 
det väl ändå orimligt, om de inte fick komma till uttryck vid värderingen 
av befattningarnas svårighet. Poängsättningen måste naturligtvis vid system
konstruktionen här ske enligt samma beräkningsgrund som i övriga fakto
rer, dvs med hjälp av någon objektiv metod, som visar vilken hänsyn som 
vid definitionen av svårighetsbegreppet tagits till just dessa förhållanden. 

Den femte punkten: »Gränsdragningen mellan graderna i olika faktorer.» 
Så snart gradbeskrivningarna är för vaga, leder det givetvis till minskning 
av tillförlitligheten. Man bör, som förut antytts, redan vid konstruerandet 
av systemet beräkna hur mättillförlitligheten påverkas av bristen på preci
seringar inom varje faktor. Man har då möjlighet att förbättra gradbeskriv
ningarna inom de sämst preciserade faktorerna, så att dessas inflytande på 
de totala felen blir av samma storleksordning som övriga faktorers. Obero
ende av detta går emellertid utvecklingen klart mot mer exakta gradbe
skrivningar. I samma punkt berörs också problemet: »Och hur skall fak
torn fysisk ansträngning bedömas, om arbetet under en t imma per arbets
vecka innebär oerhört tungt arbete, medan under övriga t immar arbetet är 
relativt lätt? Kanske sådana gränsdragningsproblem går att tekniskt lösa, 
men i flertalet system har man gått förbi svårigheterna helt.» Den sista 
anmärkningen kan av allt at t döma inte avse de inom den svenska industrin 
använda fyra branschsystemen, Allmänna Gruppens, Järnbruksförbundets, 
Pappersbruks- och Pappersmasseförbundens samt Verkstadsföreningens. De 
tre första av dessa system anvisar nämligen direkta vägningsförfaranden i 
detta fall, och även det fjärde tar viss hänsyn till problemet. Däremot kan 
man naturligtvis tänka sig andra vägningsförfaranden än dem som dessa 
fyra system anvisar. 

Den sjätte punkten tar upp frågan om vilket inbördes inflytande de olika 
faktorerna bör ha. Skall detta svara mot »förekommande fysiska och psy
kiska egenskaper hos människorna på arbetsmarknaden och mot dessa 
människors värderingar»? Praktiskt taget alltid är den för systemkon
struktionen gjorda svårighetsdefinitionen starkt influerad av det som hr 
Holmberg här nämner. Eftersom sedan poängtalen och »vikterna» räknas 
fram med hjälp av definitionen på svårigheten, kommer motsvarande även 
att gälla för dem. 

Tillämpning av mätinstrumentet 

De som tillämpar ett arbetsvärderingssystem kommer alltid att få vissa 
fel i sina mätresultat på samma sätt som de som använder ett fysikaliskt 
mätinstrument. Detta är i och för sig fullt rimligt. Såsom diskuterats i 
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föregående avsnitt är det emellertid möjligt att redan vid konstruktionen 
av ett arbetsvärderingssystem få mått på dess tillförlitlighet som mätinstru
ment. Man kan även senare beräkna tillförlitligheten hos olika värderare 
och därigenom också få möjlighet att förbättra mätnoggrannheten vid till-
lämpningen. 

I detta sammanhang tar hr Holmberg främst upp två problem, nämligen 
utformningen av arbetsbeskrivningar och arbetsanalyser (sid 268 och 276) 
samt gränsdragningen mellan en befattnings svårighet och befattningshava
rens duglighet (andra punkten sid 273). 

Det första problemet anses även bland arbetsvärderarna som det jämte 
utformningen av arbetssvårighetsbegreppet mest väsentliga. På flera håll, 
t ex inom PA-rådet och andra utredningsorgan, arbetar man på att finna 
metoder för säkrare beskrivningar och analyser. 

Det andra problemet: »I vilken utsträckning gäller att de anställda 
'skapar' sina egna arbeten och att därigenom arbetet och dess faktorer inte 
kan kopplas bort från arbetstagaren?» En anställd kan sålunda själv ha för
ändrat innehållet i sin befattning och gett denna ett annat värde, t ex genom 
att organisera sina arbetsuppgifter på annorlunda sätt än som från början 
förutsatts. Den principiellt korrekta lösningen syns böra innebära, att man 
här gör en ny beskrivning och analys av befattningen och därefter tar ställ
ning till om förändringen är önskvärd och om den bör leda till att befatt
ningens krav omformuleras. Om det sista är fallet måste befattningen om
värderas. I det motsatta fallet bör arbetstagaren kompenseras på annat sätt, 
givetvis under förutsättning att hans förändringar är önskvärda och väsent
liga. Problemets praktiska betydelse minskar emellertid — som för övrigt 
hr Holmberg själv antyder — i de fall, där man har ett meritvärderingssys
tem som påbyggnad till arbetsvärderingssystemet. Detta förekommer nu
mera t ex inom Allmänna Gruppens och Verkstadsföreningens arbetarom-
råden. Man kan då antingen värdera befattningen utifrån det enklare inne
håll, som den hade innan arbetstagaren förändrat detta, eller utifrån det 
faktiska innehåll som arbetstagaren har gett åt befattningen. I det förra 
fallet är det nödvändigt att värdera arbetstagarens meriter högre än i det 
senare fallet. Meriterna — i IVA:s terminologi arbetsdugligheten — mäts 
nämligen alltid med arbetssvårigheten som nollpunkt. I båda fallen blir, 
vilket är mest betydelsefullt, summan av arbetssvårighet och arbetsduglig
het praktiskt taget densamma. 
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HEM FÖR PSYKISKT STÖRDA BARN 

Ar byråinspektör KERSTIN WIDÉN 

Frågan om institutionsvård av psykiskt störda barn och ungdomar har allt
sedan de första psykopatbarnhemmens tillkomst för omkring trettio år se
dan gång efter annan begrundats i offentliga sammanhang. I betänkanden 
och ämbetsskrivelser har då och då konstaterats, att en beklaglig brist på 
vårdplatser föreligger, och vid flera olika tillfällen har statliga utredningar 
utmynnat i förslag om anordnandet av nya typer av anstalter för vård och 
behandling av psykopatiska och nervösa barn, förslag som dock hittills efter 
vederbörlig remissbehandling och diskussion i facktidskrifter lagts till vila 
i djupet av departementala skrivbordslådor. 

Medan denna administrativa verksamhet pågått, har forskningen inom 
barnpsykiatri och psykologi gjort betydande landvinningar. Man har fått 
vidgade kunskaper om orsakssambanden bakom de psykiska rubbningarna 
och därmed även ökade möjligheter att behandla och bota. Den relativt yt
liga form av »rådgivning», som utgjorde barnpsykiatrins första försök att 
komma till rät ta med problemen, har undan för undan ersatts av allt säk
rare medicinskt-psykiatriska metoder för behandling av i varje fall en del 
av sjukdomstillstånden. Till bilden hör också, att de psykiska störningarna 
börjat göra sig förnimbara på ett helt annat sätt än tidigare, i all synnerhet 
då de tar sig asociala uttryck. Barnen är »svårare» nu än de var för bara tio, 
femton år sedan, och både föräldrar och socialvårdstjänstemän känner, att 
de nu mer än någonsin tidigare behöver hjälp av den barnpsykiatriska sak
kunskapen. 

Vi befinner oss alltså i dag i en situation, som utmärkes av ett ökat behov 
av barnpsykiatrisk verksamhet, av vidgade medicinskt-psykiatriska kun
skaper och därmed bättre möjligheter att ge en effektiv behandling, men av 
samma bekymmersamma brist på vårdplatser, som av statliga utredningar 
och offentliga myndigheter länge har konstaterats föreligga. 

Det är i detta läge, som mentalsjukvårdsdelegationen avlämnat ett be
tänkande med titeln »Behandlingshem och mentalsjukhem för barn och 
ungdomar» (SOU 1958: 20). Delegationen hade i fjol höstas i ett första be
tänkande, kallat »Psykisk barna- och ungdomsvård» (SOU 1957:40), före
slagit en utbyggnad av den psykiska barna- och ungdomsvården, och det 
nu föreliggande andra betänkandet är att anse såsom en komplettering av 
det första. Ett kortfattat referat av detta andra betänkande skall här ges. 

Med de ökade insikterna inom barnpsykiatrins område har följt ett be
hov att vid behandlingen differentiera det psykiskt störda klientelet och 
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anordna särskilda anstalter för olika grupper. Delegationen har företagit 
en uppspaltning av klientelet i tre huvudgrupper, mycket schematiskt be
tecknade som de neurotiska, de tidigt karaktärsstörda och de psykotiska, 
och föreslår inrättandet av behandlingshem av typ I för de neurotiska, be
handlingshem av typ II för de tidigt karaktärsstörda och mentalsjukhem 
för de psykotiska. Behandlingshemmen av typ I och II föreslås ingå i orga
nisationen för den psykiska barna- och ungdomsvården, medan mentalsjuk
hemmen hänföres till sinnessjukvården. De tre slagen av hem betraktas som 
s j ukvår dsanstalter. 

Behandlingshemmen av typ I avses för barn och ungdomar, som blivit 
undersökta vid en barnpsykiatrisk lasarettsavdelning eller en öppen råd-
givningscentral och som anses behöva ytterligare observation eller någon 
tids behandling i en institution utan att därför vara i behov av egentlig 
sjukhusvård. Som Tedan nämnts räknar man med, att det huvudsakligen 
skall röra sig om sjukdomstillstånd av neurotisk natur, men det kan också 
bli t ex patienter med hjärnskadesymtom. Hittills har man i brist på lämp
lig anstaltsvård blott alltför ofta nödgats sända hem dessa barn och ungdo
mar efter ingen eller en endast ofullständig behandling eller placera dem 
i barnhem eller annan anstalt, där de ej alls kunnat få den behandling, 
som anvisats vid lasarettsavdelningen eller centralen. Deras psykiska stör
ningar har härigenom i stor utsträckning tillåtits att utveckla sig till neuro
tiska tillstånd av bestående karaktär, medförande ett livslångt lidande för 
indiyiden själv och för hans anhöriga. Behandlingshem av typ I skulle öpp
na en möjlighet att ge dessa patienter en behandling, som kan återföra dem 
till hälsa och ett normalt liv som funktionsdugliga samhällsmedlemmar 
med de lyckomöjligheter som är förknippade därmed. Sådana hem skulle 
också möjliggöra en ökad omsättning vid de barnpsykiatriska lasarettsav
delningarna med nedbringad väntetid för nyanmälda fall. På så vis skulle 
den psykiska barna- och ungdomsvården kunna ge en mer effektiv hjälp 
åt ett större antal psykiskt störda barn och ungdomar än för närvarande 
är möjligt. 

Behandlingshemmen av typ I bör enligt delegationens mening inrättas 
som helt små enheter med endast tio vårdplatser. I ett sådant hem kan man 
skapa en lugn, rogivande atmosfär, som har en terapeutiskt välgörande in
verkan på patienterna. 

Vårdtiden vid behandlingshemmen av typ I blir förmodligen relativt kort, 
delegationen räknar med en genomsnittlig vårdtid på fyra à fem månader, 
och man tänker sig, att den endast i undantagsfall skall överstiga året. Bar
nens skolgång bör, då ortens skola ej kan utnyttjas, ordnas genom enskild 
undervisning. 

Enligt delegationens mening bör minst ett behandlingshem anknytas till 
varje barnpsykiatrisk lasarettsavdelning eller rådgivningscentral. 

Behandlingshemmen av typ II är som nämnts avsedda för de tidigt ka
raktärsstörda barnen och ungdomarna och kommer sålunda i stort att mot
svaras av de nu befintliga psykopatbarnhemmen. I dessa hem kommer man 
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förmodligen i första hand att försöka nå patienterna med miljöpåverkan men 
också med både grupp- och individualterapi. 

Vid behandlingshemmen av typ II måste man räkna med en relativt lång 
vårdtid, i genomsnitt kanske ett par år, och då de karaktärsstörda barnen 
endast mycket sällan kan besöka ortens skola, måste hemmen förses med 
egen skola. För ungdomarnas del bör hemmen även utrustas med vissa möj
ligheter till yrkesträning. För att lärarnas arbetskraft skall kunna ut
nyttjas, bör platsantalet vara omkring tjugo. Det blir också nödvändigt 
att differentiera klientelet, i första hand efter ålder. Delegationen före
slår, att gränsen mellan det yngre och äldre klientelet dragés vid tiden 
för pubertetens inträde. För ungdomarnas del rekommenderar delegatio
nen också en åtskillnad efter kön, dock utan att helt avvisa tanken på 
försöksvis inrättade odelade anstalter. I regel bör dock särskilda behand
lingshem av typ II anordnas dels för yngre skolbarn, dels för manlig och 
dels för kvinnlig ungdom. Möjligen kan det också komma att visa sig lämp
ligt att avdela speciella hem för de debila, ej minst med hänsyn till att nor-
malbegåvade och debila ter sig olika, då det gäller behandlingen av dem. 

Medan behandlingshemmen av typ I framför allt bör ligga på nära av
stånd från de respektive lasarettsavdelningar eller centraler, till vilka de 
är anknutna, bör behandlingshemmen av typ II för yngre barn vara belägna 
på landsbygden och ha riklig tillgång till friluftsliv i skog och mark. Hemmen 
för ungdomar bör ligga i närheten av en ort, där det finns industri- och verk
stadsarbete och där man kan pröva ungdomarna i olika yrken för att så 
småningom slussa ut dem i arbetslivet. 

Organisationen av behandlingshemmen av typ II bör enligt delegationens 
mening få växa fram så småningom och följa de vägar, som en efter hand 
alltmer ökad erfarenhet och eventuella nya rön inom barn- och ungdoms
psykiatrin kan komma att staka ut. För att det omedelbara behovet av 
vårdplatser i någon mån skall tillgodoses, föreslår delegationen, att fem 
hem inrättas så snart ske kan, nämligen två för yngre skolbarn, två för 
äldre pojkar och ett för äldre flickor. 

Mentalsjukhemmen föreslås bli anslutna till de av delegationen i dess 
första betänkande föreslagna mentalsjukhusen för barn och ungdomar. 
De avses dels för sinnessjuka småbarn, som man helst ej vill placera i men
talsjukhus, dels för sådana äldre barn och ungdomar, vilkas sjukdoms
symtom är av mindre störande natur. 

Mentalsjukhemmen tänker man sig också som små lugna, hemliknande 
anstalter, belägna på landsbygden med nära tillgång till växt- och djurliv. 

Vid mentalsjukhemmen blir den väsentligaste behandlingen en kontakt-
befrämjande omvårdnad, ehuru både medicinsk behandling, individuell 
psykoterapi och grupp terapi jämte annan gruppaktivitet kan komma att 
utnyttjas. Det kommer ofta att röra sig om sjukdomstillstånd, som man 
ännu har ganska begränsade möjligheter att bota. Vårdtiden vid hemmen 
kommer därför att bli relativt lång, kanske ibland utsträckt till dess pa
tienten nått den ålder, då han övertages av mentalsjukvården för vuxna. 
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Behovet av vårdplatser i mentalsjukhem beräknas vara något mindre än 
vad fallet är beträffande de båda typerna av behandlingshem. Et t mental
s jukhem anknute t till vart och ett av de föreslagna fem à sex mentalsjuk
husen förmodas av delegationen vara till fyllest. 

Men hu r viktigt det än är, at t de olika hemmen utformas som små enhe
ter, så är det dock personalen, som skapar hemmets atmosfär. Delegationen 
understryker mycket starkt, hur angeläget det är att hemmen förses med en 
personal, som är särskilt lämpad för arbete bland psykiskt störda barn och 
ungdomar. Man betonar också önskvärdheten av att både manlig och kvinn
lig personal anställes vid varje hem. 

Den kvalificerade personalen — läkare, psykologer och kuratorer •— vid 
behandlingshemmen av typ I skall enligt förslaget vara densamma som vid 
den barnpsykiatr iska lasarettsavdelning eller central, till vilken varje hem 
är anknutet . Vid behandlingshemmen av typ II bör läkarvården bestridas 
av en vid en barnpsykiatrisk lasarettsavdelning eller öppen central anställd 
läkare, medan man för dessa hems del sannolikt kommer att heltidsanställa 
psykologer och kuratorer . Vid mentals jukhemmen torde såväl läkarvård 
som psykolog- och kuratorsarbete i regel kunna utföras av den vid veder
börande mentals jukhus anställda kvalificerade personalen. 

Föreståndarna bör ha examen från sociala barnavårdsseminariet eller 
— vid behandlingshem av typ I och vid mentalsjukhem —• ha sjuksköterske
examen med särskild barnpsykiatrisk utbildning. För manliga föreståndare 
kan examen från socialinstituts sociala linje eller en ungdomsledarekurs 
vara en möjlig teoretisk grund. 

För underordnad vårdpersonal saknas för närvarande en lämplig utbild
ning. Delegationen föreslår, att en 22 veckor lång orienteringskurs anord
nas — lämpligen förlagd till yrkesskola — som en påbyggnad på yrkeskur
sen för barnsköterskor. Kursen avser att ge utbildning för arbete vid olika 
slag av anstalter för fysiskt och psykiskt handikappade barn. 

Delegationen anser det viktigt, att hemmen förses med eget hushåll — 
köket omnämnes som ett viktigt sysselsättningsrum — och även ekonomi
personal måste därför anställas i erforderlig omfattning. 

Delegationen berör i betänkandet också något frågan om fosterhemsvår
den, vilken säges utgöra ett värdefullt komplement till de vårdformer, som 
den psykiska barna- och ungdomsvården erbjuder, därtill ett komplement 
som borde utnyttjas i större utsträckning än nu sker. Delegationen tror det 
ej vara lyckligt att införa en fristående organisation för fosterhemsanskaff
ning åt det psykiskt störda klientelet u tan föreslår en förstärkning av den 
nuvarande organisationen av barnavårdsombud. 

Huvudmannaskapet för behandlingshemmen av typ I och II föreslås na
turligt nog bli anförtrott åt landstingen och de landstingsfria städerna, vil
ka ju är huvudmän för den psykiska barna- och ungdomsvården i övrigt. 
Mentalsjukhemmen bör ha samma huvudman som de mentalsjukhus, till 
vilka de blir anslutna, dvs tills vidare staten eller, vad avser mentalsjuk
hemmet för Stockholms stad och län, eventuellt Stockholms stad. 
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Vårdavgiften vid hemmen föreslås bli densamma som i allmänhet gäller 
för salspatienter vid andra sjukvårdsanstalter. Då den allmänna sjukför
säkringen förutsattes komma att avse även vård vid behandlingshem och 
mentalsjukhem, blir vården kostnadsfri för den enskilde under relativt lång 
tid. För de barn och ungdomar, beträffande vilka sjukförsäkringen upphört 
att gälla, föreslås avgiftsfrihet. 

Den pågående utredningen av frågan om de ekonomiska villkoren för 
överförande av huvudmannaskapet för mentalsjukvården till landstingen 
och de landstingsfria städerna har tyvärr medverkat till att förslaget om 
behandlingshem i någon mån fått karaktären av ett framtidsprojekt. En
ligt utredningens direktiv skall bland annat även statsbidragen till den psy
kiska barna- och ungdomsvården granskas av utredningen och eventuellt 
arbetas in i det samordnade statsbidrag, som man hoppas kunna utforma. 
Delegationen har med hänsyn härtill ej ansett sig böra föreslå statliga an
läggningsbidrag till hemmen, men uttalar, att sådana bidrag bör ingå som 
en del av det samordnade statsbidraget. Driftsbidrag föreslås tills vidare 
utgå efter samma regler som i delegationens första betänkande föreslogs för 
den psykiska barna- och ungdomsvården i övrigt, dvs med halva kostna
den för avlöning av den kvalificerade personalen, dock med högst 15 000 
kronor per år till avlöning av läkare och högst 8 000 kronor per år till av
löning av psykologer och kuratorer. 

Den centrala tillsynen över hemmen föreslås komma att åvila medicinal
styrelsen, medan för den lokala tillsynen bör gälla vad som är stadgat om 
tillsyn för lasarett. I pedagogiskt avseende bör hemmen stå under tillsyn 
av vederbörande skolmyndighet. 

Det är att hoppas, att det nu framlagda förslaget skall bringa frågan om 
behandlingshem i hamn. Ett dussin sådana små hem, spridda över landet, 
skulle medföra ganska blygsamma kostnader för samhället men de skulle 
innebära många psykiskt störda barns och ungdomars återförande till häl
sa och livsduglighet och lycka. 
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MEDDELANDEN 

Socialstyrelsen om ändringar i socialavtalet 
Storbritannien—Sverige 

Socialstyrelsen har avgett utlåtande över ett 
»utkast till överenskommelse mellan Ko
nungariket Sverige samt Förenade Konunga
riket Storbritannien och Nordirland, inne
fattande vissa ändringar i och tillägg till 
den mellan nämnda stater slutna konven
tionen om social trygghet». Socialstyrelsen 
anför följande. 

I yttrande den 6 september 1955 över för
slaget till nämnda konvention framhöll so
cialstyrelsen angelägenheten av att family 
allowance, den engelska motsvarigheten till 
det svenska allmänna barnbidraget, kunde 
utgå även för svenska barn, och enligt sty
relsens mening borde därför det naturliga 
kravet på ömsesidighet härvidlag vid de 
fortsatta förhandlingarna kraftigt under
strykas. Styrelsen konstaterar med tillfreds
ställelse, att detta önskemål tillgodosetts 
genom den i Art 2 av överenskommelsen in
tagna bestämmelsen. 

Enligt bestämmelsen i artikel 5 mom 2 
punkt b) av konventionen skall den brit
tiska lagstiftningen om yrkesskadeförsäk
ring gälla för i Sverige bosatt svensk eller 
brittisk medborgare, som arbetar ombord 
på brittiskt fartyg. Enligt mom 2 punkt a) 
av samma artikel skall däremot den sven
ska lagstiftningen om yrkesskadeförsäkring 
gälla alla brittiska medborgare, som arbetar 
ombord på svenskt fartyg. (Den senare be
stämmelsen gällde redan tidigare enligt 
svensk rätt.) Socialstyrelsen påtalade i sitt 
ovannämnda yttrande den 6 september 1955 
den nu berörda bristande överensstämmel
sen i fråga om kravet på bosättning, vil
ken enligt vad som uppgavs hade samman
hang med begränsningen i den brittiska 
lagstiftningen. 

De gällande bestämmelserna kan medföra 
att svenska sjömän ombord på brittiska far
tyg ställs utanför den mycket betydelsefulla 
yrkesskadeförsäkringen. När det nu — i ar

tikel 4 av det remitterade förslaget — före
slås en ändring i annat avseende av ifråga
varande bestämmelser hade det varit önsk
värt att även den ovan påtalade bristande 
reciprociteten hade kunnat rättas till, så 
att även samtliga svenska sjömän å brit
tiska fartyg hade kunnat bli delaktiga av 
ersättning för skada och sjukdom i arbetet. 

I övrigt föranleder förslaget ingen so
cialstyrelsens erinran. 

Olycksfall bland barn 

Olycksfall är den främsta orsaken till döds
fall bland barn i USA och Europa. I Neder
länderna, Schweiz och Sverige är ett döds
fall på tre bland barn mellan 1 och 4 år or
sakat av ett olycksfall, och i Tyskland, Sve
rige och USA beror över hälften av dödsfal
len bland pojkar mellan 15 och 19 år på 
olyckshändelser. 

Följande siffror anger procenttalet döds
fall, som orsakats av olycksfall, i ålders
gruppen 1—19 år. Siffrorna avser år 1954, 
det sista år för vilket internationellt jäm
förbara siffror kunnat erhållas. 

Land Procent 
Norge 40 
Danmark 37 
Finland 37 
Sverige 36 
Västtyskland 35 
Schweiz 34 
Nederländerna 33 
Österrike 32 
Skottland 30 
England och Wales 26 
Belgien 25 
Nordirland 24 
Frankrike 22 
Italien 18 

Ovanstående siffror lämnas av WHO, som 
nyligen hållit ett seminarium för förhind
randet av olycksfall bland barn. 



PERIODISKA ÖVERSIKTER 

Register 

Varje månad: 
Konsumentprisindex 
Sysselsättning och arbetslöshet 

Varje kvartal: Senast 
Byggnadsverksamheten i städer och i n r 

köpingar 1958: 7 
Omsättningen inom detaljhandel m m detta nr 
Sysselsättning och löner inom in

dustrin 1958: 7 
Utlänningar i Sverige detta nr 

Varje år: 

Arvsfonden, allmänna 1957:11 
Barnavård, samhällets 1958: 2 
Barnbidrag, allmänna 1958: 4 
Bostadsbyggandet 1957: 8 
Daghem och förskolor 1958: 2 
Fattigvården 1958: 1 

Frånvarofrekvensen vid vissa industri
företag 1957: 4 

Hemhjälp, social 1958: 8 
Konsumentpriserna i Sverige och i 

utlandet 1958: 8 
Mödrahjälpen 1958: 7 
Nykterhetsnämndernas ingripanden. 

Preliminär rapport 1958: 6 
Nykterhetsnämndernas verksamhet . 1958: 2 
Nykterhetsvårdsklientelet . . . . . 1958: 5 
Socialhjälp och barnavård till utlän

ningar 1957:11 
Socialvårdens kostnader och finan

siering 1958: 4 
Statens utgifter för sociala ändamål . 1958: 2 
Ungdomsvårdsskolorna 1958: 7 
Vårdanstalt för alkoholmissbrukare, in

tagna på 1958: 8 
Ålderdomshem, om statsbidrag till . 1958: 8 
Ålderdomshemmen, antal platser och 

vårdtagare m m 1957:11 

UTLÄNNINGAR I SVERIGE UNDER ANDRA 

KVARTALET 1958 

De redovisade siffrorna över antalet arbetsanmälda utlänningar i Sverige 
visar en minskning under andra kvartalet 1958 med 1 760 personer. Denna 
minskning är emellertid endast skenbar, då den inom kommissionen pågå
ende kontrollundersökningen av uppgifter om slutad arbetsanställning med
fört att under andra kvartalet ytterligare 2 906 personer avförts ur kom
missionens register över arbetsanmälda. I realiteten har alltså antalet ar
betsanmälda utlänningar ökat med 1 146 personer. Se vidare tabellerna på 
följande sidor. 

/ F 
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Tab 1. Arbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 juli 1958 fördelade efter yrkesgrupp 
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Forts tab 1 
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Tan 2. Årbetsanmälda utlänningar i Sverige per den 1 juli 1958, fördelade 
efter län och nationalitet 
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OMSÄTTNINGEN INOM DETALJHANDEL M M 

UNDER FÖRSTA KVARTALET 1958 

Socialstyrelsens periodiska statistik över omsättningen inom detaljhandel 
m m baseras på uppgifter från företag inom enskild detaljhandel m m samt 
från konsumtionsföreningar. Från företag inom enskild detaljhandel m m 
inhämtar socialstyrelsen efter utgången av varje kvartal uppgifter om om
sättningen (värdet av försäljningen) under kvartalet och från konsumtions
föreningar anslutna till Kooperativa förbundet en gång varje månad uppgif
ter rörande försäljningens värde under senast förflutna månad. 

Enskild detaljhandel m m 

För statistiken beträffande den enskilda detaljhandeln gjordes år 1955 ett 
nytt urval av uppgiftslämnare ur ett inom styrelsen upprättat register över 
firmor och försäljningsställen m m. Därvid medtogs vissa branscher, som 
icke tidigare berörts av omsättningsstatistiken, nämligen restauranger och 
kaféer samt »betjäningsställen» (frisersalonger, bad- och tvättinrättningar 
m m) . Till det nya urvalet av uppgiftslämnare utsände styrelsen blanketter 
första gången i juli 1955. Uppgifterna skulle avse 2:a kvartalet 1955. Beträf
fande statistikens utformning hänvisas till en redogörelse för omläggningen 
i Sociala Meddelanden 1956:2, sid 115. På grundval av en i augusti 1955 
företagen förnyelse av styrelsens register över butiker och betjäningsställen 
utökades statistiken från och med l : a kvartalet 1956 med ett kompletteran
de urval av uppgiftslämnare (jfr Sociala Meddelanden 1956:8, sid 542). 
Primäruppgifterna avser antingen firmor (som lämnar uppgifter för samt
liga berörda arbetsställen) eller lokala arbetsställen (butiker m m ) . I det 
följande betecknas båda slagen av enheter som »företag». 

Företag inom egentlig detaljhandel ombeds redovisa den totala omsätt
ningen (försäljningens värde) med fördelning på partiförsäljning och detalj-
försäljning (inkl servering, reparations- och ändringsarbeten o d ) . I denna 
redogörelse återges endast beräkningar som avser detalj försälj ningen. Det 
bör framhållas, att uppgifterna om fördelningen på partiförsäljning och de
taljförsäljning i vissa fall torde vara ungefärliga. 

Betjäningsställen ombeds lämna uppgift om summan av ersättningar för 
tjänster åt enskilda kunder (tvättning, rakning, skönhetsvård, skorepara
tioner, sömnadsarbeten m m) samt värdet av eventuell detaljförsäljning. I 
summan skall icke inräknas ersättningar för tjänster åt andra än enskilda 
kunder och icke heller eventuell partiförsäljning. 
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Beträffande restauranger och kaféer skall uppgifterna avse de samman
lagda intäkterna av servering, inberäknat serveringsavgift om sådan debite
ras på notan eller inlevereras till kassan, samt annan försäljning direkt till 
allmänheten, exempelvis av tobak, läskedrycker eller konfektyrer. 

Viktigare delar av anvisningarna till uppgiftslämnarna återfinns i So
ciala Meddelanden 1958: 2, sid 119 f. 

Uppgifter angående omsättningen under l:a kvartalet 1958 har erhållits 
från 3 091 företag inom enskild detaljhandel m m, dvs 70 % av det sam
manlagda antalet företag i det register som använts vid insamlingen av upp
gifterna (4 406). Motsvarande relationstal var för företag inom egentlig 
detaljhandel 70 %, för restauranger och kaféer 74 % samt för betjänings
ställen 64 %. Vid beräkning av de indextal som anger omsättningens föränd
ring från 4:e kvartalet 1957 till l :a kvartalet 1958 har endast medtagits fö
retag, som famnat uppgifter för båda kvartalen (sammanlagt 2 988 företag 
eller 68 % av samtliga). Vid indexberäkningarna har sålunda ingen hänsyn 
tagits till sådana förändringar i omsättningen som sammanhänger med före
tagsbeståndets förändringar. 

Beträffande enskild detaljhandel m m återges i tab 1 indextal (2:a kvar
talet 1955 = 100) för omsättningen under varje kvartal fr o m l:a kvar
talet 1956 t o m 1 :a kvartalet 1958. Dessa indextal har enligt den s k kedje
metoden uträknats med användande av de för varje kvartal beräknade in
dextalen med närmast föregående kvartal som bas. Indextalen för 1 :a kvar
talet 1958 ( l :a kvartalet 1957 = 100) har beräknats med utgångspunkt från 
indextal med 2:a kvartalet 1955 som bas. 

Enligt tab 1 var omsättningen för samtliga branscher tillhopa värdemäs
sigt 4 % högre under l:a kvartalet 1958 än under l:a kvartalet 1957. ök
ningen mellan l:a kvartalet 1957 och l :a kvartalet 1958 berörde bland annat 
följande branscher: livsmedelsbranschen + 3 %» textil- och beklädnads
branschen + 4 %, skobranschen (inkl skomakerier) + 1 %, möbel- och 
heminredningsbranschen 4- 3 %, radio- och belysningsbranschen 4- 11 %, 
järnvaru-, cykel- och sportbranschen 4- 6 %, blomsterhandel 4- 5%, bok-, 
pappers- och musikhandel (inkl tidningskiosker) -f- 8 %, tobaksbutiker 
4- 7 %, varuhus, basarer och postorderfirmor 4- 7 % samt betjäningsstäl
len (frisersalonger, bad- och tvättinrättningar m m) -|- 10 %. Minskad om
sättning redovisas för restauranger och kaféer (—2 %) samt oförändrad 
omsättning för bosättningsbranschen och för färg-, parfym- och sjukvårds
branschen. 

I tab 2 återges dels indextal som visar omsättningens förändringar från 
4:e kvartalet 1957 till l :a kvartalet 1958 samt dels »uppräknade» totalsum
mor för försäljningen under 1 :a kvartalet 1958. Förfarandet vid beräkningen 
av totalsummorna har beskrivits i Sociala Meddelanden 1956: 11, sid 716. 

I tab 2 redovisas tre olika indextal a), b) och c) för omsättningen under 
l:a kvartaret 1958 med 4:e kvartalet 1957 som bas. Vid beräkningen av in
dextalen a) har varuhusens omsättning i sin helhet hänförts till gruppen 
»Varuhus, basarer, postorderfirmor». Från och med l:a kvartalet 1956 har 
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Tab 1. Indextal för omsättningen (försäljningens värde) inom enskild detaljhandel m m 
lia kvartalet 1956—lia kvartalet 1958 
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Tab 2. Indextal (4ie kvartalet 19S7 = 100) för omsättningen (försäljningens Tärde) inom 
enskild detaljhandel m m under lia kvartalet 1958 samt uppräknade försäljningssummor 
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Tab 3. Indextal för omsättningen (försäljningens värde) och för antalet försäljningsställen inom 
konsumtionsföreningarna under l:a kvartalet 1958 

Tab 4. Indextal för omsättningen (försäljningens värde) och för antalet försäljningsställen inom 
konsumtionsföreningarna under april 1958 (april 1957 = 100) samt 
uppräknade försäljningssummor 
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styrelsen från vissa större varuhus inom enskild detaljhandel inhämtat upp
gifter om detalj försälj ningens fördelning på olika varugrupper. Vid beräk
ningen av indextalen b) har dessa uppgifter fördelats på de branscher, som 
närmast motsvarar de redovisade varugrupperna, och sammanförts med 
uppgifterna från övriga företag inom respektive branscher. Indextalen c) 
avser enbart den av de större varuhusen redovisade försäljningen, i den mån 
den fördelats på olika varugrupper. 

Konsumentkooperativ handel 

1 tab 3 och 4 lämnas vissa uppgifter rörande omsättningen inom konsum
tionsföreningar, anslutna till Kooperativa förbundet. Från och med juli 1955 
företogs en omläggning av den tidigare statistiken och ett nytt urval av för
eningar gjordes på grundval av listor över samtliga till Kooperativa förbun
det anslutna föreningar. En närmare redogörelse för omläggningen har läm
nats i Sociala Meddelanden 1956: 2, sid 123. Uppgifter om konsumtionsför
eningarnas omsättning inhämtas av socialstyrelsen varje månad och avser 
(liksom för enskild detaljhandel) omsättningens värde med fördelning på 
detalj- och partiförsäljning; detalj försälj ningen skall därjämte vara förde
lad på olika varugrupper enligt en i juli 1955 reviderad branschindelning. 
De i tab 3 och 4 återgivna indextalen för omsättningen har beräknats på 
grundval av indextal för varje månad med juli 1955 som bas. Denna serie 
av indextal har enligt kedjemetoden beräknats med utgångspunkt från in
dextal för varje månad med närmast föregående månad som bas. De »upp
räknade» försäljningssummorna (jfr tab 4) har erhållits genom att de för
säljningssummor som redovisats inom varje urvalsgrupp multiplicerats med 
det inverterade värdet av respektive urvalskvot. Någon korrektion för bort
fall har ej behövt göras, eftersom samtliga tillskrivna föreningar lämnat 
uppgifter. 

Av tab 3 framgår, att den sammanlagda detalj försälj ningen inom konsu
mentkooperativ detaljhandel var 7 % högre under l:a kvartalet 1958 än 
under l:a kvartalet 1957. ökningen uppgick till 7 % för redovisningsgrup
pen livsmedel, 10 % för specialbutiker och varuhus, 10 % för skodon, 1 % 
för restauranger och serveringar och 14 % för övriga avdelningar. 

M G 
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SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSLÖSHET 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin i juni 1958 jämfört med maj 1958 
(Jämförelserna avser endast företag som lämnat uppgifter -rid båda rapporttillfällena) 
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Tab 1 (torts). Sysselsättning Inom industrin i juni 1958 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, juni 1957 — 100) för antal anställda 
arbetare inom industrin1 juli 1957—juni 1958 

1 Se not 2 sid 553. 
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Tub 3. Verksamheten yid arbetsförmedlingarna under juni 1958 

Tab 4. Vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslöshetsförsäkrade 
arbetslösa juli 1957—juli 1958 
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KONSUMENTPRISINDEX FÖR JUNI 1958 

Konsumentprisindex för juni 1958 har av socialstyrelsen beräknats till 152 
eller samma tal som för maj. Med två decimaler är relationstalet 151,69 mot 
151,59 för maj. 

Av indextalen för de i konsumentprisindex ingående huvudgrupperna av 
varor och tjänster visar endast talet för bostad, bränsle och lyse någon för
ändring, nämligen en nedgång med en enhet till 153 beroende på en sänkning 
av kol- och kokspriserna. I övrigt kan nämnas prishöjningar på potatis och 
vissa köttvaror, medan priserna på ägg är något lägre i juni. Priserna på 
vin har ökat något. 

Pensionspristalet har beräknats till oförändrat 123. 
C Ö 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—juni 1958 (År 1949 = 100) > 

1 Kvartals- och månadsindex för 1950—1957 se SocM 1957: 4, sid 255, och 1958: 3, sid 191. 



Konsumentprisindex 557 

Tab 2. Indextal för olika delposter år 1957 och april—juni 19S8 samt 
talens procentuella förändringar december 1957—juni 1958 
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RECENSIONER 

BEER, ETHEL S. Working Mothers and the 
Day Nursery. William Morrow & Co, 
New York 1957. 189 s. $ 3,50. 

Det är inte utan att man blir lätt förvå
nad när man får Ethel S Beers bok i sin 
hand och bläddrar i den. Än mer förvånad 
blir (man när man ser utgivningsåret i— 
1957. Årtalet 1927 hade varit mera begrip
ligt. Det har skrivits så lite om daghem
men och deras uppgift och förhållanden att 
man med glädje kastar sig över det som 
dyker upp i litteraturen. Men glädjen däm
pas snart när man läser föreliggande bok. 
Det är visserligen amerikanska förhållan
den som skildras och i och för sig är det 
intressant att få en orientering angående 
amerikansk syn på detta aktuella problem. 
Men man kan som sagt inte återhålla sin 
förvåning och kanske heller inte sin be
svikelse över att framstegslandet framför 
andra inte hunnit längre. Den syn på sa
ken som författarinnan lägger i dagen, den 
var kanske typisk för 20- och 30-talets 
Sverige. Men anno 1957 hade vi hunnit åt
skilligt längre både när det gäller inställ
ningen till och utformningen av våra dag
hem. 

Författarinnan börjar med att starkt 
markera skillnaden mellan daghem och det 
anglosachsarma kallar Nursery Schools. Det 
är inte helt adekvat at t översätta det se
nare med barnträdgård eller lekskola vil
ket ofta sker. Nursery Schools är som re
gel öppna mellan klockan nio och fyra och 
tar emot barn från två och till fem, sex år. 
Barnträdgårdarna i sin tur har endast tre-
timmarsgrupper och tar emot barn från 
fyra till sju år, två grupper per dag. I 
Nursery Schools får barnen måltider och 
en vilostund förekommer också. Så skill
naden mellan daghem och Nursery Schools 
är, såvitt man kan se, ganska hårfin och 
rör sig endast om en tidsskillnad på ett 
par tre timmar. Alltnog hävdar förfat

tarinnan att det är en väsentlig skillnad 
mellan dem. Daghemmet är en social in
stitution och Nursery School en pedagogisk 
och enligt hennes uppfattning måste de 
så förbli. Kanske är det närmast detta och 
hennes stränga krav på att hålla isär des
sa båda typer av institutioner som förvå
nar en svensk läsare. Sedda mot bakgrun
den av amerikanska storstäder med deras 
slumkvarter kanske hennes distinktioner är 
riktiga och kan vara lämpliga att upprätt
hålla. För svenska förhållanden verkar det 
egendomligt. Att barnträdgårdarna i första 
hand har ett pedagogiskt syfte har väl alla 
varit eniga om i vårt land men frågan är 
om de inte i våra dagar, mot bakgrunden 
av den radikalt förändrade samhällsstruktu
ren, även fyller ett väsentligt socialt be
hov. Jämför vi våra dagars moderna dag
hem med motsvarande institutioner för ett 
halvsekel sedan, framgår det å andra si
dan med all önskvärd tydlighet att det är 
fråga om pedagogiska institutioner. Man 
arbetar efter samma principer som i barn
trädgården men tillgodoser dessutom de be
hov som den i tiden längre vistelsen på 
daghemmet föranleder, måltider, vila etc. 
Den pedagogiska standarden på våra dag
hem och barnträdgårdar är i stort sett den
samma. Behovet av utvecklande lek och 
sysselsättning tillgodoses på båda institu
tionerna på samma sätt av den enkla an
ledningen att det i båda fallen rör sig om 
barn i förskoleåldern, som har samma be
hov, antingen de befinner sig på den ena 
institutionen eller den andra. 

Ethel S Béer nitälskar för den förvärvs
arbetande modern och hennes barn, det är 
det ingen tvekan om. Hon vill tydligen med 
sin bok slå ett slag för daghemmen och få 
dem erkända på samma sätt som the Nur
sery Schools. Att daghemmen ej nått sam
ma anseende som dessa, anser hon bero 
på att de ej haft tillgång till speciellt för 
daghemsarbete utbildad personal. Emellan-
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åt har man fått »låna» Nursery School-
teachers, alltså förskollärare, men försö
ket har enligt författarinnan inte slagit 
väl ut. Orsakerna är flera. Bl a påpekar hon, 
att Nursery School-teachers hellre söker 
sig till sina egna institutioner, då det ger 
mera prestige och tydligen även bättre lö
neförhållanden. Vidare anser författarin
nan att the Nursery School-teachers inte är 
tillräckligt kunniga eller intresserade när 
det gäller den rent kroppsliga omvårdna
den, som alltid måste beaktas i större ut
sträckning på ett daghem än i en barn
trädgård. Det senare stäiller amerikansk ut
bildning i en egendomlig dager. Man har 
svårt att tro att amerikanska seminarier 
skulle förbise det viktiga faktum att den 
fysiska och psykiska utvecklingen går hand 
i hand under de första levnadsåren och att 
man inte kan göra boskillnad mellan vård 
och fostran under dessa år. Det kan knap
past vara något botemedel att skapa fram 
en speciell daghemsutbildning. Enklare och 
framför allt riktigare vore det väl att se 
till att förskollärarutbildningen i lika grad 
inspirerade till daghems- som till barn-
trädgårdsarbete. Barn är barn antingen de 
går på daghem eller i barnträdgård eller 
är hemma i sitt eget hem. De har samma 
behov av hjälp och förståelse och tålamod 
från den vuxnes sida antingen de befin
ner sig på det ena eller andra stället. På 
denna punkt syns det riktigast att ameri
kanska seminarier omprövar sin inställning 
till daghemsarbetet. Kanhända finns det 
där ,även kvar en gnutta av den gamla sur
degen att det «kulle vara »finare» att ar
beta på Nursery School än på daghem. Och 
även amerikanska seminarieelever kan va
ra lättpåverkade och ta intryck av den all
männa attityden. Att det sedan behövs spe
ciella fortbildnings- eller påbyggnadskur
ser för dem som vill stå som föreståndarin
nor på daghem, det är en annan sak. Grund
utbildningen torde lika lite i Amerika som 
hos oss kvalificera för de omfattande och 
mångskiftande uppgifter, som åvilar en 
daghemsföreståndarinna, utan närmast för 
det direkta arbetet med barngruppen. 

I ett avsnitt ger Ethel Beer en överblick 
över förhållanden i olika länder när det 
gäller de förvärvsarbetande mödrarnas 
barn. Om Sverige säger hon bl a, att år 
1949 mellan 60 000 och 65 000 förvärvsar

betande mödrar använde sig av daghem. En 
något förbluffande siffra när man vet att 
vi allt som allt knappast haft mer än 
11 000—12 000 daghemsplatser. Veckohem
men spökar ävenledes i redogörelsen, trots 
att de, mig veterligt, slagit igen redan före 
det angivna året 1955. Familjedaghemmen 
fanns i Amerika redan 1927. Författarinnan 
uttalar dock sin skepsis mot dessa och an
ser att det måste verka splittrande på bar
nen att uppleva två familjemiljöer. Dag
hem med väl kvalificerad personal finner 
hon vara att föredra framför familjedag
hemmen. 

Men Ethel Beer skisserar också upp det 
idealiska daghemmet. Det är utrustat med 
en stab av medarbetare som vi knappast 
skulle drömma om. Förutom en förestån
darinna och avdelningslärarinnor anser hon 
att det bör finnas en caseworker på varje 
daghem, alltså väl närmast en kurator. En 
psykolog och en psykiatriker är också önsk
värda och givetvis en pediatriker. Den in
stitution författarinnan själv varit knuten 
till — i vilken egenskap är omöjligt att 
utröna — har tydligen haft en hel klinik 
till sitt förfogande. Dit har inte bara dag
hemmets egna barn kommit, utan även de
ras föräldrar och syskon och andra släk
tingar. Att den kliniken haft en stor upp
gift att fylla är det ingen tvekan om. Men 
det är väl inte gärna tänkbart eller ens 
av behovet påkallat att utrusta varje dag
hem med en dylik. Tillgång till psykolo-
gisk-psykiatrisk expertis skulle givetvis 
även svenska daghem och barnträdgårdar 
ha en enorm nytta av. Det är hos oss ett 
önskemål av gammalt datum och skalle 
betyda mycket för den mentalhygieniska 
uppgift som författarinnan tillskriver inte 
minst daghemmen. I det avseendet instäm
mer man gärna i hennes synpunkter. 

När det gäller avsnittet om daghemmens 
styrelser, deras sammfansättning och upp
gift, kan man saklöst gå förbi det. Det
samma gäller uppläggning av budget, syn
punkterna på personalens bostäder etc. Det 
är så typiskt amerikanskt att det saknar 
intresse och närmast kan betraktas som 
kuriosum. 

Allt som allt — en välmenande bok av 
en välmenande människa, men utan större 
intresse för svenska förhållanden. 

Britta Schill 
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BOTT, ELISABETH. Family and Social Net
work. Rôles, Norms and External Rela-
tionships in Ordinary Urban Families. 
Tavistock Publ Ltd, London 1957. 252 s. 
30 sh. 

Om det utkommer ett arbete som handlar 
om 20 familjer, skrivet i en stilart någon
stans mitt emellan en seminarie-PM och 
en Vilhelm Moberg-skildring, är det inte 
sagt att det väcker större intresse i en so
ciologisk läsekrets. Men om det är en 
engelsk bok kan man möjligen ta sig en 
titt på den, och om den kommer från Ta
vistock Clinic kan det finnas anledning att 
studera den närmare. Detta gäller för Elisa
beth Botts Family and Social Network. 

Det enda pretentiösa i boken är dess titel. 
Tvärtemot vad man skulle tro av rubriken 
är denna studie ett utmärkt exempel på 
försiktighet vid generalisering och överhu
vudtaget på engelsk metodologisk besked
lighet. Brittiska socialvetare tycks ha be
varat den goda moral som ligger i under-
statements: har man ett större herresäte i 
Skottland heter det än idag »I have a little 
house in the country». Nu besitter sanner
ligen inte engelska sociologer något fack
ligt gods av dimensioner, men de vet i all
mänhet hur de skall förvalta sina pund. 
»Sociologer» bör man fö kanske inte kalla 
dem. De kan vara kulturantropologer med 
fina anor från London School of Economies 
eller socialpsykologer med träning från den 
naturvetenskapliga fakulteten, socialmedi
cinare eller industriforskare och en och 
annan psykoanalytiker från skilda, i viss 
mån ännu stridande läger. Därigenom har 
engelsmännen emellertid en fördel. När de 
skall gripa sig an med en forskningsupp
gift som denna blir det gärna med en »tvär
vetenskaplig» ansats, utförd i ett team, re
dovisad av en eller flera i en rapport som 
blir god läsning just av dessa skäl. I detta 
fall bestod forskningsgruppen av två ana
lytiker, varav en läkare, samt en social
psykolog och författaren som närmast är 
antropolog. 

Elisabeth Botts bok utgör den slutliga 
rapporten från en undersökning som pågått 
sedan krigsslutet, med stöd först från 
engelska fonder och sedan med Rockefeller-
°ch Grant-pengar. Några av delresultaten 
har tidigare diskuterats i Human Relations. 

De som är primärt intresserade av famil
jesociologi bör givetvis bekanta sig med 
forskarlagets resultat, även om de kan gö
ra det i hängmattan. Elisabeth Bott har 
endast i undantagsfall en tabell, och då 
skall den uppfattas som framställnings
konst och inte som »statistik». Men ingen 
är mera medveten om detta än författaren 
själv. Hon har följt traditionen från Elliot 
Jaques och andra intensivundersökningar. 
Värdet i hennes bok ligger i valet av nyfi
kenhetsområde och i den intelligenta dis
kussionen av materialet från en lång och 
ingående panelundersökning med 20 fa
miljer. De var utplockade i ett flertal oli
ka London-distrikt. Gemensamt för dem alla 
var att de hade barn under 10 år, var 
engelsmän och protestanter. De faktorer 
som varierades var typen av bostadsområ
de och socio-ekonomisk status. 

Det blev särskilt två faktorer som un
dersökningen tog fasta på : arbetsfördelning
en i hemmet och rolluppfattningen i sam
band med denna, samt familjens relationer 
till släktingar och vänner. Här rådde ka
rakteristiska samband med förvånansvärt 
klara linjer. De familjer, som hade starka 
släktband och relativt intensivt umgänge 
med grannarna, hade också den mest ut
präglade differentieringen av rollerna inom 
hemmet. HON går flitigt hem till mamma 
eller får besök av henne, tar emot hjälp 
och påhälsning av grannarna. HAN går på 
puben med arbetskamraterna och låter frun 
sköta disken. I dessa familjer kunde det 
hända att frun i huset inte räknade med 
någon kategori »vänner» för egen del. Hon 
hade »grannar» och släktingar. »Vänner» 
betydde makens manliga bekanta. »Gran
narna» var å andra sidan för honom likty
digt med »fruntimmer» — med den följd 
att han blev smått chockerad av frågan om 
han umgicks mycket med dem. Det var sam
me intervju-person som vid ett tillfälle sva
rade: »Kvinnor har inga vänner, de har 
Mum». Detta är ett extremt mönster, i vars 
andra ände finns de socialt och geogra
fiskt mobila paren som i större utsträck
ning anser sig behöva dela både sysslorna 
i hemmet och umgängesvännerna. Här är 
»vännerna» inte främst släkt eller gran
nar. Men man vet inte så noga vad som är 
höna och ägg: Flyttar de därför att de inte 
längre är så bundna vid miljön, eller blir 
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de mera hänvisade till varandra och änd
rar attityd därför att de flyttat? De blir, 
som Elisabeth Bott påpekar, mindre påpas
sade av skvallret men får också mindre 
stöd. I alla (händelser har dessa par en an
nan hållning till den gemensamma sfären 
i hemmet. De ställer större krav på intres
segemenskap. Kvinnorna tycks inte heller 
som i de andra extremfallen betrakta 
sexuallivet som ett närmast störande in
slag i familjeidyllen. 

Klara skillnader framstår också i fråga 
om inställningen till psykologiska köns
skillnader, till föräldrarollerna och i viss 
mån när det gäller barnuppfostran, aukto
ritetsfrågor och ambitioner å barnens väg
nar. Det som här kan förefalla som själv
klarheter, är i alla fall ett kliv närmare 
faktisk kunskap om beteende och attityder, 
som anger hur man skulle kunna fortsätta 
i nästa omgång. Lustigt nog nämner inte 
författaren »The Peckham Experiment» eller 
andra engelska Civic-center-försök och er
farenheterna därifrån. 

Elisabeth Bott uppehåller sig mycket vid 
frågan om social kontroll och hur den ut
övas i olika löst och fast knutna familje-
och vänskapsband. En annan central fråga 
är ,hur hennes intervju-familjer uppfattar 
den sociala klass-indelningen. Här använ
der undersökarna deras subjektiva skatt
ning som indelningsgrund och för med sin 
öppna frågeteknik den amerikanska social-
klassforskningen ett steg vidare. Bl a har 
de en klart pragmatisk syn på begreppsbild
ningen kring sociala strata och anser det 
inte för någon olycka om de tillfrågade på 
ett inkonsekvent sätt rör sig med skilda 
och svårförenliga kategorier. Det är just 
olikheten i referensram som har intresse 
för en socialpsykolog. 

Men även för en sociolog som inte är spe
ciellt upptagen av rent familjesociologiska 
frågor har Elisabeth Botts bok något vä
sentligt att ge. Metodologiskt illustrerar den 
en rad gamla problem och ställer en och 
annan ny fråga. När det gäller problem
ställningarna, undersökningens genomfö
rande och resonemangen kring resultaten, 
glimtar det till i hennes självklara sätt att 
se upp för semantiska fallgropar och att 
inte ta något samband för givet. 

Samplingfrågan var här närmast en svå
righet att alls få tag på familjer som pas
sade för undersökarnas syfte. Men man får 

också bidrag till diskussionen om vad som 
är en »familj», vad som kan menas med 
»normal» i olika sammanhang, hur man 
bör tolka begreppet »roll». Här varieras 
intervjufamiljernas socio-ekonomiska sta
tus. Men vad menar författaren med att det 
vore intressant, men svårt, att konstant-
hålla just den faktorn? Svårigheten skulle 
vara att i en sådan undersökning hitta bra 
kriterier på status, men i så fall är det väl 
lika svårt att avgöra om man här lyckats 
variera denna faktor? En annan fråga, som 
emellertid inte diskuterats i boken, är vad 
som utgör undersökningens enhet. Problem
ställningen gäller i lika mån livsföringen 
hos familjen som den enskilda individens 
inställning till andra parten och till sin 
roll. Tidvis gäller resultaten även för klas
sen av familjer med samma bakgrund eller 
»network». 

Boken ger en förträfflig inblick i de 
många vedermödor som sådana uppgifter 
måste leda ti l l : forskarnas egen inställning 
till problemen och deras olika fackliga 
skygglappar, riskerna för terapeutiska in
slag i intervjusituationen, konsten att inte 
dra på sig mer förväntningar hos intervju
personerna än vad nöden kräver, den in
terna »kontrollen» inom forsKarlaget som 
här sköttes av en konsult, kraven på öp
penhet vid rapporteringen . . . Elisabeth 
Botts redovisning av gången i undersök
ningen är en utmärkt loggbok. Det är säl
lan man ser samarbetsfrågorna och de fack-
ligt-personliga konflikterna så öppet dekla
rerade. Den är visst inte en patetisk upp
visning i konsten att vara rättfram, men 
en klar demonstration av hur samarbetets 
gång har direkt relevans för bedömningen 
av materialet. Bland våra vanligtvis halv
smälta kausala antaganden ligger också bris
tande kännedom om vilka som tolkat vad, 
hur och när under studiens gång. Att tala 
om prestigekamp eller om facklig isolering 
anses inte vara god ton i rapporter av detta 
slag. Men just när dessa krux ventileras 
som här, är de både hyggliga mänskliga 
frågor och viktiga forskningsdata. Med all 
sin påtagliga karaktär av förundersökning 
visar boken vad kommande forskare med 
tid och pengar kan åstadkomma på detta 
egendomligt försummade område: Frågan 
»Hur lever en s k normal familj i en väs
terländsk storstad sitt dagliga liv?» 

mia berner öste 
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Summary 

In the 1958:6 issue of »Sociala Medde
landen», which was devoted entirely to the 
problem of young people who have »gone 
astray», it was mentioned that a further 
issue would be devoted to this subject but 
that the focus then would be mainly on 
the problems of a slightly older group of 
young people. This intention has been real-
ized in this issue of »Sociala Meddelan
den»; the first two artides, by Mr. Gunnar 
Thurén, the Governor of Skenas Prison, 
and by Dr. Karl-Erik Törnqvist of the 
Clinic for Forensic Psychiatry, Långholmen 
Prison, deal with the question. 

New deal for detainment institutions for 
young people. During the first ten years 
of the work of the detainment institutions 
for young people, from 1938 to 1947, the 
work of the staff of the youth prisons was 
distinguished by a healthy pioneer spirit 
and a désire for böld experiment. But the 

idyllic first décade was followed by a 
period of set-backs, failures and rebuffs. 
Durimg this disquieting period the judges 
began to lose faith in the youth prisons. 
Ultimately one was forced to introduce a 
new system, the regional group system. The 
new organization has been introduced in 
stages since June 1956, but not until the 
present year, 1958, have its effects begun 
to be clearly discernible. 

Previously the treatment of young 
prisoners showed a lack of systematic 
planning and of purpose; each institution 
was isolated. A change of institution led 
to a disastrous break in vocational training. 
Now, however, new principles have been 
adopted: the small-group prlnciple, care 
planning, the co-ordination of vocational 
training. 

The small-group prlnciple has already 
been implemented by the construction of 
suitable buildings at various institutions. 
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Care planning takes place in »treatment 
meetings», at which the young prisoners are 
given an opportunity of freely discussing 
their pasts, their present problems, and 
their futures, in a group of members of 
the staff. Each of the young prisoners who 
was undecided about his future work would 
have already had a vocational guidance test 
at the Psychotechnical Institute in Stock
holm. Sometimes the question of trans-
ferring a young prisoner to another insti
tution may come up. In such a case it is 
possible for him to continue with his 
training from the stage he had reached on 
his transfer. 

Since the introduction of the regional 
group system, the percentage of escapes has 
tended to fall steadily. Nevertheless, con-
cludes Mr. Thurén, the essential benefit of 
the system is that the new deal has inspired 
the staff with fresh initiative and greater 
pleasure in their work, a necessary back-
ground for the progressive treatment of 
human beings. Page 513. 

Juvénile delinquency from the viewpoint 
of forensic psychiatry. Probably the ma-
jority of young offenders prosectued are 
given a médical examination, and such an 
examination is usually part of the routine 
at approved schools or youth prisons. In 
the large towns, thèse examinations are 
usually made by persons qualified in 
psychiatry. What impression of young 
offenders is obtained by these experts? 
There is no general pattern, the variations 
are too great. Nevertheless one of two con
trasting sets of behaviour characteristics is 
met with remarkably frequently: »softness» 
coupled with lack of backbone or tough 
and défiant daring. But there is no need for 
these characteristics to remain constant 
throughout a person's life. Dr. Törnqvist 
maintains that it may be a question of be
haviour tendencies that set their stamp on 
an individual for a limited time. 

What strikes you are the remarks made 
by young people themselves about their 
discontent, weariness of life and their dis-
satisfaction with themselves and their sur-
roundings. A lack of ambition and a paucity 
of interest appear to be common among 
young offenders. 

Care must be taken, however, when 
speaking of the »causes» of juvénile de
linquency. It is perhaps better to speak of 
factors that may increase or decrease the 
risk of it arising; but even then it is a 
question of a very complicated inter-play 
of factors. 

In the attempt to prevent recidivism no 
successful methods have yet been discovered. 
But this is no reason for giving up the 
search. Page 521. 

Some views on job évaluation and wage 
policy and The problem of method in job 
évaluation. In the previous number of »So
ciala Meddelanden» Mr. Arne Paulsson con-
tinued the discussion presented in issue No. 
5 in which Mr. Per Holmberg in his artide 
Objective and subjective aspects of job 
évaluation» criticized the point system. Mr. 
Holmberg replied to the arguments in Mr. 
Paulsson's contribution. The discussion is 
continued in this number by two repre
sentatives of the Swedish Employers' Con
fédération, Mr. Erland Lind and Mr. K. G. 
Paulson. Pages 526 and 530. 

Homes for mentally handicapped children. 
The Mental Health Commission has pro-
duced a report entitled »Treatment homes 
and homes for mentally handicapped 
children and young people». 

The Commission proposes that the young 
people dealt with should be divided into 
three groups, classed roughly as the neu-
rotic, those with early character disorders 
and the psychotic. Treatment homes of 
three types, I, II and III, are proposed for 
the three groups. 

The article describes the intended three 
types of treatment homes. Treatment homes 
of Type I should be set up as complète small 
units with only ten beds. A peaceful and 
calming atmosphère can be created in such 
a home. It is intended that the stay at such 
a home should be short, four or five months. 
Treatment homes of Type II should be 
equipped with their own school as a rela-
tively long stay at them must be expected. 
They should have about twenty beds. The 
pupils should be differentiated, by age in 
the first place. In the case of young people, 
a division by sex is recommended but this 
does not mean that the suggestion for the 
establishment of expérimental institutions 
without sex-division should be rejected. 
Unlike treatment homes of Type I, these 
homes should be in secluded country areas. 
Homes for young people should however be 
near a place providing openings for work in 
industry so that these young people can 
låter be launched into normal working life. 

Finally, it is intended that homes for the 
mentally handicapped of Type III should be 
peaceful, home-like institutions situated in 
the country with close access to nature and 
animais. The most important treatment 
given will be the encouragement of the 
making of contacts, but médical treatment, 
psychotherapy and group therapy will als0 

be provided. 
As far as the staff are concerned, it is 

emphasized that they must be both well-
qualified and personally suitable for the 
work. The desirability of both male and 
female staff being appointed to each home 
is also stressed. Page 537. 
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Författaren till nedanstående artikel, förste byråinspektör DA
NIEL WIKLUND, är en av de tre ledamöterna från Sverige i 
den samnordiska nämnden för alkoholforskning, vilken nyli
gen tillsatts på initiativ av Nordiska Rådet. Han har som Ve
tenskapsakademiens Hierta-Retzius-stipendiat under tiden ja
nuari—maj i år företagit en studieresa genom ett 30-tal stater 
i USA och Canada. Därunder har han samlat informationer för 
socialstyrelsens och nykterhetsvårdsutredningens räkning. Han 
har besökt vård- och forskningsinstitutioner på nykterhetsvår
dens område samt universitet och utbildningsanstalter, sjuk
hus, domstolar, polismyndigheter, fångvårdsanstalter etc. 

Red 

TERAPIGRUPP OCH TOTALGREPP GER FRAMGÅNG 

I AMERIKANSKT NYKTERHETSFRÄMJANDE 

AV förste byråinspektör DANIEL WIKLUND 

Det beräknas att det f n finns närmare 5 milj alkoholister i Förenta Staterna 
eller 4,4 % av den totala befolkningen över 20 års ålder. Omkring 20 milj 
medborgare lider påtagligt direkt eller indirekt av alkoholskadorna. Beräk
ningen av antalet alkoholister är gjord med hjälp av en formel, som utar
betats av förre chefen för Laboratory of Applied Physiology (numera Applied 
Biodynamics) vid Yale-universitetet, professor J M Jellinek. Denna formel 
bygger på frekvensen av statistikförda fall av levercirrhos, som bekant en 
ofta alkoholbetingad sjukdom.1 Med alkoholist menar man »excessive drink
ers» dvs ungefär dem som gång på gång förtär alkoholdrycker till övermått 
med påtagligt ogynnsam inverkan på den fysiska eller psykiska hälsan eller 
på de sociala eller ekonomiska funktionerna. En motsvarande beräkning för 
Sverige skulle ge vid handen, att drygt 2 % av vuxenbefolkningen är alko
holister. 

Frekvensen av alkoholism i USA har både i absoluta tal och i förhållande 
till folkmängden stadigt ökat, sedan den federala förbudslagstiftningen för 
jämnt 25 år sedan slopades efter att ha varit gällande i 13 år. Den relativa 
frekvensen visade dock en svag minskning 1955, vilket av vissa tolkas som 
ett resultat av de statliga motåtgärderna, främst nykterhetsupplysningen. 
Om ökningen är faktisk eller blott statistisk (genom bättre rapportering av 

Rörande den närmare innebörden av denna formel se Expert Committee on Mental Health-
Report on the First Session of the Alcoholism Subcommittee (World Health Organization 
Technical Report Series 1951, nr 42), sid 19. 
38—580090. SocM 
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alkoholism-fallen, större benägenhet hos alkoholister att ge sig till känna 
lör att få vård osv), vet man inte med någon säkerhet. 

»The battle with the bottle», en ordlek, som brukar användas för att 
beskriva en enskild alkoholmissbrukares kamp för att hålla sig nykter 
men också kan tillgripas för att expressivt ange inriktningen av förbuds
vännernas strävan, ledde till förbudets genomförande. Man gjorde alltså 
alkoholproblemet till enbart en fråga om alkoholens förekomst i samhället. 
Men en ytterligare sida av detta problem är väl de människor, som tende
rar till eller fastnat i alkoholismen, deras skapnad och levnadsförhållan
den? Med en frågeställning av ungefär denna innebörd startade redan på 
1920-talet alkoholismforskarna vid Yale-universitetet och vartefter denna 
forskning fortskred, skärptes successivt motsättningen mellan förbudsvän
ner och övriga medborgare. Striden mellan »torra» och »våta», benämningar 
som alltjämt används, kulminerade i förbudets fall år 1933. Att kalla förbu
dets motståndare »våta» är väl inte så alldeles lämpligt, eftersom den åsyf
tade delen av befolkningen självfallet icke består av enbart alkoholister utan 
i stället främst av personer med måttliga eller inga alkoholvanor, bl a Yaie-
forskarna ! Det skall samtidigt betonas, att de »våta» givetvis fått och får stöd 
på olika sätt av den kapitalstarka alkoholindustrin, som inte ser någon anled
ning att bedriva sin verksamhet med annat syfte än att öka sin vinst. 

Den lidelse, med vilken uppgörelsen mellan »våta» och »torra» skedde, 
har gjort den amerikanska alkoholfrågan extra kontroversiell och också 
medverkat till att denna fråga efter förbudets slopande nästan kom att av
föras från den offentliga debatten, i varje fall från rikspolitiken. Tillämp
ningen av en rad lagar rörande alkoholförsäljningen, vilka f ö växlar till 
innehåll från stat till stat, höll för all del frågan vid liv, men den var länge ett 
ämne, som bara irriterade. Den väckte ju alla resentiment från förbudstiden 
och undveks därför. Då dessutom USA saknar en nykterhetspolitiskt kon
struktiv och initiativtagande nykterhetsrörelse lik den svenska, kom det att 
dröja länge innan en av samhället organiserad vård av alkoholister kom 
igång. En ytterligare orsak till långsamheten vid planeringen, tillkomsten 
och utvecklingen av en dylik vårdverksamhet i USA är den traditionellt mo
raliserande hållningen till alkoholister ute bland den breda allmänheten, 
som alltjämt präglar många amerikaner. Denna hållning ligger bakom det 
faktum, att den avgjort större delen av de mer eller mindre alkoholiserade 
personer, som visar social missanpassning, alltjämt döms till frihetsstraff 
eller tvångsarbete vid beteenden, som i vårt land skulle leda till att de be
reddes nykterhetsvård. Mindre än 1 procent av alkoholisterna i USA får vård 
på mentalsjukhus och kroppssjukhusen är alltjämt inte heller vidare be
nägna att ta emot alkoholfall. Icke ens den framgångsrika Alcoholics Ano-
nymous (A A), förebilden till Länk-rörelsen i Sverige, når så många av den 

På motstående sida: 
Exteriör och interiör från alkoholistsjukhuset i Avon Park, Florida 
1< Takskyddad promenadplats i anslutning till sjukhusbyggnaden 
2. Informellt sammanträde med patienter och representanter för anstaltspersonalen 

(community meeting) 
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växande gruppen alkoholister. Dess medlemsantal är ungefär 200 000, medan 
de alkoholskadades antal som förut påpekats uppgår till 5 milj och nog 
fortsätter att växa i takt med ökningen av stressfenomenen i det ameri
kanska samhället. A A, som egentligen icke är en ny rörelse u tan hade en 
föregångare i den s k Washingtonian-rörelsen med start redan år 1840, kan 
dock kanske ta åt sig en del av äran av att alkoholfrågan åter på allvar aktu
aliserats i USA. Rörelsen började år 1935 som en alkoholisternas skydds
rörelse för att möta de påfrestningar, som spritens frisläppande innebar för 
dessa. A A fungerar nu bl a som en pressure-group bakom en i vissa delstater 
blott påbörjad, mera positiv alkoholpolitik. Annars är väl den viktigaste an
ledningen till att frågan nu börjar diskuteras, och detta icke utan en viss fre
nesi, att alkoholskadorna ökar liksom kunskapen bland allmänheten om detta 
förhållande. 

Även det A A närstående och inflytelserika National Council on Alcoholism 
(N C A), som kom till år 1944, har spelat och spelar stor roll som pådrivande 
faktor i det nykterhetspolitiskt förändrade läget. Bakom sistnämnda orga
nisation står gruppen av alkoholismforskare vid Yale-universitetet och dess 
år 1943 påbörjade, opinionsmässigt betydelsefulla utbildningsverksamhet för 
läkare, socialarbetare, domare, fångvårdsmän, polismän, präster etc. Organise
rad vård av alkoholmissbrukare i statlig regi i USA igångsattes för första gång
en i staten Oregon 1943 och därefter följde Connecticut 1945, där alkoholist
sjukhuset Blue Hills Hospital i Hartford, fem med detta sjukhus samverkande 
lokala polikliniker samt Compass Club, ett nyöppnat s k half-way-house, ett 
slags inackorderingshem för s k Skid-Row-fall (hemlösa alkoholister från 
s lumområden) , fått t jäna som mönster för andra staters organisation av 
nykterhetsvårdsverksamheten. Dylika hem är just nu på modet i amerikansk 
alkoholistvård men används i allmänhet icke som hos oss främst som miljö-
sanerande institutioner utan för att bereda bostad åt Skid-Row-fall, som är 
mer. eller mindre kroniskt alkoholiserade. 39 stater har f n särskilda »pro
grams» för alkoholismens bekämpande igång. Verksamheten ligger helt på 
statlig grund (statliga eller statsunderstödda vårdorgan) . Endast frivilliga 
vårdbehövande bereds vård och urvalet är strängt, bl a av utrymmesskäl. 
Nykterhetsvården är nämligen till formatet ännu icke särskilt imponerande. 
År 1957 omfattade sålunda den statliga eller statsunderstödda vårdverk
samheten för alkoholister i hela USA endast omkring 25 000 klienter. Försök 
har gjorts att finna något annat sätt att behandla insiktslösa och behand
lingsovilliga alkoholister än att döma dem till det vanliga frihetsstraffet (el
ler tvångsarbetet), som är ineffektivt (ofta kommer en från straff frigiven 
åter samma dag han frigavs och nu ånyo i nedsupet skick) och därför kallas 
»revolvering door treatment» (svängdörrsbehandling). På västkusten, t ex i 
Californien, har man i detta syfte anordnat »polis-farms» för anstaltsbe
handling av återfallsfyllerister. 

Men den särskilda, statliga nykterhetsvårdsverksamheten har vissa kva
litativa inslag, som erbjuder stort intresse från svensk synpunkt. Topporga
net för alkoholismbekämpandet i en delstat, som har antagit ett »program» 
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härom, är åtminstone i princip uppdelat i tre avdelningar, nämligen en 
vårdavdelning, en informations- och undervisningsavdelning och en avdel
ning för forskning. Uppslaget att på detta sätt samordna olika nykterhets
främjande aktiviteter är egentligen hämtat från det amerikanska cancer-
bekämpandet, som har just denna organisation (jfr splittringen på olika 
organ av nykterhetsaktiviteten i vårt land) . I allt flera stater är vidare topp
organet ett nyinrättat, statligt specialorgan vid sidan om t ex hälsovårdens 
eller socialvårdens centralorgan och lydande direkt under guvernören. Verk
samheten leds alltså inte i dessa stater av t ex vederbörande medicinalsty
relse eller socialdepartement. Alkoholismen är ett så komplicerat och mång
sidigt problem, anser man, att de offentliga åtgärderna på detta område inte 
riktigt passar in i något av statsfövaltningens konventionella organ. Och så 
tillskapar man en ny och speciell centralmyndighet för nykterhetsvärden 
(Jfr den svenska diskussionen om socialstyrelsen eller medicinalstyrelsen 
som nykterhetsvårdens centralmyndighet). 

I fråga om den egentliga vården av alkoholister fäster man sig särskilt vid 
hur allmänt en praktiskt lagd och mera informatoriskt inriktad gruppterapi 
för både klienter och deras anhöriga används både i öppen och sluten vård, 
ofta med medlemmar ur Alcoholics Anonymous som medhjälpare eller ledare. 
Det är också intressant att iaktta hur energiskt, samarbetsvilligt och utan 
negativ kritik av samhällsorganen A A-medlemmar frivilligt — på detta eller 
andra sätt — hjälper till i terapiverksamheten. Detta gäller f ö även i fråga 
om alkoholister, som får vanlig fängelsebehandling eller avtjänar tvångs
arbete. Gruppterapi under A A:s medverkan är sålunda vanligt förekom
mande på fångvårdsanstalterna. Vidare är team-work-idén allmänt tilläm
pad på nykterhetsvårdens institutioner t ex i form av regelbundet återkom
mande »case-discussions» mellan läkare, socialarbetare och psykologer. 

Det samlade greppet, organisatoriskt i fråga om olika sidor av den statliga 
verksamheten till alkoholismens bekämpande, verkar uppenbarligen starkt 
stimulerande på arbetet. Ett forskningsresultat eggar medarbetarna inom en 
hel institution, och alltså inte endast på forskningsavdelningen, att ta nya 
lag. Ett sådant resultat kan också omedelbart tas om hand av det centrala 
nykterhetsvårdsorganets informationsavdelning i resp stater och föras ut 
till allmänheten i lämplig form via olika massmedia, såsom genom tryck
saker, pressnotiser, filmer, radio- och tv-program. Tryckt informationsma
terial till olika folkgrupper från en sådan avdelning har ofta en föredöm
ligt lättsam text och typografi. Erfarenheter ute bland folk, vilka informa
tionsavdelningen får reda på t ex i samband med någon förfrågan, kan å 
andra sidan genom denna avdelnings organisatoriska sammankoppling med 
forskningsavdelningen snabbt tas om hand av sistnämnda avdelning och för
anleda nya forskningsprojekt. 

I den lilla staden Avon Park invid Tampa på Floridas västkust (170 eng
elska mil från Miami) ligger denna delstats centrum för vad som kallas dess 
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»Alcoholic Rehabilitation Program». Då detta »program» är det senast till
komna i hela USA och man därför vid verksamhetens projektering kunnat 
tillgodogöra sig de färskaste erfarenheterna från andra håll, kan det vara 
lämpligt att konkretisera beskrivningen av amerikansk offentlig nykterhets
vård med en närmare redogörelse för denna rehabiliteringsverksamhets or
ganisation och innehåll. Florida är f ö på grund av invandring en stat med 
kraftigt tilltagande befolkning. Frekvensen av alkoholism ökar dock snab
bare och detta är en av anledningarna till att man sent omsider organiserat 
denna verksamhet. 

År 1951 antog Floridas lagstiftande församling en lag om internering av 
alkoholister. Den kom dock aldrig i tillämpning beroende på motstånd från 
den al lmänna opinionen. Man menade nämligen, att inte mycket stod att 
vinna bara genom alkoholisters omhändertagande med tvång för en »drying 
out»-period. Det förtjänar här anmärkas, att man icke i någon av USA:s 
delstater har någon direkt motsvarighet till den svenska nykterhetsvårdsla-
gen, som ju möjliggör användning i undantagsfall av även visst humant ut
format tvång för behandlingens genomförande. De svenska nykterhetsvårds-
organen är numera inte bara »torkar» utan terapiställen. Deras verksamhet 
får ett mer och mer differentierat innehåll. Det finns därför bland den ameri
kanska expertisen just nu ett mycket stort intresse för en dylik lagstiftning 
med tillhörande tillämpningsorgan, varvid man särskilt har i tankarna de 
kroniska Skid Row-alkoholisterna utan insikt om sin situation eller intresse 
för att få vård. Jus t denna alkoholistkategori tilldrar sig f n växande upp
märksamhet därför att den genom sitt förfall vållar omgivningen svårt och 
tydligen tilltagande ohägn. Vissa experter — bland dem även läkare — vill 
gå drastiskt tillväga och rekommenderar två- à treåriga interneringsperioder. 
De går alltså mycket längre än vi gjort i Sverige. Det förefaller som om ame
r ikanarnas motvilja mot att använda tvångsmedel i fall av alkoholism, som 
inte på annat sätt kan komma under rationell behandling, håller på att vika. 
I delstaten Georgia t ex planerar man f n en anstalt, där man skall ta in 
Skid Row-fall och vissa andra alkoholister även mot deras vilja. En av de 
främsta t i l lskyndarna är den framstående kvinnliga läkarchefen för Geor-
gian Clinic i Atlanta, statligt behandlingscentrum för alkoholister, dr Ver-
nelle Fox. Man har länge, där liksom på många andra håll, känt behovet av 
att ha tillgång till vissa tvångsmedel, när alkoholmissbrukarens skadever
kan är mycket grov och han likväl ej kan förmås underkasta sig vård. Att 
man nu blivit allvarligt intresserad av denna sak sammanhänger med en 
undersökning man gjort av en grupp kriminella alkoholister, som man ge
nom villkorlig dom med lydnadsföreskrift om medicinsk vård för alkoholism 
kunde förmå att ställa sig till förfogande för sådan vård. Resultatet blev 
mot förmodan förvånansvärt gott, vilket gjort starkt intryck på dem som 
leder staten Georgias »program» mot alkoholismen. 

Är 1953 godkände delstaten Floridas folkrepresentation ett alltjämt gäl
lande »program» för att bekämpa alkoholskadorna. På sid 576 finns en prin
cipskiss, som visar hur verksamheten är organiserad. Denna är såtillvida 
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typisk för andra delstaters »programs» att den omfattar de tre aktiviteterna 
1) vård och behandling, 2) information genom upplysnings- och undervis
ningsverksamhet och 3) forskning. Som framgår av denna skiss är Florida
programmet dock administrativt mera utvecklat än vad som är fallet med 
genomsnittet av statliga alkoholist-program i USA och har t ex det inom 
andra sektorer av amerikansk förvaltning typiska inslaget av en rådgivande 
nämnd, som här består av en läkare, en sjukhusexpert samt ire A A-med
lemmar. I ett annat administrativt avseende utgör Florida-programmet ett 
undantag. Detta lyder sålunda under denna stats departement för statliga 
institutioner (sällan förekommande) och sålunda ej under egen toppmyn
dighet. 

Principskiss över nykterhetsvårdens organisation i staten Florida, USA 

Som programmets högsta chef fungerar en administratör (lön ca 14 000 
dollars per år) med en tremannakommitté utsedd av guvernören som be
slutande organ. Märkligt är att denne chef, som vi väl i Sverige skulle kalla 
direktör, icke som man kanske skulle vänta sig är läkare. Han har dock 
speciell nykterhetsvårdsutbildning bl a vid Yale. Det är f ö ganska vanligt 
i amerikansk nykterhetsvård, där uppfattningen av alkoholismen som en 
sjukdom är allmänt förhärskande, att de verkliga chefsposterna icke inne
has av läkare u tan av t ex administrativt erfarna personer eller av sociologer 
eller socialarbetare. Läkarna deltar intresserat i arbetet men på de flesta 
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håll endast på deltid. Man har fullt klart för sig att alkoholism-terapi inte 
bara är medicin. För att assistera ( ! ) administratorn finns en klinikchef 
(psykiater med 12 000 dollars i årslön) samt en socialarbetare med psykia
trisk skolning (årslön 6 000 dollars). Av och till besöker dessa befattnings
havare de fyra, till »programmets» behandlingscentrum knutna lokala poli
kliniker, som dels lämnar öppen vård utan föregående sjukhusvård, dels 
också eftervård åt patienter, vilka erhållit sjukhusvård vid detta centrum. 
Vidare sorterar närmast under administratorn en direktör för nykterhets
upplysning och -undervisning (educational director) samt en kamrer för 
organisations- och anslagsfrågor. Administratorn har sina lokaler inom ovan
nämnda behandlingscentrum, som består av ett hypermodernt och välut
rustat sjukhus, vilket blev färdigt 1956. 

Sjukhuset är en palmbeskuggad air-conditioned enplansbyggnad bestå
ende av undersökningsavdelning, behandlingsavdelning och sovrumsavdel
ning jämte särskilt trivsamt inrättat dagrum, patientbibliotek, verkstad för 
arbetsterapi och hobbyarbeten, matsal och coffeeshop gemensamma för pa
tienter och personal etc. Väggarna är ljusa och möbleringen av hög kvalitet 
(f ö import från Danmark) . Det finns enorma apelsinlundar på ena sidan 
om sjukhuset och en badvik på den andra. Själva byggnaden anses från ar
kitektonisk synpunkt vara ett mästerverk och har också beståtts mycket be
röm i amerikanska arkitekturtidskrifter. Jag tror inte att det är någon över
drift att påstå, att detta alkoholistsjukhus i fråga om den materiella standar
den f n är det främsta i USA. I varje fall såg den som skriver detta under stu
dier av alkoholistvården i ett 20-tal delstater icke något behandlingsställe, som 
överträffade detta. Sjukhuset, som även internationellt sett torde få betrak
tas som en toppsak, har endast 50 platser (42 för män och 8 för kvinnor) 
och är alltså icke stort, vilket givetvis är en fördel. Man har dock redan 
i planeringen räknat med att man snart skall behöva utvidga det. Den höga 
standarden är terapeutiskt motiverad. Man menar, att alkoholism är en 
åkomma, som ofta leder till ett liv i tröstlös tristess och djupaste förfall. 
Då är det angeläget att behandlingsmiljön är extra ljus, ombonad, vänlig 
och trivsam. 

Sjukhusets personal består av en psykiater (senior physician), en klinisk 
psykolog (ca 7 000 dollars i årslön), två socialarbetare med psykiatrisk ut
bildning (ca 5 000 dollars i årslön), en arbetsterapeut (samma årslön) samt 
erforderligt antal sjuksköterskor, sköterskor och ekonomipersonal. I förut
sättningarna för verksamheten ingår att patienterna efter förmåga skall 
hjälpa till med enklare handräckningsarbete, varigenom personalbehovet 
kunnat något reduceras. Bland personalen finns här liksom på många håll 
inom nykterhetsvården i USA medlemmar av A A. Man fordrar för anställ
ning av sådana, förutom allmän lämplighet, att de skall ha levt helnyktert 
under åtminstone tre år. 

Som torde framgå av personalsammansättningen ser man alkoholismen 
vid detta sjukhus mera som ett psykologiskt-psykiatriskt än som ett enbart 
biologiskt problem. Annars är »the interdisciplinary approach» allmänt ac-
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cepterad i USA som den riktiga inställningen hos den som skall vara tera
peut för alkoholmissbrukare. Representanter för olika kunskapsdiscipliner 
måste samverka, eftersom alkoholismens etiologi tydligen är flerdimensio-
nell. »The total push» är också samlingstermen för den terapi Florida-sjuk
huset lämnar (egentligen »den totala stöten», dvs den mångsidiga be
handlingen). Team-workidén är helt genomförd vid detta sjukhus genom 
ständiga behandlingskollegier. Personalen är analytiskt orienterad. Behand
lingen, som i allmänhet pågår 30 dagar, innefattar medicinering, individu
ell psykoterapi, sysselsättnings- och arbetsterapi, gruppterapi samt s k coun-
selling eller rådgivning i personliga frågor (t ex livsåskådningsspörsmål), 
vilket är en i USA mycket allmänt förekommande verksamhet vid alla slags 
människovårdande institutioner. Gruppterapi används här liksom på många 
andra håll inom nykterhetsvården i USA utan den psykologiska dogmatik 
och de överdimensionerade anspråk på ledarens speciella kapacitet, som 
man ofta träffar på i Skandinavien. Det är »inter-action» mellan gruppens 
medlemmar, som är det terapeutiskt värdefulla i metoden, säger man ganska 
allmänt och icke utan ett visst eftertryck. Gruppledaren betyder alltså inte 
allt. Om man för på tal frågan om ledarens kvalifikationer, tillägger man, 
att man aldrig ens i USA torde kunna fylla behovet av gruppterapeuter nied 
universitetsbildade psykologer. Man måste alltså sänka sina anspråk. Det 
är klart, att det finns olika typer av gruppterapi och att vissa av dessa 
fordrar högt kvalificerade ledare. Här tycks man omväxlande med t ex socio-
drama använda denna terapimetod i första hand för att ge personliga råd 
och saklig information om alkoholen, alkoholismens natur och alkoholska
dorna. Under mina ganska ingående studier här och på andra håll av grupp-
terapiverksamheten slog det mig gång på gång hur enkelt och okonventio
nellt denna metod tillämpades och hur stora möjligheter till aktivare be
handling i rik variation denna terapi inrymmer. 

Sjukhusets hela miljö skapar en känsla av lugn och förtröstan. Här råder 
också öppenhet och förståelse. Små promenadstigar i omgivningen har fått 
för terapins inriktning betecknande namn, som på sitt sätt bidrar till att 
skapa den positiva atmosfären, t ex »Hoppets väg», »Den lugnande vägen», 
»Morgondagens väg» osv. En gång i veckan hålls A A-möte med besök av 
A A-medlemmar utifrån. Likaså hålls varje vecka vad man kallar »com-
munity meeting», dvs en sammankomst, då ledande personal och patienter 
träffas för att under ledning av en från gång till gång vald patient som 
ordförande samtala om sjukhusets dagliga förhållanden, handräckningsar
betet, önskemål om olika förbättringar i rutin, lokaler osv. 

Avsikten är att sjukhusbehandlingen, som ju är relativt kort, skall fort
sätta vid någon av de fyra poliklinikerna och där pågå ganska länge. 

Intagning på sjukhuset sker frivilligt antingen genom någon av polikli
nikerna eller genom remiss av läkare. Man tar icke emot kroniker och inte 
heller patienter med psykopatiska drag. Man inriktar sig i stället på be
handlingsbara akutfall, t ex den svenska apelsinplockare i 50-årsåldern jag 
träffade på vid mitt besök på sjukhuset. Hustrun hade övergett honom och 
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i sorg däröver söp h a n grundligt ner sig. Inträdesavgiften är 50 dollars. 
Efter tredje dagen betalas en avgift av 12,50 dollars per dag. Avgiftsbe
frielse k a n erhål las i speciella fall. 

Upplysnings- och undervisningsavdelningen är, som framgår av organisa
tionsskissen, uppdelad på flera speciella sektioner. Bl a ägnar sig denna av
delning åt a t t l ämna lärare st ipendier för studier av alkoholfrågan t ex för 
bevistande av sommarsko lan för sådana studier vid Yale-universitetet. 
Nykterhetsundervisning i skolorna, vilken sedan länge är a l lmänt förekom
mande i USA, til lhör dock ej denna avdelnings d i rekta arbetsuppgifter. Kon
ferenssektionen anordnar bl a or ienter ingskonferenser för olika yrkeskate
gorier (orientat ion workshops) och s k inservice t ra ining courses på olika 
större arbetsplatser . En färgfilm om en pa t ients väg genom s jukhuset i Avon 
Park och åler ut i samhället och om den behandling, som han därunder 
erhåller, h a r nyligen färdigställ ts och används nu i upplysningsavdelningens 
informationsservice. 

Den admin i s t ra to rn di rekt unders tä l lda socialarbetaren är verksam som 
rådgivare t ex åt a n d r a inst i tut ioner , som får med alkoholister a t t göra (po
lisen, fångvårdsanstal ter , domstolar , a l lmänna polikliniker, olika behand
lings- och forskningsstäl len e tc ) , jämsides med att hon besöker de i »pro
grammet» ingående pol ikl inikerna för konsul ta t ionsarbete . 

Beträffande forskningsavdelningen är denna avdelning ännu inte särskil t 
utvecklad men m a n ha r t ex genomfört en stor och in t ressant a t t i tydunder
sökning rörande alkoholismen genom u t sända frågeformulär till företrä
dare för en rad olika yrken. Man ägnar sig icke åt grundforskning utan en
dast åt t i l lämpad forskning. Man är jus t i färd med at t söka få till s tånd 
en socialpsykologisk undersökning rörande alla som två gånger begått 
tylleriförseelse och som alltså tenderar att bli Skid Row-fall. Åter ett exem
pel på det s tora intresset jus t nu inom amer ikansk nykterhe tsvård för denna 
kategori a lkoholmissbrukare och för h u r man skall k u n n a förebygga dess 
nyrekrytering. 

Staten Floridas behandlingscentrum i 
Avon Park, Florida, är som syns en 
palmbeskuggad enplansbijggnad 
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FAMILJESOCIALA PROBLEM I INTERNATIONELLT 

PERSPEKTIV 

Av byråchef ERLAND v HOFSTEN 

Den världsfamiljekongress, som på försommaren 1958 ägde rum i Paris, 
hade som motto »Dagens värld återupptäcker familjen; ömsesidiga insatser 
och krav mellan familjerna och samhället». Kongressen och det arbete, som 
utförts i anslutning till den, har av allt att döma bara tilldragit sig ett för
strött intresse här i landet. Med tanke på Sveriges egna insatser på det fa
miljepolitiska området finns det emellertid anledning att uppmärksamma 
vad som här uträt tas . På åtskilliga håll i världen är intresset för familjeso
ciala problem stort och växande. Vad som sker på andra håll kommer förr 
eller senare att få inflytande här. Därtill kommer att det givetvis måste vara 
av intresse att se, huruvida de svenska lösningarna på hithörande problem 
står sig vid en internationell granskning och huruvida Sverige kan lämna 
något bidrag till utvecklingen på andra håll. Redan av dessa skäl borde 
Sveriges representation på kongresser av detta slag vara rikhaltigare än vad 
som nu ofta är fallet. Det är inte tillfredsställande, om det till internationella 
kongresser kommer fullt med delegater från fjärran utomeuropeiska länder 
och dessa räknar med att få samtala med representanter från ett land, vars 
sociala anordningar de hört så mycket talas om, och så finner att Sverige är 
ofullständigt representerat. Man kan rentav fråga sig om inte anslaget för 
hjälp åt underutvecklade länder borde kunna utnyttjas för att förbättra 
den svenska representationen vid kongresser av detta slag. Många gånger 
kan de upplysningar, som lämnas vid en kongress, vara lika betydelsefulla 
som dyrbara insatser i form av tekniskt bistånd. 

Världsfamilj ekongressen hade organiserats av Internationella unionen av 
familjeorganisationer (Union Internationale des Organismes Familiaux), 
som samtidigt firade sitt tioårsjubileum. Drygt femtio länder och territorier 
var representerade, och antalet deltagare närmade sig ettusen. 

Litet flera upplysningar om den anordnande organisationen är nog moti
verade. Unionen har redan från början av ECOSOC fått s k »consultative 
status, category B» och den bedriver samarbete med olika FN-organ, främst 
UNESCO, UNICEF och FAO. I likhet med åtskilliga andra internationella 
organisationer har unionen således ett slags halvofficiell prägel. Medlemmar
na består uteslutande av organisationer, och sammanlagt är det 200 organi
sationer från 35 länder, som ingår i unionen som medlemmar. Bland dessa 
organisationer märker man i främsta rummet de särskilda föreningar och 
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förbund, som i olika länder bildats för att tillvarata familjernas intressen, 
vidare kvinnoorganisationer, föräldraföreningar vid skolorna, undersöknings
centra för studium av befolkningsfrågor och sociala problem etc. I en del 
fall förekommer också, att själva staterna har ett slags officiellt medlem
skap genom att socialdepartementet eller något annat statligt organ inträt t 
som medlem. Den enda svenska medlemmen är Målsmännens riksförbund, 
som dock inte förefaller att ha ägnat medlemskapet i unionen något större 
intresse. 

Unionen har sitt säte i Paris, och verksamheten förefaller att främst le
das från Frankrike. Bland deltagarna i kongressen spelade fransmännen 
antalsmässigt en mycket stor roll. I övrigt var representationen särskilt stor 
från Belgien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Spanien, Portugal och 
Brasilien. Det är ingen tillfällighet, att dessa länder samtliga är sådana där 
katolicismen spelar en stor roll. Bland länder representerade vid kongressen 
märktes vidare ett antal östeuropeiska länder (Sovjetunionen, Polen och 
Tjeckoslovakien) samt åtskilliga utomeuropeiska länder, bland vilka sär
skilt f d och nuvarande franska territorier. Finland spelar en viss roll inom 
organisationen genom att både det finska och det svenska befolkningsför
bundet ingår som medlemmar och var representerade vid kongressen. En 
av unionens vice ordförande är förutvarande finska statsministern V Suk-
selainen, som för övrigt höll ett anförande vid kongressen. — Från de övriga 
nordiska länderna förekom endast enstaka representanter. 

Unionens syften anges bland annat vara att medverka till forskning rö
rande familjeproblem av olika slag, att insamla, sammanställa och distri
buera upplysningsmaterial, särskilt vad gäller sociologiska, ekonomiska, 
psykologiska och pedagogiska problem avseende familjerna, samt att på
verka världsopinionen och andra internationella organ om familjernas 
grundläggande behov och rättigheter. 

Arten av verksamheten framgår kanske bättre av en redogörelse for vad 
som uträt tats i anslutning till och under kongressen. Enär den producerade 
pappers- och ordmängden liksom vid alla större kongresser var mycket om
fattande, måste en dylik redogörelse bli starkt sammanträngd. En referent 
måste naturligtvis också vara tveksam om han fäster uppmärksamheten på 
det mest väsentliga. 

Kongressen hade en del plenarmöten, bland annat innefattande föreläs
ningar, som lämpligen kan karakteriseras som populärvetenskapliga, men 
under större delen av tiden delade man upp sig på fem arbetsgrupper, som 
behandlade följande ämnen: 

1. Familjen och samhällsinstitutionerna. I denna grupp diskuterades så
dana frågor som nödvändigheten av välöverlagda och konsekvent genomför
da familjepolitiska åtgärder, medlen för att familjeintressena blir väl repre
senterade i offentliga institutioner av politisk, administrativ, ekonomisk och 
social karaktär, samt mål och uppnådda resultat av familjepolitiska åtgärder 
På det internationella planet. 
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2. Familjernas levnadsnivå samt barnbidrag. Denna grupp ägnade sig åt att 
s tudera olika medel för att öka levnadsnivån i barnfamiljerna vid jämförel
se med barnlösa makar och ensamstående. Vidare ägnade man sig åt en 
analys av olika former för barnbidrag, inklusive lättnader i beskattningen 
för barnfamiljerna samt slutligen också åt möjligheterna att gardera famil
jerna mot sociala risker. 

3. Familjen och bostadsfrågan. Härunder studerade man följderna av otill
fredsställande bostadsförhållanden och vilka krav som måste ställas på en 
tillfredsställande bostadspolitik med avseende på planering av bostadsområ
den och bostäder, bostädernas kostnader etc. 

4. Familjernas välstånd och sociala anordningar, särskilt i länder som hål
ler på att industrialiseras. Studiegruppen ägnade sig åt sådana frågor som 
förändringar i levnadssättet, socialmedicinska åtgärder samt familjernas och 
socialarbetarnas ansvar. 

5. Den inre harmonin samt familjernas och barnets utveckling. Under denna 
rubrik diskuterades bland annat äktenskapet i dagens värld, föräldraskapets 
problem samt förhållandet mellan föräldrar och lärare. 

Förhållandet mellan föräldrar och lärare var också ämne för en särskild 
konferensdag i anslutning till själva kongressen. 

På grund av att de olika studiegrupperna arbetade parallellt kunde en och 
samma person följa förhandlingarna endast i en grupp. Av det skälet ägnar 
sig referenten i det följande huvudsakligen åt studiegruppen 2. 

Åtskilligt värdefullt förarbete hade här utförts. Sålunda hade en särskild, 
internationellt sammansatt arbetsgrupp vid ett par tidigare tillfällen sam
manträt t och utarbetat rapporter. Vidare hade material insamlats från olika 
länder med avsikt att belysa hur levnadsnivån i en familj förändras vid sti
gande barnantal . Vid analysen av detta material hade man studerat relatio
nerna mellan totalinkomsten och behoven på ett sätt, som i stort sett före
faller acceptabelt. Dock märks att man här som i andra sammanhang neg
ligerar betydelsen och värdet av det arbete, som utförs i hemmet. En av 
följderna härav är att barnkostnaderna blir mycket lägre för småbarn än 
för större barn. Om man däremot också räknar med vårdkostnaderna, så blir 
kostnaderna störst för de små barnen. 

Det från olika länder insamlade materialet visar som väntat, at t man för 
Frankrike endast får en obetydlig sänkning av levnadsnivån med stigande 
barnantal ; indextalet blir 90 för en trebarnsfamilj vid jämförelse med barn
lösa makar . Det är givetvis det franska systemet med löner varierande efter 
barnantalet, som leder till detta resultat. Även för Belgien, Luxemburg och 
Italien blir motsvarande indextal höga, mellan 70 och 75. Indextal på unge
fär 60—65 redovisas för Tyskland, Finland, Nederländerna, Norge och Dan
mark. Sverige ingår inte i materialet, men en kalkyl ger vid handen att mot
svarande indextal för vårt land bör ligga under 60. 
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På grundval av bland anna t det omtalade s tat is t iska materialet , som dock 
tills vidare blott föreligger för ett fåtal länder , hade u ta rbe ta t s en rappor t , 
som d isku te ra r olika pr inciper ock problem i s amband med kompensa t ion 
för ba rnkos inadcrna . Häri d iskuteras bland anna t det gamla problemet om 
hur långt m a n bör gå i kompensat ion. Lika litet som i motsvarande svenska 
diskussion visar det sig möjligt a t t nå fram till några hål lbara slutsatser 
på denna punk t . Skil lnaden i funktion mellan barnbidrag och skat teavdrag 
formuleras k l a r t : m e d a n barnbidragens funktion är att garan te ra ett visst 
minimum, så h ind ra r m a n genom ett syslem med skat te lä t tnader , at t den 
ekonomiska bördan till följd av ett st igande barnan ta l leder till en alltför 
långtgående nedpressning av levnadsnivån vid jämförelse mellan två perso
ner med s a m m a yrke men olika försörjningsbörda. 

I fråga om förvärvsarbete bland 
hust rur för m a n resonemanget att 
systemet med skat teavdrag och barn
bidrag bör u t formas p å ett sådant 
sätt, at t h u s t r u n kan välja fritt mel
lan hemarbete och yrkesarbete . Här 
ville m a n tillägga, a t t i konsekvensens 
namn också de e n s a m m a mödra rna 
borde k u n n a få välja fritt. Det ta skul
le emellertid k räva nrycket större 
barnbidrag och skat te lä t tnader för de 
ofullständiga famil jerna än som nu 
betraktas som möjliga att ås tadkom
ma. 

På det hela taget kan m a n säga, att 
diskussionen och s lu tsa tserna i rap
porten överraskande väl överensstäm
mer med motsvarande svenska dis
kussion, särskil t den som fördes i och 
i anslutning till be tänkandet Samhället 
och barnfamil jerna (SOU 1955:29) . 
Ett ur svensk synpunkt in t ressant ut
talande går ut på att det uppges före
ligga ett al lmänt önskemål om att in-
dexreglera barnbidragens storlek, an
tingen efter konsumentpr i se rna eller 
— ännu hellre — efter nat ionalin-

Bland de färgstarka kongressdeltagarna 
från utomeuropeiska länder väckte den 
mongoliska delegaten Mme Balgine 
Javezama särskild uppmärksamhet 
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komstens utveckling. Med tanke på att folkpensionerna hos oss redan är 
indexreglerade, vore det ju naturligt, om man också lät barnbidragen bli 
det, men hittills har alla propåer i den riktningen hastigt nedtystats. 

När det gäller hänsynstagandet till försörjningsbördorna i beskattningen, 
säger rapporten, att man kan välja mellan att införa skattefria avdrag, som 
varierar efter familjens storlek, eller att r äkna ut inkomsten per familjemed
lem eller per konsumtionsenhet efter något visst system. Det senare alterna
tivet, som i Sverige blott diskuterats i sambeskattningssammanhang, sägs 
vara att föredra. 

Liksom i de andra studiegrupperna ägde livliga diskussioner rum om de 
framlagda rapporterna, men det skulle föra för långt att här gå in på dem. 

Efter denna ganska utförliga presentation av vad som behandlades i grupp 
2 återstår ej så mycket ut rymme för att behandla kongressen i övrigt. Näm
nas kan, att kongressen i olika sammanhang underströk den stora roll, som 
uppfostran inom familjen spelar. I ett plenarföredrag betonade engelsman
nen Dr D Wall hur man nu tillskriver miljöfaktorer betydligt större och 
ärftliga faktorer betydligt mindre inflytande än bara för några få år sedan. 
Dr Wall framhöll vidare hur uppfostringsproblemet bland annat består i att 
lära barnet att komma ut ur den pr imära egocentriciteten. Det är inom fa
miljen, som det sker och det är där som barnen bör uppfostras i demokratisk 
anda. Men hu r skall man lära föräldrarna hur de skall uppfostra sina barn? 
Det är jämförelsevis lätt att bibringa dem erforderliga kunskaper om vita
miner och om renlighet, men hur lär man föräldrar att lära ut tillgivenhet, 
kärlek och förtroende för omgivningen? En sak vet man dock säkert och 
det är, att all påverkan av föräldrar måste ske på ett positivt sätt; om man 
ständigt talar om för föräldrarna vad de gör felaktigt, så skapar man osäker
hetskänslor och ångest, vilket skadar barnen än mer. 

Det kan nämnas, att frågor om uppfostran till familjebildning och för-
äldraskap tillvann sig stor uppmärksamhet inom grupp 5. En schweizare, 
Dr Theo Bovet, lade fram en rapport, vari han bland annat underströk 
betydelsen av att sexualundervisning ges i skolor och i andra sammanhang 
men att denna undervisning inte får begränsas till att behandla sexualiteten 
som något slags opersonlig kraft, som utifrån verkar på individerna. I stäl
let bör man betona hur sexualiteten utgör ett led i de krafter, som förenar 
mannen och kvinnan till ett par. Familjen är den levande cellen i samhället, 
och förberedelsen för giftermålet bör börja i den tidiga barndomen. 

Ett sammanfattande omdöme om de uppnådda resultaten vid en kongress 
av det här ovan skildrade slaget kan knappast fällas. Det är alldeles omöj
ligt att veta vilket inflytande de utarbetade rapporterna, de av deltagarna 
framlagda bidragen, de muntliga diskussionsinläggen och de antagna reso
lutionerna kan komma att få på det internationella planet och på utveck
lingen i de skilda länderna. Så mycket kan emellertid utan tvekan sägas 
att det är mycket nyttigt, att det finns en internationell organisation, som 
har tagit som sin uppgift att föra fram och levandegöra familjeproblemen. 
Inte bara i Sverige utan på så många andra håll i världen riskerar dessa 
problem ständigt att komma i skymundan för andra problemställningar, 
som av olika skäl har lättare att göra sig gällande. 
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DE SOCIALA UTGIFTERNA I DE NORDISKA 

LÄNDERNA ÅR 1955 

Av aktuarie THORE GRÖNQVIST 

På grundval av de sammanställningar som gjorts av den nordiska expert
kommittén för samordning av socialutgifterna i de nordiska länderna läm
nas här nedan en översikt av dessa utgifters storlek för olika ändamål un
der år 1955 i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Beträffande 
frågan om avgränsning av begreppet »sociala utgifter» hänvisas till en tidi
gare artikel i denna tidskrift (SocM 1951: 6, sid 411). Vid grupperingen av 
de olika utgiftsändamålen har huvudkriteriet varit de väsentligaste anled
ningarna till behov av stöd och hjälp. Vid sidan av sjukdom (I) , olycksfall 
i arbete (II) , arbetslöshet (III) , ålderdom och invaliditet (IV), har uppta
gits en särskild grupp för de familjesociala åtgärderna (V). Därefter följer 
dels en grupp (VI) för den allmänna socialhjälpen (fattigvård o dyl), vilken 
även inrymmer avgifter för livsmedelsrabatter i den mån sådana förekom
mer, saimt dels en grupp (VII), som innefattar utgifter för personskador 
vid militär- och krigsolyckor. De centrala ämbetsverkens förvaltningskost
nader redovisas för sig, enär många myndigheter ofta handlägger flera so
ciala verksamhetsgrenar. De lokala socialvårdsorganens förvaltningskost
nader däremot ingår i utgiftsposten för den förvaltningsgren som utgör 
deras huvudsakliga verksamhetsområde. De olika posternas storlek i de 
fem nordiska länderna år 1955 framgår av tabellen på omstående sida. 

Vill man jämföra omfattningen av de olika ländernas socialutgifter, är 
utgifternas relation till nettonationalinkomsten en bättre mätare än de ab
soluta beloppen, även om dessa omräknats enligt gällande växelkurser. Bland 
annat på grund av valutornas inhemska köpkraft samt på grund av skillna
der i levnadskostnader skulle en sådan omräkning ej göra de olika beloppen 
fullt jämförbara. I nedanstående tablå redovisas socialutgifterna i % av 
nettonationalinkomsten åren 1950, 1952, 1954 och 1955. I motsats till vad 
fallet är i tabellen inräknas här i begreppet social utgifter även under året 
gjorda överföringar till eller från fonder. 
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Utgifter för sociala ändamål i de nordiska länderna år 19S5 
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I de olika länderna uppgick socialutgifterna till följande belopp per in
vånare. 

De sociala utgifternas relativa fördelning på olika huvudgrupper av ut
giftsändamål år 1955 framgår av denna sammanställning. 

Principerna för socialutgifternas finansiering är rätt olika i de skilda 
länderna, vilket framgår av nedanstående tablå, som anger 1955 års utgifter 
procentuellt fördelade på olika huvudmän. 

Det måste påpekas att en redovisning av socialpolitikens kostnader aldrig 
kan ge en fullständig bild av socialpolitikens verkliga omfattning. Det finns 
nämligen mycket som inte kan mätas i pengar och därför aldrig kommer in 
i kalkylen, och dessa poster kan variera starkt mellan de olika länderna. 
Man kan peka på de förmåner som tillkommer arbetare och anställda ge
nom t ex lagarna om arbetstid och om semester. Stora poster kommer aldrig 
med i en kalkyl som den ovan redovisade, t ex arbetsgivarnas utgifter för 
arbetarskyddsanordniingar och hygieniska anordningar, vidare deras in
vesteringar för att bereda sina arbetare goda och billiga bostäder samt kost
nader för att öka arbetarnas trivsel, för fritidssysselsättningar samt deras 
yrkesskicklighet. 
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PERIODISKA ÖVERSIKTER 

Register 

Varje månad: 
Konsumentprisindex 
Sysselsättning och arbetslöshet 

Varje kvartal: Senast 
i nr 

Byggnadsverksamheten i städer och 
köpingar detta nr 

Omsättningen inom detaljhandel m m 1958: 9 
Sysselsättning och löner inom in

dustrin detta nr 
Utlänningar i Sverige 1958: 9 

Varje är: 
Arvsfonden, allmänna 1957: 11 
Barnavård, samhällets 1958: 2 
Barnbidrag, allmänna 1958: 4 
Bostadsbyggandet detta nr 
Daghem och förskolor 1958: 2 
Fattigvården 1958: 1 

Frånvarofrekvensen vid vissa industri
företag detta nr 

Hemhjälp, social 1958: 8 
Konsumentpriserna i Sverige och i 

utlandet 1958: 8 
Mödrahj alpen 1958: 7 
Nykterhetsnämndernas ingripanden. 

Preliminär rapport 1958: 6 
Nykterhetsnämndernas verksamhet . 1958: 2 
Nykterhetsvårdsklientelet 1958: 5 
Socialhjälp och barnavård till utlän

ningar 1957:11 
Socialvårdens kostnader och finan

siering 1958: 4 
Statens utgifter för sociala ändamål . 1958: 2 
Ungdomsvårdsskolorna 1958: 7 
Vårdanstalt för alkoholmissbrukare, in

tagna på 1958: 8 
Ålderdomshem, om statsbidrag till . 1958: 8 
Ålderdomshemmen, antal platser och 

vårdtagare m m 1957:11 

BYGGNADSVERKSAMHETEN I STÄDER OCH KÖPINGAR 

UNDER ANDRA KVARTALET 1958 

Preliminär översikt utarbetad av bostadsstyrelsen 

I det följande lämnas vissa uppgifter dels om bostadsbyggandet i städer och 
köpingar, dels om byggnadsverksamheten för andra än bostadsändamål i 
sju av rikets största städer. 

De nedan lämnade uppgifterna om bostadsbyggandet avser lägenheter i 
påbörjade, pågående och inflyttningsfärdiga nybyggnader.1 

Uppgifterna om byggnadsverksamheten för andra än bostadsändamål av-

1 Se SocM 1950; 6, sid 431. 
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Tab 1. Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter i nybyggnader i 53 städer1 under 
tiden januari 1948—juni 1958 

1 De städer som vid ingången av år 1944 hade mer än 10 000 invånare. 

ser såväl nybyggda som till-, på- eller ombyggda hus, vilka fullbordats under 
redovisningsperioden. 

Inflyttningsfärdiga lägenheter. I tab 1 redovisas antalet inflyttningsfärdiga 
lägenheter under åren 1948—1957 samt under första och andra kvartalen 
år 1958 i de 53 städer, som vid ingången av år 1944 hade mer än 10 000 
invånare. 

I tab 2 redovisas vissa uppgifter om antalet inflyttningsfärdiga lägenheter 
i städer med mer än 30 000 invånare, städer med 10 000—30 000 invånare, 
städer med mindre än 10 000 invånare samt i köpingar. I tab 3 lämnas sam
ma uppgifter för varje enskild stad med mer än 30 000 invånare. 

Antalet under andra kvartalet 1958 inflyttningsfärdiga lägenheter i de 53 

Tab 2. Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter i nybyggnader i olika 
grupper av städer samt köpingar1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1958-
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Tab 3. Antalet inflyttningsfärdiga lägenheter i nybyggnader i städer 
med mer än 30 000 invånare1 

1 Enligt den administrativa indelningen den 1 januari 1958. 

städer, för vilka uppgifter redovisas i tab 1, var 8 433, vilket överstiger anta
let under närmast föregående kvartal med 3 % och antalet under andra 
kvartalet 1957 med 15 %. I samtliga städer och köpingar tillhopa ökade 
antalet inflyttningsfärdiga lägenheter från 10 380 under andra kvartalet 
1957 till 11 215 under andra kvartalet 1958 eller med 8 %. 

Under första halvåret 1958 var i städer och köpingar tillhopa antalet in
flyttningsfärdiga lägenheter 22 460 eller 11 % lägre än första halvåret 1957, 
då motsvarande antal var 25 278. 

En jämförelse med andra kvartalet 1957 för olika grupper av kommuner 
visar att antalet inflyttningsfärdiga lägenheter ökat med 12 % i städer med 
mer än 30 000 invånare, med 7 % i städer med 10 000—30 000 invånare och 
med 8 % i köpingar. I städer med mindre än 10 000 invånare har antalet 
minskat med 14 %. Jämfört med första halvåret 1957 minskade antalet 
under första halvåret 1958 inflyttningsfärdiga lägenheter med 7 % i städer 
med mer än 30 000 invånare, med 14 % i städer med 10 000—30 000 invå-

Tab 4. Antalet lägenheter i påbörjade nybyggnader i 53 städer under 
tiden januari 1948—juni 1958 



Byggnadsverksamheten under andra kvartalet 1958 591 

Tab 5. Antalet lägenheter i pågående nybyggnader i 53 städer vid slutet av varje kvartal 
noder tiden 31 mars 1948—30 juni 1958 

nare, med 8 % i släder med mindre än 10 000 invånare och med 24 % i 
köpingar. 

Lägenheter i påbörjade och pågående nybyggnader (53 städer). För de 53 
städer, som vid ingången av år 1944 hade mer än 10 000 invånare, redovisas 
i tab 4 antalet lägenheter i nybyggnader, som påbörjats under varje kvar
tal sedan år 1948 och i tab 5 antalet lägenheter i hus, som var under bygg
nad vid ingången av varje kvartal under samma tid. Dessa uppgifter är 
osäkrare än uppgifterna om antalet inflyttningsfärdiga lägenheter. De redo
visade antalen har därför avrundats till jämna hundratal . 

Antalet lägenheter i hus, som påbörjats under andra kvartalet 1958 upp
gick till 10 700, vilket överstiger antalet under första kvartalet påbörjade 
med 7 400 och antalet under andra kvartalet 1957 påbörjade med 2 800. 
Antalet lägenheter i under första halvåret 1958 påbörjade hus var 14 000 
eller 1 000 flera än i under första halvåret 1957 påbörjade hus. 

Antalet lägenheter i hus under byggnad var 37 400 vid slutet av andra 
kvartalet 1958, vilket jämfört med motsvarande antal närmast föregående 
kvartal innebär en ökning ined 2 200 och i jämförelse med andra kvartalet 
1957 med 3 500. 

Lokaler för andra än bostadsändamål. Vissa uppgifter om fullbordade loka
ler för andra än bostadsändamål avseende första och andra kvartalen åren 
1957 och 1958 resp hela året 1957 återfinns i tab 6 och 7. 

Tab 6. Golvyta (m2) i fullbordade lokaler för andra än bostadsändamål i sju städer 
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Tab 7. Golvyta (m2) i under 2:a kvartalet 1958 fullbordade lokaler för andra än bostadsändamål 
i sju städer, fördelade efter byggnadsarbetets art samt lokalernas ändamål 

Sammanställningarna bygger huvudsakligen på uppgifter, som lämnats av 
byggnadsnämnderna. I uppgifterna ingår icke byggnader, som uppförts eller 
ombyggts för statliga myndigheters räkning. 

Under andra kvartalet 1958 tillkom i de sju städerna lokaler för andra än 
bostadsändamål med en sammanlagd golvyta av 194 559 m2. Motsvarande yta 
under andra kvartalet 1957 var 125 594 m2. 

G Ö 
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BOSTADSBYGGANDET ÅR 1957 

Preliminär översikt utarbetad av bostadsstyrelsen 

Bostadsstyrelsens statistik över bostadsbyggandet bygger på uppgifter från 
kommunerna. Alla kommuner har lämnat uppgifter om bostadsbyggandet år 
1957. Beträffande ett antal hus har uppgifterna emellertid varit alltför brist
fälliga för att tas med i bearbetningen. Det är sannolikt att styrelsen i efter
hand kommer att få uppgifter om ytterligare några hus, som hade bort ingå 
i redovisningen av bostadsbyggandet år 1957. I följande redovisning ingår å 
andra sidan några hus, som rätteligen hade bort ingå i redovisningen för ti
digare år. 

Nybyggnadsverksamhetens omfattning 

Under år 1957 tillkom 18 440 nybyggda hus med minst en bostadslägenhet. 
Antalet lägenheter i dessa hus var 64 455. Av uppgifterna i tab 1 framgår att 
antalet lägenheter i nybyggda hus år 1957 var större än någon tidigare års
produktion. 

Före år 1949 avsåg bostadsbyggnadsstatistiken icke hela riket. Bostads
styrelsen har emellertid med ledning av tillgängliga uppgifter beräknat bo
stadsproduktionens omfattning under åren 1938—48. Beräkningarna redo
visas i tab 1. I de beräknade talen ingår i viss utsträckning genom ombygg
nad tillkomna lägenheter. Särskilt uppgifterna för landskommunerna åren 
1946—48 är osäkra. 

En viss uppfattning om bostadsproduktionens omfattning under tidigare 
perioder ger också uppgifterna i 1945 års bostadsräkning om bostadsbe
ståndets åldersfördelning. Uppgifter om antalet lägenheter i hus färdigställda 
åren 1936—40 och 1941—45 återges i tab 2. 

Fördelning på kommungrupper och områden med olika planinstitut 

Tab 1 ger även en översiktlig bild av produktionens fördelning på tätorter 
och landsbygd åren 1938—45 och på städer, köpingar och egentliga lands
kommuner åren 1946—57. En enhetlig uppdelning har icke varit möjlig. Av 
tabellen framgår att de 64 455 under år 1957 inflyttningsfärdiga lägenheter
na fördelar sig med 42 656 på städerna, 6 039 på köpingarna och 15 760 på 
de egentliga landskommunerna. Jämfört med 1956 har antalet inflyttnings
färdiga lägenheter ökat med drygt 6 000 i städerna och ungefär 900 i kö-

40—580090. SocM 
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Tab 1. Bostadsproduktionen (antal lägenheter) åren 1938—1957 

pingarna, medan ökningen i de egentliga landskommunerna inskränker sig 
Ull ca 300 lägenheter. 

Tab 2 visar att antalet inflyttningsfärdiga lägenheter i Stockholm, som 
åren 1954 och 1955 var ca 6 800 men som år 1956 minskade till 5 380, åter 
har ökat och 1957 uppgår till 6 466. I Göteborg har antalet inflyttningsfär
diga lägenheter ökat något i förhållande till år 1956, då det var 3 628, och 
uppgår 1957 till 3 999, vilket dock är lägre än åren 1954 och 1955, da an-

BOSTADSPRODUKTIONEN (ANTAL LÄGENHETER) ÅREN 1946-57. 
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Tab 2. Antal lägenheter i 1945 års bostadsbestånd, tillkomna åren 1936—1940 och 
1941—1945, samt bostadsproduktionen åren 1946—1957 

talet översteg 4 000. I Malmö uppgick 1957 antalet inflyttningsfärdiga Ii 
genheter till 2 712, vilket är det högsta antal som har redovisats under hel 
efterkrigsperioden. 

I gruppen städer med 30 000—100 000 invånare är år 1957 antalet inflyt 
ningsfärdiga lägenheter 11 898, vilket med ca 3 000 överstiger motsvarane 
antal år 1956. Gruppen städer med 10 000—30 000 invånare har 1957 ett ni 
got mindre antal inflyttningsfärdiga lägenheter än år 1956, 9 552 jämfö: 
med 9 769. I städer med 5 000—10 000 invånare och i sådana med und< 
5 000 invånare är antalet större än 1956. 

1957 års bostadsproduktion understiger i Stockholms stad årsgenomsni 
ten för åren 1936—40 och 1951—55. För övriga i tab 2 redovisade städer oc 
grupper av städer samt i landskommunerna är antalet år 1957 inflyttning: 
färdiga lägenheter större än årsgenomsnittet för någon av de i samma tabe 
redovisade perioderna. 

I tab 3 har bostadsproduktionen fördelats på områden med olika planii 
stitut. Andelen lägenheter i hus uppförda inom områden med stads- elh 
byggnadsplan i hela riket har år 1957 ökat till drygt 90 procent efter att t 
digare under en följd av år tämligen konstant ha varit 88 à 89 procent. I c 
egentliga landskommunerna har motsvarande andel sedan år 1949 fortgi 
ende ökat och utgör år 1957 drygt 70 procent. 

Hustyper 

Vid bearbetningen av 1957 års material har antalet nybyggda hus och anta
let lägenheter i dessa fördelats på fem olika hustyper. De egentliga bostads
husen har fördelats på fyra hustyper, nämligen enfamiljshus, tvåfamiljshus, 
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Radhuslänga av 1957 års modell 

rad- och kedjehus samt flerfamiljshus. Som en femte hustyp — icke bostads
hus — har räknats hus, i vilka mindre än hälften av lägenhetsytan är av
sedd för bostäder. 

Som enfamiljshus och tvåfamiljshus har redovisats friliggande bostadshus 
med en resp två som familjebostäder avsedda lägenheter. Därutöver kan i 
sådana hus förekomma en eller två smålägenheter icke avsedda som familje
bostäder. Som rad- och kedjehus har redovisats enfamiljs- eller tvåfamiljs
hus sammanbyggda i länga med flera liknande hus och med egen ingång 
från det fria till varje lägenhet. (Bostadsutrymmena kan gränsa direkt 
till varandra eller vara skilda åt medelst garage el dyl.) 

Enfamiljshus, tvåfamiljshus samt rad- och kedjehus redovisas i den föl
jande framställningen under den gemensamma beteckningen småhus. 

I redogörelserna för tidigare år har rad- och kedjehus uppförda utan stat
liga lån och bidrag eller med egnahemslån redovisats som enfamiljs- och 
tvåfamiljshus, medan rad- och kedjehus uppförda med tertiär- och/eller till-
läggslån har redovisats som flerfamiljshus. Denna fördelning av rad- och 
kedjehusen dels på enfamiljs- och tvåfamiljshus, dels på flerfamiljshus har 
inneburit, att i det förra fallet rad- eller kedjehusenheten1 har redovisats 
såsom ett hus och i det senare fallet den sammanhängande, av flera sådana 
enheter bestående längan. 

Från och med år 1955 kan uppgifter om antalet lägenheter i rad- och ked-
jehus särredovisas. 
1 Rad- eller kedjehusenhet skall innehålla en familjebostad om den är ett enfamiljshus och 
två familjebostäder om den är ett tvåfamiljshus. 
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Tab 3. Antal lägenheter i nybyggda hus, fördelade pä områden med 
olika planinstitut, åren 1949—1957 

Den nya, från och med år 1957 tillämpade fördelningen av bostadspro
duktionen på fem hustyper innebär, att vid bearbetningen av primäruppgif
terna varje rad- eller kedjehusenhet behandlas såsom ett hus. För åren 1955 
och 1956 har det totala antalet rad- och kedjehus i denna mening i efter
hand beräknats med ledning av de i statistiken för dessa år föreliggande 
uppgifterna om de totala antalen lägenheter i rad- och kedjehus och hittills 
tillämpade regler för fördelningen av dessa på hustyper. Resultaten av dessa 
beräkningar redovisas i tab 4. 

Till följd av den nya fördelningen på hustyper, med rad- och kedjehusen 
såsom en särskild hustyp, avviker uppgifterna i tab 4 om antalen under 1955 
och 1956 nybyggda hus — såväl totalt som i fråga om olika hustyper även
som beträffande lägenhetsantalen i dessa — från uppgifterna härom i redo
visningen av statistiken över bostadsbyggandet under de nämnda två åren. 

I efterföljande tablå redovisas antalet åren 1955—57 nybyggda rad- och 
kedjehus samt antalet lägenheter i dessa fördelade på enfamiljs- och två-
familjshus samt med hänsyn till förekomsten av statligt stöd och formen 
för detta. 
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Av tab 4 framgår, att sedan år 1955 antalet lägenheter i friliggande enfa
miljshus har varit ungefär oförändrat, att antalet lägenheter i friliggande två-
familjshus successivt har minskat och att antalet lägenheter i rad- och kedje
hus mer än fördubblats. Jämfört med år 1956 har det sammanlagda antalet 
lägenheter i småhus ökat med ca 1 250. Det uppgick år 1957 till ca 17 100. 
Antalet lägenheter i flerfamiljshus var år 1957 ca 47 000 och har jämfört 
med år 1956 ökat med ca 6 400. 

Småhusens relativa andel av bostadsproduktionen, som år 1955 var 29 
procent, var år 1956 28 procent och minskade år 1957 till 27 procent, medan 
flerfamiljshusens relativa andel ökade från 71 procent år 1956 till 73 pro
cent år 1957. 

ANTAL LÄGENHETER I OLIKA HUSTYPER. ÅREN 1949-57. 
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Tab 4. Nybyggda hus efter hustyp, åren 1949—1957 

I nedanstående tablå redovisas för olika kommungrupper det procentuella 
antalet lägenheter i enfamiljs- och tvåfamiljshus (åren 1949—54) och i små
hus (åren 1955—57). Produktionen av småhus utgjorde i de tre största stä
derna år 1957 en större och i de övriga redovisade kommungrupperna en 
mindre andel av totalproduktionen än år 1956. Andelen lägenheter i små
hus har minskat mest i egentliga landskommuner. 

Byggnadsmaterial 

Uppgifter beträffande materialanvändningen inhämtades fram till år 1956 om 
det huvudsakliga byggnadsmaterialet i husens ytterväggar. Under år 1956 
ändrades primäruppgiften om byggnadsmaterial till att avse endast det bä-
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Tab 5. Huvudsakligt byggnadsmaterial i ytterväggar i nybyggda hus, 
åren 1949—1957 

rande materialet i husens ytterväggar. Det kan dock antas att en del av 
primäruppgifterna ännu år 1957 fortfarande avser den tidigare och vidare 
materialspecifikationen. Vid granskningen av primäruppgifterna för år 1952 
och senare år har kompletterande uppgifter inhämtats om hus, för vilka mer 
än ett material har redovisats, varefter husets klassificering har bestämts 
av det bärande materialet. Härigenom har antalet lägenheter i restgruppen 
>annat material», vilken utom icke specificerade material avser även kom
binationer av olika material, reducerats högst avsevärt. 

I tab 5 redovisas användningen av de olika materialen uttryckt i det an
tal lägenheter som ingår i de av resp material uppförda husen. Produktio-
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Tab 6. Lägenheter i nybyggda hus, fördelade pä grupper av 
byggherrar, åren 1949—1957 

nens fördelning efter använt material har förändrats i vissa avseenden jäm
fört med föregående år. Användningen av lättbetong har minskat något, 46 
procent av lägenheterna ingår 1957 i hus byggda av detta material. De fyra 
närmast föregående åren ingick mer än hälften av lägenheterna i lättbetong-

Tab 7. Förekomst och form av statligt stöd för nybyggda hus, åren 1949—1957 
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Tab 8. Lägenhetstyper i nybyggda hus, åren 1949—1957 

hus. Användningen av tegel har minskat successivt sedan år 1951. År 1957 
ingår 15 procent av lägenheterna i sådana hus. Trä har använts i ungefär 
samma utsträckning som åren 1955 och 1956. Betong har använts i väsent
ligt ökad utsträckning, och 19 procent av lägenheterna är år 1957 belägna 
i sådana hus. De redovisade förändringarna av produktionens fördelning bör 
ses mot bakgrunden av vad som tidigare har anförts beträffande primär
uppgifternas ändrade karaktär. Av vikt i detta sammanhang är vidare att 
hus med bärande innerväggar av betong och med icke bärande utfackningar 
av annat material i ytterväggarna har klassificerats som betonghus. 

Betydande skillnader i materialanvändningen föreligger mellan småhus å 
ena sidan och övriga hus å den andra. Trä är det vanligaste materialet vid 
uppförandet av mindre hus. Drygt två tredjedelar av lägenheterna i de år 
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Tab 9. Lägenheter i nybyggda hus fördelade efter hustyp och 
Mgenhetstyp, åren 1949—1957 

1957 uppförda småhusen var belägna i trähus, ungefär en fjärdedel i lätt
betonghus och mindre än en tiondel i hus av tegel. Fördelningen är i stort 
sett densamma som år 1956. I flerfamiljshusen (inkl icke-bostadshus) är 
lättbetong, betong och tegel i nu nämnd ordning de vanligaste materialen 
år 1957. Jämfört med år 1956 har användningen av tegel och lättbetong 
minskat och användningen av betong ökat. 

Byggherrar 

Med byggherre menas här myndighet, organisation eller enskild, för vars 
räkning ett hus uppförs, vare sig arbetet bedrivs i egen regi eller utlämnas 
på entreprenad. 

I tab 6 redovisas för vart och ett av åren 1949—57 antalet lägenheter i in-
tlyttningsfärdiga hus, fördelade på olika grupper av byggherrar. Ett ringa 
antal lägenheter uppförs för statens och landstingens räkning. Antalet lä
genheter i hus uppförda för kommunala och allmännyttiga företag har, jäm
fört med motsvarande antal år 1956, ca 16 700, ökat och uppgår år 1957 till 
ca 19 000. Den relativa andelen av produktionen är dock oförändrat ca 29 
procent. För kooperativa företag färdigställdes likaledes ett större antal lä
genheter år 1957 än år 1956, ca 17 500 lägenheter jämfört med 14 300. An
talet lägenheter i dessa företag var 1957 högre än under något av åren 
1949—56. Även den relativa andelen ökade 1957 och var två procentenheter 
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större än år 1956. För arbetsgivare färdigställdes ca 1 850 lägenheter, vilket 
innebär en minskning såväl absolut som relativt i förhållande till föregå
ende år. Antalet lägenheter uppförda av egnahemsbyggare -— 14 000 — är 
med undantag för 1955 högre än något år under perioden 1949—56. Relativt 
sett har andelen lägenheter uppförda av egnahemsbyggare minskat jämfört 
med åren 1955 och 1956. För övriga byggherrar, såväl enskilda personer som 
bolag, stiftelser och organisationer av olika slag, uppfördes år 1957 ca 11 700 
lägenheter, vilket något överstiger tidigare maximum (1954) under redo
visningsperioden. Deras relativa andel av bostadsproduktionen år 1957, ca 
18 procent, var dock lägre än något år under perioden med undantag för 
1956. 

Statliga lån och bidrag 

Redovisningen avser förekomsten av sådana statliga lån och bidrag, vilkas 
syfte är att främja bostadsförsörjningen. Endast i undantagsfall har defi
nitivt beslut om lån och bidrag hunni t meddelas vid den tidpunkt, då de 
statistiska uppgifterna har sammanställ ts . Redovisningen avser därför an
talet lägenheter i hus, för vilka ett preliminärt beslut om lån eller bidrag har 
meddelats eller statsbidrag till pensionärshem har tillstyrkts. Då preliminärt 
bifallna ansökningar icke alltid fullföljs, blir antalet lägenheter i hus för 
vilka lån utbetalas något mindre än i hus för vilka preliminärt beslut med
delas. 

Som framgår av tab 7 har beslut om statliga lån eller bidrag meddelats 
för år 1957 nybyggda hus med ti l lsammans 60 715 lägenheter. Utan statliga 
lån eller bidrag har uppförts hus med 3 740 lägenheter. Som framgår av 
följande tablå, vari redovisas procentuella antalet lägenheter i företag med 
statliga lån eller bidrag, har småhusen belånats i något högre och övriga hus 
i något lägre utsträckning än år 1956. 

Lägenhetstyper 

Tab 8 visar att, jämfört med år 1956, antalet inflyttningsfärdiga lägenheter 
har ökat inom alla andra lägenhetstyper än sådana om två rum och kök. 
Den största ökningen, 4 100 lägenheter, kan noteras för lägenheter om tre 
rum och kök och den därnäst största, 2 100, för lägenheter om fyra rum och 
kök. Bland smålägenheterna (lägenheter u tan kök eller om ett r u m och kök) 
ökade enkelrummen med ca 1 100 och kokvrålägenheterna med ca 700. Är 
1957 färdigställdes ca 6 750 flera lägenheter om minst tre rum och kök ocb 
ca 2 250 flera smålägenheter än under år 1956, medan antalet lägenheter 
om två rum och kök var ca 1 450 färre. 
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PROCENTUELLA ANTALET LÄGENHETER I OLIKA 
LÄGENHETSTYPER. ÅREN 1949-57. 

Från 1956 till 1957 har andelen lägenheter om två rum och kök minskat 
från 31 till 25 procent, medan andelen lägenheter om tre och flera rum och 
kök har ökat från 51 till 55 procent och andelen smålägenheter från 18 till 
19 procent. Andelen lägenheter om två rum och kök är 1957 den minsta och 
andelen lägenheter om tre och flera rum och kök den största under redo
visningsperioden. 

Av tab 9 framgår, att lägenheter om fyra rum och kök är den vanligaste 
lägenhetstypen i småhus. Andelen sådana lägenheter har ökat från 34 pro
cent år 1955 till 38 procent år 1957. I övriga hus är två rum och kök fortfa
rande den vanligaste lägenhetstypen, trots att andelen sådana lägenheter 
sedan år 1955 har minskat från 43 till 33 procent. I dessa hus är 1957 an
delen lägenheter om tre och flera rum och kök — 41 procent — för första 
gången under redovisningsperioden större än andelen lägenheter om två 
rum och kök. 

Efterföljande tablå, vari redovisas det procentuella antalet smålägenheter 
och lägenheter om minst tre rum och kök i olika kommungrupper, visar att, 
jämfört med år 1956, andelen smålägenheter har ökat i Stockholm, Göteborg 
och Malmö tagna tillsamman, minskat i övriga städer samt i köpingar och 
förblivit oförändrad i egentliga landskommuner. Andelen lägenheter om tre 
och flera rum och kök har ökat i alla andra redovisade kommungrupper än 
egentliga landskommuner, där den har förblivit ungefär oförändrad. 
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Lägenhetsutrustning 

Förekomsten av centralvärme, wc och badrum redovisas i tab 10 och 11. 
Uppgifterna avser enskilda wc:n och badrum. Några för flera lägenheter ge
mensamma v\'c:n och badrum redovisas e j . 

Prakt iskt taget alla lägenheter i de under senare år byggda husen har 
centralvärme. Endast 37 lägenheter i de under år 1957 inflyttningsfärdiga 
husen saknade sådan utrustning. 

Av lägenheterna om minst två rum och kök i de år 1957 nybyggda husen 
hade så gott som alla dessutom både wc och badrum (tab 11). 

De mindre lägenheterna utrustas icke lika fullständigt, men andelen små
lägenheter utrustade med såväl wc som badrum har successivt ökat. I de 
år 1957 inflyttningsfärdiga husen inreddes badrum (och wc) i 89 procent 
av lägenheterna om ett rum och kök, i 79 procent av kokvrålägenheterna och 
dubbletterna och i 33 procent av enkelrummen. 

Av enkelrummen saknade år 1956 en fjärdedel enskilt wc men år 1957 
endast en tiondel. 

I följande tablå redovisas det procentuella antalet lägenheter med såväl 
wc som badrum i olika kommungrupper . 

Ombyggnads-, förbättrings- och rivningsverksamhet. Nettotillskott av lägenheter 

Uppgifter inhämtas om sådana ombyggda och förbättrade hus, i vilka lägen
heter tillkommer eller avgår och/eller ändrar standard i vissa avseenden, 
nämligen om rumsantalet ökas eller minskas, om centralvärme anordnas 
eller enskilt wc eller badrum inreds i lägenheter som tidigare har saknat 
dylik utrustning. Från och med år 1956 har redovisningen av ombyggnads-
och förbättringsverksamheten inskränkts ; dels inhämtas icke längre några 
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Tab 10. Lägenhetsutrugtning i nybyggda hus, åren 1949—1957 

uppgifter om inläggandet av vatten- eller avloppsledning, dels redovisas öv
riga standardändringar endast i samband med redovisningen av nettotill
skottet av lägenheter inom olika utrustningsgrupper och lägenhetstyper. Upp
gifterna om ombyggnads- och förbättringsverksamheten måste anses som 
ofullständiga, då svårigheterna för uppgiftslämnarna att få kännedom om 
ändringsarbetena ofta är stora. 

Medan uppgifterna om ombyggnads- och förbättringsarbetena skall läm
nas när dessa har avslutats, avser uppgifterna om rivningar hus, vilkas riv
ning har påbörjats. 

Antalet lägenheter i rivningshus har sedan år 1953 successivt ökat och 
uppgick år 1957 till 3 162 (tab 12). 

Rivningshusen innehåller ett tämligen stort antal smålägenheter. Ombygg
nadsverksamheten har medfört en minskning av antalet lägenheter om ett 
och två rum och kök och en ökning av antalet större lägenheter. Resultatet 
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Tab 11. Lagenhetgutrustning i lägenheter av olika storlek i nybyggda 
hus, åren 194»—1957 

av ombyggnads- och rivningsverksamheten innebär, att antalet lägenheter 
om ett och två rum och kök utgör en mindre och antalet lägenheter om minst 
tre rum och kök en större procentuell del av nettotillskottet av lägenheter 
än av nyproduktionen (tab 13). 

I tab 14 redovisas de på nybyggnad, på nettoresultatet av ombyggnad och 
på rivning beroende förändringarna i bostadsbeståndets sammansättning 
med avseende på utrustningsgrupper. Antalet dåligt utrustade lägenheter 
har minskat väsentligt mera genom ombyggnad än genom rivning. Flertalet 
av de 3 162 genom rivning avgångna lägenheterna saknade visserligen cen-

Tab 12. Antal tillkomna och avgångna lägenheter, åren 1949—1957 
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Tab 13. ökning resp minskning av antalet lägenheter i olika lägenhetstyper 
genom nybyggnad, ombyggnad och rivning, år 1957 

tralvärme och -wc, men genom ombyggnad och förbättringar har samtidigt 
antalet lägenheter utan centralvärme reducerats med 4 137 och antalet lä
genheter utan wc med 4 765. Det sammanlagda resultatet av nybyggnad, om
byggnad och rivning är, att antalet lägenheter med centralvärme har ökat 
med 68 178 och antalet lägenheter med wc med 68 247. Antalet lägenheter 
utan centralvärme har minskat med 6 811 och antalet lägenheter utan wc 
med 6 880. 

Då som ovan har framhållits uppgifterna om förbättringsverksamheten 
är ofullständiga, bör de här redovisade uppgifterna om ökningen av antalet 
lägenheter med centralvärme och wc samt minskningen av antalet lägenhe
ter utan denna utrustning anses som minimiuppgifter. 

Tab 14. ökning resp minskning av antalet lägenheter i olika utrustningsgrupper genom 
nybyggnad, ombyggnad och förbättring samt rivning, år 19S7 
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FRÅNVAROFREKVENSEN M M INOM INDUSTRIN 

I NOVEMBER 1957 

Med början hösten 1947 har socialstyrelsen varje höst och vår med undantag 
för våren 1948, hösten 1952 samt vårarna 1956 och 1957 utfört undersök
ningar angående frånvaron från arbetet under en vecka vid vissa industri
företag. 

Den senaste undersökningen, som avser veckan 24—30 november 1957, 
har utvidgats rätt väsentligt jämfört med tidigare undersökningar. Syftet 
med denna utvidgning har varit att erhålla bättre möjligheter att bedöma 
vissa verkningar av den nu pågående arbetstidsförkortningen. 

Utvidgningen består bl a i att undersökningen berör samtliga branscher 
inom den egentliga industrin i stället för som tidigare blott vissa industri
grupper. Ett urval har gjorts bland de företag, som ingår i socialstyrelsens 
sysselsättningsstatistik. Uppgiftsblanketter utsänds till samtliga i sysselsätt
ningsstatistiken för augusti 1957 medverkande företag med över 100 arbe
tare och till vart femte av övriga i förteckningen upptagna företag. 

Blanketter utsändes till sammanlagt 2 818 företag, varav 1 041 tillhörde 
»totalgruppen» och 1 777 »femtedelsgruppen». Bearbetningsbara svar in
kom från 2 335 företag, av vilka 991 tillhörde den förra och 1 344 den senare 
gruppen. 

Vid bearbetningen företogs en uppräkning av uppgifterna från företagen 
inom femtedelsgruppen. Hänsyn togs därvid till den lägre svarsfrekvensen 
bland dessa företag, i det att varje sådant företag räknades 6,1 i stället för 
som urvalskvoten anger 5,0 gånger. 

Liksom tidigare skulle redovisningen på blanketterna endast avse arbe
tare, inberäknat lagerarbetare, chaufförer samt förmän, som regelmässigt 
själva deltog i arbetet. I redovisningen skulle inte medtas ingenjörer, 
verkmästare och andra arbetsledare, kontors- och butikspersonal, lagerföre
ståndare, hemarbetare, städerskor och servitriser samt skogs- och jordbruks
arbetare. 

Blanketterna innehöll för varje dag under veckan uppgifter om antalet 
manliga och kvinnliga arbetare fördelade på följande sju grupper: 1) i ar
bete hela arbetsdagen, 2) ej i arbete på grund av friskift, 3) frånvarande 
hela dagen på grund av att femdagarsvecka e dyl tillämpades, 4) permitte-
rade hela arbetsdagen, 5) permitterade del av arbetsdagen, 6) frånvarande 
hela arbetsdagen på grund av personliga skäl, 7) frånvarande del av arbets
dagen på grund av personliga skäl. 
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Gruppen 1 skulle till skillnad från tidigare fördelas på a) arbetare som 
under dagen ej arbetat övertid, b) arbetare som under dagen arbetat över
tid en timme eller mindre, c) arbetare som under dagen arbetat övertid mer 
än en timme. Vidare skulle gruppen 6 uppdelas på a) arbetare som varit från
varande på grund av sjukdom, b) arbetare som varit frånvarande på grund 
av olycksfall i arbete, c) arbetare som varit frånvarande på grund av fa
milj eskäl, rekreation eller andra personliga förhållanden. Av de senare un
dergrupperna har gruppen b tidigare inte särredovisats. 

Då vid nattskiftsarbete skiftet påbörjats på kvällen den ena dagen och 
avslutats på morgonen dagen därpå, skulle vederbörande arbetare redovisas 
i grupp 1, 5 eller 7 för den dag, då nattskiftet avslutats. Arbetare som en viss 
veckodag påbörjat nattskiftsarbete på kvällen men icke utfört något arbete 
tidigare under dagen skulle för denna dag redovisas som frånvarande (i 
grupp 2, 3, 4 eller 6). 

Förutom de redan nämnda utvidgningarna har den senaste undersökning
en också utvidgats på så sätt, att arbetarna i de olika redovisningsgrup-
perna har uppdelats i olika kategorier med avseende på den ordinarie vecko
arbetstidens längd. Inom varje företag skulle arbetarna sålunda uppdelas i 
grupper med en genomsnittlig ordinarie veckoarbetstid under året av 1) 48 
timmar och däröver, 2) 45—57,9 timmar, 3) 42—44,9 timmar, 4) under 42 
timmar. Därvid skulle arbetare, som under redovisningsveckan haft förkor
tad arbetstid på grund av driftsförhållandena vid företaget, räknas till den 
av kategorierna 1—4, som svarade mot den vid ifrågavarande arbete eljest 
brukliga veckoarbetstiden. 

Som en särskild kategori skulle vidare deltidsanställda arbetare redovisas. 
Därmed avsågs arbetare, som enligt individuell överenskommelse med ar
betsgivaren hade en kortare veckoarbetstid än den som eljest var bruklig 
vid ifrågavarande arbete. Hit skulle också räknas sådana personer, som 
hade sin huvudsakliga sysselsättning hos annan arbetsgivare eller i eget fö
retag. Den kategori, varom här är fråga, har inte ingått i de tidigare från
varoundersökningarna. Uppgifter om deltidsanställda återges här endast i 
tab 7. 

Vid bearbetningen av uppgifterna har man för olika grupper beräknat 
det procentuella antalet arbetare som arbetat övertid samt det procentuella 
antalet frånvarande. De förra talen har erhållits genom att grupperna 1 b, 
1 c och 1 b + 1 c var för sig satts i relation till hela grupp 1 och de senare 
genom att grupperna 6 a, 6 b, 6 a - f 6 b + 6 c samt 7 var för sig satts i för
hållande till grupperna 1, 2, 3, 6 och 7 tillsammantagna. De på så sätt ut
räknade frekvenstalen avser dels perioden måndag—fredag (genomsnitt 
per dag), dels lördagen och beträffande frånvaron dessutom måndagen. 

I tab 1 återges uppgifter om övertidsfrekvensen inom den egentliga in
dustrin för arbetare med olika lång ordinarie veckoarbetstid. 

Av tabellen framgår, att övertidsarbete såväl under måndag—fredag som 
under lördag är vanligare bland män än bland kvinnor. Vidare framgår, att 
övertiden, både den kortare och den längre, under perioden måndag—fre-
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Tab 1. Procentuella antalet arbetare (utom deltidsanställda) med övertid inom industrin 
fördelade efter den ordinarie veckoarbetstidens längd hösten 1957 

M—F = måndag—frédag (genomsnitt per dag), L = lördag 

dag har en tendens att minska, när veckoarbetstidens längd minskar. På 
lördagen är övertid mer än en timme vanligare bland manliga arbetare, vil
kas veckoarbetstid understiger 42 timmar, än bland sådana med längre ordi
narie arbetstid. 

Frånvarofrekvensen inom metallindustrin samt textil- och beklädnads
industrin, för vilka grupper uppgifter om frånvarofrekvensen inhämtats 
även före 1957, återges i tab 2 enligt undersökningarna hösten 1955— 
hösten 1957. Vid jämförelsen mellan de olika åren bör hållas i minnet, att 
både urvalsmetoden och anvisningarna på blanketterna undergått vissa för
ändringar från det ena året till det andra. 

Procenttalen i tab 2 visar, att frånvaron på grund av personliga skäl (an
ledning A) som regel var större under 1957 än under de båda tidigare åren. 
Ser man på frånvaron på grund av andra orsaker än sjukdom och olycks
fall (anledning B), finner man däremot inte någon sådan stegring utan sna-

Tab 2. Procentuella antalet frånvarande frän arbetet hel dag inom metall- och verkstadsindustrin 
samt textil- och beklädnadsindustrin på giund av Å) sjukdom, olycksfall och andra 
anledningar (grupperna 6a + 6b + 6c) samt B) andra anledningar (grupp 6 c) 
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Tab 3. Procentuella antalet frånvarande från arbetet hel dag inom 
olika industrigrupper hösten 1957 
M—F = måndag—fredag (genomsnitt per dag), M = måndag, L = lördag 

rare en viss minskning. Stegringen i de förra frekvens talen beror sålunda 
på ökad sjukdom, vilket i sin tur sannolikt får tillskrivas den epidemiska 
influensa, som härjade i stora delar av landet under hösten 1957. 

I tab 3 redovisas för samtliga industrigrupper det procentuella antalet 
arbetare, som under perioden måndag—fredag samt under måndag och lör
dag varit frånvarande hel dag på grund av personliga skäl (grupperna 6 a -f-
6 b 4- 6 c) liksom sådana som varit frånvarande enbart på gruad av sjuk
dom (grupp 6 a) och olycksfall (grupp 6 b ) . 

Av dessa frekvenstal framgår, att för både män och kvinnor sjukdomen 
dominerade bland personliga skäl till frånvaro, medan olycksfall i arbete 
däremot var av underordnad betydelse. Vidare var enligt tabellen frånvaro
frekvensen högre på lördagen än på måndagen och i genomsnitt för perio
den måndag—fredag. Slutligen ger siffrorna vid handen, att frånvarofre
kvensen genomgående var större för kvinnor än för män. 
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Tab 4. Procentuella antalet frånvarande från arbetet del av dag inom 
olika industrigrupper hösten 1957 
M—F = måndag—fredag (genomsnitt per dag), M = måndag, L = lördag 

Procenttal för antalet frånvarande del av arbetsdagen återges i tab 4 med 
fördelning på de olika industrigrupperna. Dessa procenttal varierar efter 
kön och veckodagar i stort sett på samma sätt som talen för frånvaro hela 
dagen men på en lägre nivå. 

I tab 5 redovisas det procentuella antalet gifta resp icke gifta kvinnor, 
som varit frånvarande hela eller del av arbetsdagen på grund av personliga 
skäl. 

Siffror över frånvaron hela arbetsdagen vid företag av olika storleksklass 
återges i tab 6. Man finner att frånvarofrekvensen såväl under perioden 
måndag—fredag som under måndag och lördag var lägre i företag med 1—100 
arbetare än i större företag. 

Tab 7 visar hur antalet frånvarande hel dag varierade med veckoarbets
tidens längd. Enligt tabellen var frånvarofrekvensen lägre för arbetare med 
en veckoarbetstid mellan 42 och 47,9 timmar än för sådana som arbetade 
48 timmar eller mera. För de deltidsanställda var dock frånvarofrekvensen 
relativt hög, vilket också med undantag för lördag gäller för arbetare, vilkas 
veckoarbetstid understeg 42 timmar. Den låga lördagsfrånvaron för dessa 
arbetare beror på att lördag för många av dem är fridag, varigenom antalet 

Tab 5. Procentuella antalet frånvarande från arbetet hel dag eller del av dagen bland gifta 
kvinnor respektive övriga kvinnor hösten 1957 
M—F = måndag—fredag (genomsnitt per dag), M = måndag, L = lördag 
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Tab 6. Procentuella antalet frånvarande från arbetet hel dag på grund ar personliga skäl 
inom olika storleksgrupper av företag hösten 1957 
M—F = måndag—fredag (genomsnitt per dag), M = måndag, L = lördag 

frånvarande denna dag sjunker men enligt den tillämpade beräkningsmeto
den ej antalet arbetare, som frånvaroantalet sätts i relation till (grupperna 
1, 2, 3, 6 och 7 enligt indelningen på sid 611). Om man i stället tillämpar den 
metoden, att från detta antal fråndras arbetare, som tillhör grupperna 2 och 
3 skulle frånvarofrekvensen för lördagen beträffande manliga arbetare stiga 
från 4,8 till 11,0 %, medan frånvarofrekvensen för övriga dagar skulle stiga 
blott obetydligt. 

Tab 7. Procentuella antalet frånvarande från arbetet hel dag fördelade efter 
veckoarbetstidens längd hösten 1957 
M—F = måndag-—fredag (genomsnitt per dag), M = måndag, L = lördag 

Y Å 
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SYSSELSÄTTNING OCH LÖNER INOM INDUSTRIN 

I MAJ 1958 

Primärmaterial m m. För månadsstatistiken erhåller socialstyrelsen varje 
månad från företag inom industrin uppgifter om antalet manliga respektive 
kvinnliga arbetare (oavsett ålder), som en viss (valfri) dag under en angiven 
period i slutet av månaden a) var i arbete, b) ej var i arbete på grund av 
arbetsbrist, maskinfel, materialbrist, reparationer o dyl, c) ej var i arbete 
på grund av sjukdom, olycksfall, semester, tillfällig ledighet (»permission»), 
militärtjänstgöring m m. För manliga och kvinnliga arbetare tillhopa läm
nar företagen dessutom uppgifter om antalet arbetare som ej var i arbete 
på grund av arbetskonflikt. Med »anställda arbetare» avses i det följande (se 
även tab 1 och 2) summan av antalet arbetare i grupperna a och c. 

För kvartalsstatistiken inhämtar socialstyrelsen från företag inom indu
strin uppgifter om a) av arbetare under en avlöningsperiod (som regel i kvar
talets mellersta månad) uppburen lönesumma och utförda arbetstimmar 
(med fördelning på de tre grupperna vuxna manliga arbetare, vuxna kvinn
liga arbetare samt minderåriga arbetare plus lärlingar), b) antal arbetare, 
som varit i arbete under hela eller del av avlöningsperioden, c) antal arbe
tare, som under avlöningsperioden lämnat företaget (efter uppsägning från 
arbetsgivaren eller på egen begäran), anställts vid företaget, haft deltids
anställning eller haft förkortad arbetstid. I lönesummorna skall enligt an
visningarna ej ingå semesterlön eller semesterersättning, helgdagslön eller 
helgdagsersättning (dvs lön som enligt avtal utgår till timavlönade arbetare 
för vissa bestämda helgdagar) samt ersättningar vid sjukdom eller olycks
fall o dyl. För tidigare avlöningsperioder utbetalda lönebelopp som föran
letts av retroaktiva lönebestämmelser i nyingångna avtal skall ej medtas. 

Till såväl månadsstatistiken som kvartalsstatistiken lämnas i allmänhet 
uppgifter för varje fristående arbetsställe. I några fall redovisas dock flera 
arbetsställen tillhopa. Redovisningsenheterna betecknas i denna redogörelse 
som »företag». I tab 1, 2, 5 och 6 återges indextal, som visar förändringarna 
i arbetarantal respektive genomsnittlig timförtjänst sedan ett tidigare redo
visningstillfälle. Indextalen har beräknats endast med användande av upp
gifter från företag som besvarat rapportkortet vid båda de redovisningstill
fällen jämförelsen avser. 

I stort sett samma företag medverkar i kvartalsstatistiken som i månads
statistiken. Från statliga verk och myndigheter lämnas dock uppgifter enbart 
till månadsstatistiken, där resultaten redovisas under rubriken »Statliga 
verk och byggnadsarbeten» (jfr tabellen sid 624 i detta häfte) ; dessa upp
gifter har ej utnyttjats vid de i denna artikel återgivna beräkningarna. Från 
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Tab 1. Sysselsättning och timförtjänst i maj 1958 för arbetare inom industrin 
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Tab 1 (forts). Sysselsättning och timförtjänst i maj 1958 för arbetare inom industrin 

Tab 2. Indextal (maj 1957 = 100) för antal anställda arbetare (båda könen, oavsett ålder; 
ezkl permitterade) i maj 1958 vid industriföretag av olika storlek 
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Tab 3. Antal under en vecka avgångna resp nyanställda arbetare (båda könen, oavsett ålder) 
inom industrin i procent av totalantalet i arbete varande arbetare 

aktiebolag, där aktierna helt eller delvis ägs av staten, lämnas däremot upp
gifter till såväl månads- som kvartalsstatistiken; vid bearbetningen har dessa 
uppgifter sammanförts med uppgifterna från övriga företag inom respektive 
industrigrenar. 

Sysselsättningsförhållanden. På grundval av månadsstatistikens uppgifter 
beräknas för den mellersta månaden i varje kvartal indextal för antalet 
anställda arbetare med motsvarande månad föregående år som bas. Jämfö
relsen mellan maj 1957 och maj 1958 grundar sig på uppgifter från ca 
7 000 företag med omkring 480 000 arbetare. 

Indextalen i kol 2—4 i tab 1 anger för olika industrigrupper antalet an
ställda manliga och kvinnliga arbetare i maj 1958 i % av motsvarande an
tal i maj 1957. Enligt det för »samtliga industrigrupper» beräknade index
talet var antalet anställda arbetare (manliga och kvinnliga arbetare tillhopa, 
oavsett ålder) 2,0 % mindre i maj 1958 än ett år tidigare. För manliga arbe
tare noteras en minskning med 1,6 % och för kvinnliga arbetare en minsk
ning med 4,1 %. För att underlätta jämförelser anförs i nedanstående 
tablå de procenttal för förändringarna i antalet anställda arbetare som er
hållits då var och en av månaderna februari, maj, augusti och november 
åren 1956 och 1957 samt februari och maj 1958 jämförts med motsvarande 
månad närmast föregående år. 
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Tab 4. Antal arbetare (båda könen, oavsett ålder) med deltidsarbete och korttidsarbete inom 
industrin i procent av totalantalet i arbete varande arbetare 

Tab 2 visar hu r antalet arbetare förändrats från maj 1957 till maj 1958 
vid företag av olika storlek inom olika industrigrupper. Företagen ha r stor-
leksgrupperats efter medelantalet arbetare under år 1957. 

Uppgifterna i tab 3 och 4 har hämtats från kvartalsstatistiken. Procent
talen för de olika månaderna avser ej exakt samma företag. 

I tab 3 redovisas antalet avgångna och antalet nyanställda arbetare i pro
cent av antalet i arbete varande arbetare. För arbetare, avgångna under en 
vecka i maj 1958, var procenttalet 0,5. För arbetare, som nyanställts under 
perioden, erhölls procenttalet 0,4. Motsvarande procenttal i maj 1957 var 
både för avgångna och för nyanställda 0,6. Av de arbetare, som lämnat före
taget under en vecka i maj 1958, redovisades 20 % som uppsagda av ar
betsgivaren. 

I tab 4 redovisas procenttal, som belyser förekomsten av deltidsarbete (in
skränkning av arbetstiden som sammanhänger med arbetstagarens person
liga förhållanden) och korttidsarbete (inskränkning av arbetstiden på grund 
av driftsförhållandena vid företaget) i maj 1957 och i maj 1958 inom olika 
industrigrupper. I maj 1958 var antalet arbetare med korttidsarbete 0,9 % 
och antalet arbetare med deltidsarbete 1,2 % av hela antalet i arbete va
rande arbetare. 

Löneförhållanden. På grundval av kvartalsstatistikens uppgifter om upp
buren lönesumma och utgjorda arbetst immar under en avlöningsperiod i den 
mellersta månaden varje kvartal har vissa beräkningar gjorts beträffande 
förtjänstläget i maj 1958 för arbetare inom industrin. Resultaten av dessa 
beräkningar redovisas i tab 1, 5 och 6. 

I tab 1 återges för vuxna manliga respektive kvinnliga arbetare i kol 5 och 
6 indextal för genomsnittliga timförtjänster i maj 1958 (maj 1957 = 100) 
och i kol 7—11 genomsnittliga timförtjänster (i kr ) för vuxna manliga ar
betare inom olika dyrortsgrupper. Beräkningarna grundar sig på uppgif-
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Tab 5. Indextal (februari 1958 = 100) för genomsnittlig timförtjänst för arbetare 
inom industrin i maj 1958 

ter från ca 6 200 företag med 19,7 miljoner arbetstimmar under en sexda-
garsperiod i maj 1958. Endast uppgifter från företag som lämnat uppgifter 
både för maj 1957 och för maj 1958 har använts. 

De i tab 1 redovisade timförtjänsterna och de genomsnittliga timförtjäns-
ter som använts vid uträkningen av indextalen i denna tabell, liksom i tab 5 
och 6, inkluderar all ersättning för arbetad tid, såsom ackordsöverskott, 
övertidsersättning, skifttillägg etc. Däremot ingår ej semesterlön eller se-
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Tab 6. Indextal (maj 1957 = 100) för genomsnittlig timförtjKnst för arbetare inom 
industrin i Stockholm i maj 1958 

mesterersättning, helgdagslön eller helgdagsersättning samt ej heller ersätt
ning vid sjukdom eller olycksfall. Inom flera industrigrupper förekommer 
ackordsarbete som sträcker sig över flera avlöningsperioder. I sådana fall kan 
å ena sidan ackordsöverskott som helt eller delvis intjänats under tidigare 
avlöningsperioder ha utbetalats under redovisningsperioden, medan å andra 
sidan ackordsöverskott som intjänats under denna period kan komma att 
utbetalas först senare. Detta bör beaktas vid bedömningen av här redovisade 
indextal och genomsnittsförtjänster. Det bör även erinras om att den nor
mala veckoarbetstiden ibland (t ex då fria lördagar förekommer under som
maren) varierar under året utan motsvarande variationer i lönen (vecko
lön, månadslön). 

Tab 7. Indextal (febr 1947 = 100) för genomsnittlig omförtjäns t för arbetare (man, 
kvinnor, minderåriga) inom industrin 
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I genomsnitt för samtliga industrigrupper var enligt tab 1 i maj 1958 den 
genomsnittliga timförtjänsten för vuxna manliga arbetare 5,7 % högre och 
för vuxna kvinnliga arbetare 4,9 % högre än i maj 1957. Som jämförelse 
kan nämnas, att ökningen av den genomsnittliga timförtjänsten för vuxna 
manliga resp vuxna kvinnliga arbetare uppgick till 0,3 resp 0,6 % mellan 
maj och augusti 1957, till 1,3 resp 0,9 % mellan augusti och november 1957, 
till 2,4 resp 2,7 % mellan november 1957 och februari 1958 samt (tab 5) 
till 1,4 resp 0,6 % mellan februari och maj 1958. 

Förändringarna mellan maj 1957 och maj 1958 i de genomsnittliga tim-
förtjänsterna för vuxna arbetare inom olika industrigrupper i Stockholm 
framgår av indextalen i tab 6. 

Tab 7 visar löneutvecklingen sedan maj 1956 för samtliga arbetare (män, 
kvinnor och minderåriga). Det bör framhållas, att indextalen, som beräk
nats enligt den s k kedjemetoden, mäter förändringarna i genomsnittliga 
timförtjänster, i vilka bl a semesterlön och helgdagslön icke ingår. 

C H—n 
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SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSLÖSHET 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin i juli 19S8 jämfört med juni 1958 
(Jämförelsen avser endast företag som lämnat uppgifter vid båda rapporttillfällena) 
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Tab 1 (forts). Sysselsättning inom industrin i juli 1958 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, juli 1957 = 100) för antal anställda 
arbetare inom industrin1 aug. 1957—juli 1958 

1 Se not 2, sid 624. 
42—SS0090. SocM 
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Tab 3. Verksamheten vid arbetsförmedlingen under juli 1958 

Tab 4. Vid arbetsförmedlingen anmälda arbeUlöshetsförsBkrade 
arbetslösa augusti 1957—augusti 1958 
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KONSUMENTPRISINDEX FÖR JULI 1958 

Konsumentprisindex för juli 1958 har av socialstyrelsen beräknats till 152 
eller samma tal som för juni månad. Med två decimaler är relationstalet 
152,39 mot 151,69 för juni. 

Av indextalen för de i konsumentprisindex ingående huvudgrupperna av 
varor och tjänster har grupperna livsmedel samt alkoholhaltiga drycker 
och tobak gått upp med vardera två enheter. Uppgången av livsmedelsposten 
beror huvudsakligen på höjda priser på kött, fläsk och charkuterier samt 
på fisk. Därjämte har förtäring utom hemmet ökat i pris. Höjningen av in
dextalet för alkoholhaltiga drycker och tobak beror på höjda spritpriser. 
Bland prisförändringarna under månaden kan vidare nämnas en nedgång 
i priserna på ved, kol och koks samt på blommor och bildäck, medan där
emot bland annat bensinen har gått upp i pris. På det hela taget har sålunda 
prishöjningarna övervägt; att det sammanfattande indextalet dock inte 
ökat, beror på decimalavrundningar. 

Pensionspristalet har beräknats till 124 eller en enhet högre än det på 
juniindex beräknade talet. Uppgången medför dock inte någon höjning av 
folkpensionerna. 

L J 
Tab 1. Konsumentprisindex 1950—juli 19S8 (Är 1949 = 100)1 

Kvartals- och månadsindex lör 1950—1957 se SocM 1957: 4, sid 255 och 1958: 3, sid 191. 
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Tak 2. Indextal för olika delposter år 1957 och maj—juli 1958 samt talens 
procentuella förändringar december 1957—juli 1958 
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MEDDELANDEN 

Socialstyrelsen om rehabilitering 
I sitt yttrande över betänkande om social
försäkring och rehabilitering, avgivet av ut
redningen om socialförsäkring och arbets
anpassning, understryker socialstyrelsen 
vikten av att man vid de överväganden, 
som kan bli aktuella i anledning av ut
redningens förslag, tar vederbörlig hänsyn 
även till det äldre klientelet. Sålunda anser 
styrelsen, att fastställande av en övre ål
dersgräns för prövning av rehabiliterings
frågan —• såsom skett vid den av utred
ningen bedrivna försöksverksamheten — 
icke bör förekomma. Styrelsen anför vidare. 

Utbyggnaden av den medicinska rehabili
teringsverksamheten i enlighet med medici
nalstyrelsens planer har — bl a på grund 
av personalbrist — endast kunnat ske i yt
terst begränsad omfattning. Eftersom den 
medicinska rehabiliteringen i regel måste 
föregå arbetsvården, syns risk föreligga för 
att de bristande resurserna på det medicins
ka området kommer att utgöra en flaskhals, 
som försvårar eller förhindrar en ökad till
strömning till arbetsvården. Å andra sidan 
är att märka, att redan den nuvarande ar
betsbelastningen inom arbetsvårdenv enligt 
vad utredningen uppgett, medfört att ar
betsuppgifterna — framför allt arbetsan-
skaffningen — ej medhinns i önskad om
fattning. Under sådana förhållanden skulle 
man kunna befara att den intensifiering av 
verksamheten, som blir en följd av utred
ningens förslag om rapportering från sjuk
kassorna av alla längre sjukhjälpsfall till 
ett nystartat samarbetsorgan — samarbets
laget — knappast kan medföra nämnvärt 
förbättrade förhållanden för de handikap
pade, såvida icke samtidigt en betydande 
utbyggnad av den medicinska rehabilite
ringsverksamheten och arbetsvårdsverksam-
heten kommer till stånd. Däremot kan gi
vetvis — som också den av utredningen 
genomförda försöksverksamheten utvisar — 
resultatet av ett genomförande av utred
ningens förslag bli, att ett avsevärt antal 
sjukfall utan rehabiliteringsåtgärder åter
föras till arbetslivet. Med hänsyn härtill 

liksom även till de resultat, som försöks
verksamheten! även i övrigt kunnat uppvisa, 
har socialstyrelsen funnit sig kunna tillstyr
ka utredningens förslag varvid dock förut
satts, att den medicinska rehabiliteringens 
liksom arbetsvärdens resurser snarast för
stärks. 

Socialstyrelsen om fylleriböterna 
Socialstyrelsen har avgett utlåtande över en 
framställning av arbetsutskottet inom Säll
skapet Länkarna om sådan ändring av gäl
lande lagstiftning, att den som under viss 
minimitid har varit medlem av Sällskapet 
Länkarna eller liknande sammanslutning 
och under denna tid har iakttagit helnyk
terhet, erhåller befrielse från tidigare ådöm-
da böter för fylleri. 

En ledande tankegång bakom bestämmel
serna om befrielse från ådömda böter är, 
att straffpåföljd för fylleri och därmed 
jämförliga beteenden må kunna undgå ut
krävande, om nykterhetsvårdande åtgärder 
träder i stället för påföljden. 

Socialstyrelsen konstaterar, att medlem
skap hos Länkförening för mången alkohol
missbrukare visat sig utgöra räddningen för 
honom från hans alkoholmisär. Rent prin
cipiellt sett lärer det emellertid icke kunna 
komma i fråga att grunda befrielsen från 
en brottspåföljd på medlemskap i en sam
manslutning av helt enskild karaktär, och 
detta alldeles oavsett om sammanslutning
en såsom här är fallet fullföljer ett syfte, 
som ligger helt i linje med samhällets egna 
strävanden på området. 

Förutom denna mera principiella imvänd-
ning mot det remitterade förslaget förefal
ler det socialstyrelsen som om detta även 
vore förknippat med praktiska olägenheter. 
Eftersom befrielsen från bötespåföljden 
skulle vara bunden vid villkoret om en hel-
nykter period av viss längd, skulle det tyd
ligen vara erforderligt med särskilda upp
skovsbestämmelser rörande påföljdens ut
krävande under denna prövotid, vilka be
stämmelser knappast kunde undgå att bli 
rätt komplicerade. 
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Den remitterade framställningen aktuali
serar, säger socialstyrelsen vidare, hela frå
gan om hur gatufyllerister överhuvudtaget 
lämpligast bör behandlas. 

Enligt socialstyrelsens mening bör lös
ningen av den av Sällskapet Länkarna väck
ta frågan sökas genom en mera genomgri
pande översyn av den samhälleliga reaktio
nen mot fylleri pä allmän plats. 

Om det härvid visar sig praktiskt möj
ligt att åtminstone i viss utsträckning få till 
stånd en ordning med mera verksam, medi
cinsk behandling av omhändertagna fylle
rister, skulle härmed genom motsvarande 
begränsning av omfattningen av fylleribe
straffningar även det i Sällskapet Länkarnas 
framställning framförda önskemålet bli till
godosett. 

Veckovila för hembiträden, ifrågasätter 
socialstyrelsen 
Giltighetstiden för hembiträdeslagen utlö
per den 31 oktober 1959, och arbetsmark
nadsstyrelsen har fått i uppdrag av Kungl 
Maj:t att verkställa en utredning rörande 
de hittills vunna erfarenheterna av lagen. 
Med anledning härav har styrelsen vänt sig 
till socialstyrelsen för att få ta del av dess 
synpunkter på hembiträdeslagen och dess 
verkningar. En av de frågor, som härvid 
ansetts böra särskilt beaktas, är huruvida 
lagen nu bör ges karaktären av arbetstids
lag i stället för som hittills fritidslag. 

I sitt svar på denna fråga erinrar social
styrelsen om sitt yttrande till socialdepar
tementet den 4 juli 1955 över arbetstidsut
redningens betänkande V angående arbets
tidslagstiftning. Socialstyrelsen uttryckte 
här som sin uppfattning att det inte är 
lämpligt att under en allmän arbetstids
lag inordna ett så speciellt arbete som det 
husliga arbetet i all synnerhet som såväl 
arbetsgivare som arbetstagare på detta om
råde i allmänhet är oorganiserade och för
denskull inte har samma möjlighet till bi
stånd från intresseorganisationerna i till-
lämpningsfrågor som flertalet andra arbets
tagare. 

Det sagda gäller enligt socialstyrelsens 
mening alltjämt med oförminskad styrka. 
Styrelsen riktar uppmärksamheten särskilt 
på att hembiträdenas arbetsvillkor icke 
regleras genom kollektivt avtal. Socialstyrel

sen anser sålunda, att hembiträdeslagen 
även i fortsättningen bör ha karaktären av 
fritidslag. Enligt styrelsens mening bör la
gen emellertid göras permanent. 

Socialstyrelsen redogör för den upplys
ningsverksamhet styrelsen utövar genom att 
besvara förfrågningar från allmänheten rö
rande lagens innehåll och dess tillämpning. 
På grund av erfarenheterna från denna 
verksamhet anser sig styrelsen kunna kon
statera, att hembiträdeslagen i stort sett väl 
fyllt sin uppgift att reglera vissa betydelse
fulla sidor av arbetsförhållandena inom 
hembiträdesyrket och därigenom undanröja 
anledningar till misshälligheter mellan par
terna. Tillämpningen av lagen har ofta vi
sat sig kunna leda till en tillfredsställande 
lösning av olika tvistefrågor. 

De till socialstyrelsen riktade förfrågning
arna har följaktligen inte varit av den art, 
att de gett anledning att överväga åtgärder 
till ändring av lagen på väsentliga punkter. 
Det är egentligen endast ett problem, som 
socialstyrelsen i detta sammanhang finner 
anledning att särskilt uppmärksamma näm
ligen behovet av en bestämmelse i hembi
trädeslagen, som närmare reglerade skade
ståndsskyldigheten, då hembiträdet utan 
iakttagande av den lagstadgade uppsäg
ningstiden lämnar tjänsten, kanske endast 
efter några dagars anställning. Det måste 
emellertid å andra sidan beaktas, att före
varande problem föreligger inom hela den 
icke kollektivavtalsreglerade delen av ar
betsmarknaden. Det torde därför icke lag
stiftningsvägen böra lösas enbart för hem
biträdesyrket. 

I 21 § av 1949 års arbetstidslag har in
förts en bestämmelse om obligatorisk vecko
vila för bl a arbetstagare i rörelse. Från 
rent principiella synpunkter finner styrel
sen skäl icke föreligga att hembiträdena i 
förevarande avseende är sämre ställda än 
flertalet andra arbetstagare. Socialstyrelsen 
vill alltså ifrågasätta om icke den i 10 § a 
av hembiträdeslagen intagna bestämmelsen 
om ledighet varannan söndag eller annan 
allmän helgdag av kyrklig karaktär borde 
utbytas mot ett stadgande om rätt till en 
fridag under varje kalendervecka, vilken 
fridag minst varannan kalendervecka skall 
förläggas till söndagen. Dessutom syns hem
biträdet böra erhålla rätt till ledighet var
annan helgdag som icke är söndag. 
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RECENSIONER 

ÄSVÄHN, GUNNAR & MATHSSON, BERTIL. Fritid 

i förort. Stencil, Stockholm 1957 185 s. 

Svensk stadsbyggnad har under efterkrigs-
åren i hög grad följt de mönster som brukar 
kallas grannskapsplanering. Mera sällan har 
däremot detta mönster fullföljts så som dess 
anglosaxiska upphovsmän tänkt sig det och 
framlagt det i skrifter och planförslag, näm
ligen så att grannskapsenheten blivit själv
försörjande med arbetstillfällen och kultu
rell, social och kommersiell service. Med de 
svårigheter som rått inom bostadsmarkna
den och den ansträngning av byggnadsresur
serna detta lett till har det som ansetts vara 
»själen» i grannskapsenheten, nämligen fri
tidscentret, fått stå tillbaka för byggandet 
av komplement som bedömts som mer oum
bärliga. Fritidsanläggningen i Årsta i södra 
Stor-Stockholm är än så länge unik. Desto 
värdefullare är det att man redan i detta ex
periment • gjort ett försök att med sociolo
giska metoder studera om fritidsanläggning
en kommit att motsvara de förväntningar 
man ställt på den just som integrerande del 
i det dagliga livet i grannskapsenheten År
sta. 

Gunnar Åsvärn och Bertil Mathsson har 
redovisat en sådan studie i Fritid i förort 
som utförts med anslag från Stockholms 
stadskollegium. Rapporten inleds med en 
fyllig redovisning av grannskapsplanering
ens hypoteser, bland vilka särskilt granskas 
och preciseras de som fixerar ett fritids
centrums betydelse för innevånarnas fritids
aktivitet och »vi-känsla» i grannskapsenhe-
ten. Av dessa har flera använts som argu
ment för tillkomsten av Årsta fritidsanlägg
ning. Till dessa argument bör också fogas 
den strävan till värn om de demokratiska 
värdena som var central för dem som arbe
tade med projektet redan under krigsåren. 

För studiet av gvannskapsteorin har någ
ra faktorer varit starkt begränsade. Stadsde
len Arsta har inte den klara geografiska av-
gränsmng som förutsätts i teorin. Det har vi

dare visat sig omöjligt att i Stör-Stockholm 
finna ett jämförelseområde av samma be
skaffenhet som Årsta, "men utan fritidsan
läggning., En samtidig undersökning av 
funktionerna hos det vid fritidsanläggningen 
belägna kommersiella centret hade varit 
önskvärd, men har av ekonomiska skäl icke 
kommit till stånd. Data om organisationer 
och fritidssysselsättningar i Årsta före an
läggningens tillkomst har varit sparsamma 
och har fått insamlas och rekonstrueras i 
efterhand. Oavsett dessa svåra brister kan 
många för fortsatt planeringsarbete värde
fulla erfarenheter hämtas ur rapporten. Den 
redovisar resultat dels av en intervjuunder
sökning av slumpvis valda Årstabor (582 
pers), dels av en enkät till de i Årsta verk
samma fritidsorganisationerna, dels av en
käter till ungdomar som besökte anlägg
ningens ungdomskafé, ungdomar vid stads
delens ungdomsgård Årstagårdcn samt samt
liga elever i klass 8. Enkäter och intervjuer 
utfördes 1956. Redovisningen av dessa fält
studier sker på det för sådana material nu 
vanliga sättet med ett relativt omfattande 
tabellmaterial till verifikation av textens 
kommentarer och slutsatser. Den samman
fattning av resultaten som författarna ger-
under rubriken »Planering med komplika
tioner» söker ge en helhetsbild av erfaren
heterna och sätta dem i samband med »fak
torer av betydelse för resultaten», dvs pla
neringen, lokalerna, organisationsformen, 
finansieringen och hyressättningen. 

Författarna konstaterar att anläggningen 
besöks främst av regelbundna studiedeltaga
re, av boklånare, deltagare i vissa förening
ars interna möten samt av ungdomskaféets 
stamgäster. Ett community centre i den be
märkelsen att folk utan något egentligt 
ärende går dit för att träffas är fritidsan
läggningen inte; besökarna går som regel 
direkt till den lokal där deras sysselsättning 
förekommer. Lördagar och söndagar är an
läggningen stängd för allmänheten. Beträf
fande fritidsstudierna kunde konstateras at t 
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innerstadens betydelse avtagit något, men 
såväl för fritidsstudier som för alla andra 
regelbundna fritidssysselsättningar betydde 
dock fortfarande innerstaden mer än Arstas 
egna fritidsanordningar, och detsamma gäll
de för sporadiska fritidssysselsättningar. En
dast biblioteksbesök var vanligare i än utom 
Ârsta. Slutsatsen blir, att försöket att göra 
Arsta till en »småstad i storstaden» inte 
lyckats. Inte heller kan undersökningen be
kräfta att fritidsvanorna blivit mer »akti
va». Den andel av årstabefolkningen, som 
regelbundet sammanträffade i fritidsanlägg
ningen var blygsam jämfört med den andel 
som ägnade sig åt »kommersiella» fritids
sysselsättningar. Fritidsanläggningen har in
te blivit det botemedel mot »själslig korv
stoppning» som projektorerna hoppats på. 
Inte heller kan konstateras att fritidsanlägg
ningen betytt mycket för de lokala organi
sationerna. Deras medverkan, vid planering
en tycks inte ha varit av den sort att de se
nare känt något ansvar för anläggningen. 
Lokalerna tycks också vara för stora och för 
dyra att hyra för de merendels mycket små 
årstaföreningarna. Entréhallen, som avsågs 
vara »the common room», ett »innetorg», är 
numera avstängd som uppehållsplats för 
ungdom, och serveringslokalen har blivit 
ungdomskafé med en liten, men trogen, ska
ra stamgäster. Teaterlokalen har mindre 
använts för sitt ändamål än för t ex gym
nastik, brottning och bridge. Teaterverk
samheten har f ö på ett märkligt sätt kom
mit i kläm mellan »konstnärsgruppens» och 
företagarföreningens försök att få igång den 
och få anslag därtill. 

Avgörande för fritidsanläggningens ringa 
betydelse för stadsdelens fritidsliv anser för
fattarna vara bristen på aktivt »värdskap» 
i centret. De olika verksamheterna får klara 
sig själva, och de som har en fast organisa
tion bakom ryggen — ABF och biblioteket 
— klarar detta bra, medan småföreningar 
och »öppen verksamhet» saknar stimulans. 
Centret blir helt enkelt lokaler som hyrs ut 
utan den samlande och initiativtagande led
ning som hade varit det konsekventa full
följandet av idéerna i planeringen. Sådan 
verksamhet, anser författarna, borde anför
tros åt ett stadsdelsråd eller fritidsstyrelse. 

Under nuvarande förhållanden, konstate
rar man, har man inte heller att göra med 
ett influensområde för centret utan med oli

ka influensområden för de olika verksamhe
terna som bedrivs i centrets lokaler. Stu
diernas influensområde sträcker sig sålunda 
utanför stadsdelen, medan bibliotekets om
råde är starkt lokalt begränsat. Vidare kons
taterar man hur olika verksamheter är knut
na till ålder, kön och socialgrupp, erfaren
heter som berikar vår kunskap om relatio
nen mellan människors förutsättningar och 
deras beteenden. 

Asvärn—Mathssons undersökningar mås
te ses som en del av hela »experimentet Ar
sta centrum». Långtifrån att betraktas som 
ett slutbetyg på experimentets framgång 
måste de ses som ett led i konsolideringen 
av centrets förvaltning. Att denna måste 
ändras är uppenbart — ännu har ju centret 
knappast fått någon inverkan på stadsdelen, 
och det är ju ändå meningen att det skall ha 
när staden satsar 180 000 kronor per år på 
dess drift. 

Lennart Holm 

MAWE, CARL-ERIK. Studier i den sociala kon
trollen i östmark. Akad avh. Uppsala 1958. 
387 s. 28 kr. 

Titeln på Carl-Erik Måwes bok har ett 
ganska högt anslag. Någon trodde, att den 
handlade om finanspolitiska operationer i 
Östtyskland. I själva verket är social kon
troll ett gängse begrepp vid studiet av vissa 
sociala likformigheter, och östmark är en 
värmländsk gränssocken mot Norge. I den 
landsbygden söker förf hämta material till 
stöd för sina teser om den sociala kontrol
lens arbetssätt. 

Likformigheterna i mänskliga beteenden 
kan endast i viss utsträckning betecknas 
som sociala. Torgny Segerstedt har i sin 
studie »Social Control as Sociological Con
cept» genomfört en systematik, där han ta
lar om beteenden som uppkommer genom 
»triai and error» i umgänget med de 
yttre objektens värld, t ex att man und
viker att sticka händerna i öppen eld. Såda
na beteendens enhetlighet har inte sociala 
orsaker. Det har inte heller de beteenden 
som bygger på vissa biologiska impulser 
inom organismerna själva, exempelvis inta
gande av föda. Gränserna är inte helt klara 
mellan dessa två typer av beteenden och de 
av sociala faktorer byggda likformigheterna 
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som vi finner exempelvis i de handlingar 
hövlighetskodex föreskriver. Men det är än
då inte utan intresse att göra en sådan in
ledande distinktion. 

Antag att vi inom en befolkning har ett 
antal likformigheter, som vi enligt ovan 
anser höra till det sociala området. Antag 
vidare, att dessa likformigheter konstate
ras på vad vi aktuellt observerar. Den om
ständigheten att likformigheterna återkom
mer i givna situationer gör att vi räknar 
med normer för det som aktuellt utspelas, 
det antagandet förefaller rimligt, eftersom 
uteblivande leder till vissa repressalier, 
som vi med Segerstedt kan kalla sanktioner. 
Omvänt leder ett iakttagande av likformig
heterna till belöningar eller gillanden. 

Måwe vill studera antaganden av denna 
typ på likformigheter inom byarna i öst
mark. Det är byns befolkning som anger 
vad som är skick och fason för byinnevå-
narna i gemen, hävdar Måwe, det är också 
den som sanktionerar, oin någon inte gör 
som »byn» sagt. Det är bl a i äktenskaps
förbindelserna som denna bykollektivets 
slutenhet skall ha gjort sig gällande. Förf 
visar, att antalet äktenskap, då båda kon
trahenterna var från samma »by», ända 
fram till 1880 utgjort omkring 80 % av 
samtliga för att sedan raskt sjunka. Byn 
skulle alltså i äldre tid ha fungerat som ett 
endogamt system liknande dem som före
kommer bland naturfolk. 

Tesen om byn som gräns och källa för 
befolkningens handlingsrepertoar är, trots 
förf :s material, diskutabel. Ett av recensen
ten utfört stickprov på ett material från 
Närke 1835—45 visar 25 % eller färre av 
äktenskap inombys. Det bör vara sympto
matiskt, eftersom närkesslätten i motsats 
till skogsvärmland verkligen hade riktiga 
byar. Den omfattande byorganisationen för 
samarbete i olika avseenden ägde där länge 
bestånd, medan den i skogsvärmland varit 
i det närmaste obefintlig. Den här övervä
gande enstaka gårdsbebyggelsen har snarare 
till namnet än till gagnet bildat byar. De 
likformigheter Måwe konstaterar måste där
för ledas tillbaka till andra förhållanden 
än en på närboende och samarbete grundad 
bykänsla. 

Med hjälp av enkätmaterial rörande sta
tus och uppfostringspraxis och rörande in

ställningen till formell kyrklig sed — dop, 
konfirmation, kyrkbesök — har förf ytter
ligare konstaterat likformigheter och disku
terat deras grunder. En utredning om för
eningslivet hör också här till bilden av 
landsbygdsmiljön. Den särskilda profil öst
mark visar på grund av socknens tudelning 
i svenskbygd och finnbygd betonas i skil
da sammanhang av Måwe. Han antar, att 
äldre motsättningar mellan svenskar och 
finnar kan ha bidragit till att östmark fått 
ett inslag av tattarbefolkning. I en bygd där 
befolkningsmässiga dissonanser redan var i 
svang skulle tattarna enligt förf:s hypotes 
lättare ha kunnat slå rot. 

I hittills omnämnda partier av avhand
lingen har Måwe fäst avseende vid bygd och 
by som sociala enheter. Ett stort avsnitt av 
boken tar emellertid upp ett delvis annat 
tema. Det handlar om den östmarkska folk
moralens variationer med å ena sidan eko
nomiska förhållanden, å andra folkbildning, 
kyrklig aktivitet och väckelse. Brottmålsfre
kvens och utomäktenskaplig barnfre
kvens är de material förf här företrädesvis 
avläser effekterna på. Denna del av Måwes 
bok avser främst perioden 1840—60 men 
går i vissa fall längre tillbaka respektive 
närmare nuet. Förf:s framställning tange
rar här Max Webers teori om kalvinismen 
och kapitalismen. Måwe menar, efter den 
socialekonomiska utredningen över öst
marksförhållanden jämförd med socknens 
religiösa historia, att den religiösa utveck
lingen får försteget framför den ekonomis
ka i fråga om folkmoralens sammansätt
ning och förändring. 

»Di tåler om den gamle, goe tia. Men 
förr i tia hade di varger, nu har di skolä-
rerar, så de ä ingen skillnad», heter det i 
en vändning från dessa trakter. Förtjänsten 
med Måwes avhandling är, att den till all
ra största delen är en sociologi i perfektum, 
han har med ett övervägande socialhisto
riskt material sökt binda ihop förflutet och 
aktuellt i en landsbygdssocknens liv. Felet 
med boken är författarens sangviniska och 
synkretistiska arbetssätt. Handboksstoff och 
östmarksstoff virvlar om varandra väl osor
terat och skulle med fördel ha bragts att 
passera källkritikens och metodens skilje
ställen, innan leveransen gått till läsaren. 

Birger Lindskog 
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Summary 

Group therapeutics and total push in USA. 
The author of the artide, Mr. Daniel Wik
lund, from January through May this year 
made a study trip to the USA in order to 
study the American care of alcoholics. He 
reports that at the present time there are 
nearly five million alcoholics in the USA 
which corresponds to 4.4 % of the grown 
population. It has taken some time, how-
ever, before any of the communities have 
started organized care of alcoholics. A rea
son for this is the traditional moral feeling 
of the general populace against alcoholics. 
They are still sentenced to punishment 
where, as an example, in Sweden they 
would have been given care. But there is 
a great deal being done. Alcoholics Ano-
nymous and National Council on Alcoho-
lism have played a large rôle. In 1943 the 

important public opinion training pro
gram was started at Yale University. Orga
nized care of alcohol abusers was started 
under state control the same year in the 
state of Oregon. At the present time special 
programs have been started for the care of 
alcoholics in 39 states. The State tempérance 
care activities only include 25 000 clients to 
the present but it has a qualitative element 
which is of very great interest. One notices 
especially how general a practicable, infor-
mative, and directed group therapy is for 
both clients and their relations. Group 
therapy with the coopération of A A mem-
bers is usual. The idea of teamwork is 
generally applicable, for example, in »case 
discussion» between doctors, social workers 
and psychologists. The collective organiza-
tional push in respect to the différent sides 
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of State activities in the fight against al
koholism obviously gives strong stimulance 
to the work. The research results are taken 
and distributed to the public by way of 
différent public informative sources. The 
author concludes his art ide by presenting 
the program of the state of Florida, which 
is the latest in the USA. The program 
is typically provided for in that it includes 
the three activities: care and treatment, in
formation and research. At the hyper-modern 
hospital of the care-center the standard is 
high. It is felt that alcoholism is an affec
tion which often leads to a life of hopeless 
dreariness. Thus it is important that the 
treatment environment is especially com-
fortable and congenia]. The composition of 
the personnel at the hospital shows that 
alcoholism is regarded more as a psycho-
logical-psychiatric problem than as only a 
bioiogical problem. »The interdisciplinary 
approach» is also generally accepted. Page 
569. 

Family Social Problems in International 
Perspective. A World Family Congress was 
held in Paris during the eafly summer of 
1958. Secretary Erland v. Hofsten took part 
as a Swedish delegate and present the work 
of the congress in his artide. He begins by 
complaininig that Swedish interest in this 
congress was not larger. The congress had 
been organized by the International Union 
of Family Organizations, which collaborâtes 
with various UN organs, mainly UNESCO, 
UNICEF and FAO. There were 200 organiza
tions frpm 35 countries present. The con
gress was divided into five working groups. 
Group I, family and community institutions, 
discussed the mecessity of family political 
measures. Group 2 was engaged with the 
level of living of families and child allow-
amce. Group 3 was concerned with the hous-
ing questions, group 4 with the welfare of 
families, especially in countries which are 
in the process of industrializing, and group 
5 was concerned with inner harmony and 
the development of families and children. 
The author took part in group 2i and presents 
its work more thoroughly. In this group 
there was valuable material available. Ma
terial had, for instance, been collected from 

various countries, to clarify the changes in 
the levd of living when the niumber of 
children rose. It showed that in France there 
was an insignificant dröp in the level of 
living when the number of children in-
creased. The index figures for family with 
three children became 90 in comparison 
with a childless couple. This was due to 
the fact that wages in France were diffe-
remtiated with considération to the number 
of children. The index figures for Belgium, 
Luxemburg and Italy became between 70 
and 75 and for Germany, Finland, The Ne-
therlands, Norway and Denmark between 
60 and 65. Sweden was not included in the 
material but the Swedish index figures give 
an estimate that lies under 60. On the basis 
of the statistical material, etc. a report was 
prepared on the différent principles and 
system together with compensation for the 
costs of children. It was shown that discus
sions and conclusions surprlsingly agreed 
with the corresponding Swedish discussion, 
especially that which was conducted with 
thought to the Community and Families 
with children. An interesting suggestion was 
that child allowances should be index regut-
ated, for example as has been done with the 
old page pensions in Sweden. Page 580. 

Social Expenditure in Scandinavia and Fin
land 1955. On the basis of the comparisons 
which were made by the expert committee 
for coordination of social expenditure in 
Scandinavia and Finland Thore Grönqvist 
has completed a survey of the size of this 
expenditure for différent purposes in Den
mark, Finland, Iceland, Norway and Swe
den. Page 585. 

Housing construction in 1957. In 1957, 
18 440 houses with at least one flat were 
built and the total number of flats com
pleted during the year was 64 455. This is 
a record: in no previous year has the 
number completed flats exceeded 60 000. 
The number of flats in terrace and chain 
houses has more than doubled since 1955. 
The flats are being built larger: two-room 
flats have decreased in number while three 
and four-room flats have increased. Page 
593. 



SOCIALA MEDDELANDEN 

1958 nr 11 

HAR DEN ENSKILDA SOCIALVÅRDEN NÅGON 

UPPGIFT ATT FYLLA LÄNGRE? 

En snabbinventering av de frivilliga organisationernas motiv 
och verksamhetsfält 

Utlänningar som kommer till vårt land för att studera svensk socialvård 
uppsöker naturligtvis gärna socialstyrelsen för att få informationer och 
handledning för sina utflykter i Socialsverige. Socialstyrelsens kontaktper
son byråsekreterare Maud Helling berättar att en upplysning i hennes in
troduktion till gästbesöken, som nästan osvikligt överraskar t ex ameri
kanska eller orientaliska besökare är den a t t m a n i S v e r i g e u p p 
f a t t a r d e n a l l m ä n n a s o c i a l v å r d e n s o m e n g r u n d v ä -
s e n t l i g f a k t o r , a t t d e t e n d a s t ä r s a m h ä l l e t s o m g e 
n o m s i t t b e s k a t t n i n g s v ä s e n d e k a n s k a p a d e e k o n o 
m i s k a f ö r u t s ä t t n i n g a r n a f ö r e n h e l a l a n d e t o m f a t 
t a n d e s o c i a l å t g ä r d , a t t d e n a l l m ä n n a s o c i a l v å r d e n 
i v å r t l a n d v u x i t u t i s å h ö g g r a d a t t d e n b e r ö r d e 
f l e s t a a v d e t m ä n s k l i g a l i v e t s o m r å d e n . 

Främlingarna av denna kategori representerar länder, där huvudparten 
av socialvården utövas av religiösa samfund, enskilda institutioner, organi
sationer och personer, merendels efter tämligen konventionella välgören
hetsmönster, och de är därför främst ute efter uppslag till hur man bäst di
rigerar sådan välgörenhetsverksamhet. 

Sverige har väl ännu en del att lära av andra länder på socialvårdens fält, 
menar våra FN-observatörer, men framför allt har det åtskilligt att ge. På 
sina håll vågar man vänta sig att den nu inom socialdepartementet pågåen
de översynen av socialpolitiken ska leda till att den svenska socialvården 
i en nära framtid framträder i en för världen tämligen ny modell som i sig 
förenar den allmänna och den enskilda socialvården efter en för dem ge
mensam nämnare och en systematiserad arbetsfördelning. Socialministern 
har i sina direktiv till utredningen uttalat sig mycket positivt om det sam
arbete som redan råder mellan samhället och frivilliga hjälporganisationer. 
»Detta har visat sig fruktbringande», säger han och finner också skäl att 
ta upp frågan om i vad mån samhället bör samarbeta med enskildas verk
samhet för att tillgodose olika servicebehov. »En kartläggning av det före
fintliga samarbetet skulle säkerligen vara värdefull och kunna tjäna som 
utgångspunkt för en omprövning av rådande arbetsfördelning.» 

43—580090. SocM 
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Oberoende av resonemangen kring utredningen har i pressen och ute 
hos den intresserade allmänheten de under hösten igångsatta insamlings
kampanjerna skärpt frågeställningen om den enskilda hjälpverksamheten 
egentligen har någon uppgift att fylla längre i vårt välfärdssamhälle. (Sam
ma fråga om enskild och/eller allmän samhällelig socialvård har funnits 
så långt tillbaka som samhället sysslat med sociala problem.) Man utläser 
tendenser i utvecklingen till att socialvården helt övertas av det allmänna 
(t ex med den nya nykterhetslagens ikraftträdande 1955 fick de kommu
nala nykterhetsnämnderna huvudansvaret för nykterhetsvården; på dag
ordningen står nödvändigheten av ökade befogenheter för barnavårdsnämn
derna) . Med det krav på likställighet som vår tid ställer kan det inte vara 
riktigt att människor som är i behov av hjälp ska vara beroende av enskild 
välgörenhet med dess underförstådda förväntan på tacksamhet. Motive
ringen till ställningstagandet växlar alltefter olika utgångspunkter. Från 
medarbetare i den enskilda socialvården understryks att här finns inte 
längre någon välgörenhet av den gamla tidens märken i stil med »skydds
fruar» utan insikter i de större sammanhangen. Den har fått definitivt vika 
för reellare arbetsmetoder och en ny uppfattning, som målmedvetet arbetar 
sig fram : D e n a v s a m h ä l l e t o r g a n i s e r a d e o c h a n o r d n a 
d e s o c i a l v å r d e n m å s t e v a r a d e n g r u n d l ä g g a n d e m e n 
s a m h ä l l e t b e h ö v e r ä v e n d e n e n s k i l d a s o c i a l v å r d e n . 
Det är av mycket stor betydelse om utrymme finns också för initiativ från 
enskilda individer, företag och organisationer. Det händer att sociala väl
färdsanordningar från det allmännas sida inte alltid är tillfredsställande 
utformade. I sådana fall är kompletterande åtgärder från enskilt håll nöd
vändiga. De enskilda organen når lättare ut till allmänheten och kan därige
nom också lättare upplysa och påverka opinionen. »Vi har alla — myndig
heter, organisationer och enskilda — del i ansvaret för folkhälsan och de 
handikappades sak. Vi har försummat mycket som det dock inte är för sent 
att gottgöra.» 

Den enskilda hjälpverksamheten tycks emellertid inte låta sig störas av 
sådana här diskussioner utan ådagalägger f n en handlingskraft som aldrig 
tillförne. Folkhemmet är sannerligen inte färdigbyggt. Man »upptäcker» 
nya behov och avhjälper nya nödsituationer. Som den allmänna socialvår
den vill man göra mer än förr och man kan göra mer. »Vi håller oss i be
redskap, där hjälp behövs och där vi har möjlighet att sätta in våra krafter. 
Vi kan ibland vara förtrupper, vilka tar initiativ och bereder väg. Många 
gånger kan vi också fungera som eftertrupper som tar sig an dem som inte 
hinner med, de som lämnas kvar eller faller emellan, när de stora reform-
svepen görs på social- och sjukvårdens områden.» Mindre bundna i admi
nistrativa former än sina kolleger i statliga och kommunala verk handlar 
de frivilliga krafterna snabbt, helt med på den nya socialvårdsgiven med 
inriktning på den individuella vården och omvårdnaden. »Det är utifrån 
den enskilda individens situation vi vill arbeta.» Det torde inte vara för 
mycket sagt att de frivilliga hjälporganisationerna har en stor del i för-
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tjänsten, av att hittills eftersläpande sociaivårdsfält nu blivit föremål för 
intensiva upprustningsåtgärder. Genom sina riksomfattande kampanjer, där 
de även tar radio, TV och tidningarna till hjälp, har de gjort klart för svens
ka folket att i vårt land finns hundratusenden vuxna och barn som av en 
eller annan anledning inte är »som andra», för vilka det gjorts föga, i varje 
fall inte tillräckligt, men att man nu funnit betydande möjligheter att i nå
gon form bygga upp deras tillvaro. Det är de döva och hörselsvaga, de blin
da och synsvaga, spastiker, epileptiker, poliofallen, de vanföra, de lungsju
ka, multipel-sklerosfallén, de psykiskt efterblivna, de särpräglade, de hjärt
sjuka, reumatikerna, neurosfallen, de cancerdrabbade, åldringarna, de alko-
holskadade — och de på olika sätt utvecklingsstörda barnen. Det är ganska 
imponerande siffror både i fråga om pengar och medengagerat folk de fri
villiga organisationerna rör sig med. De tar pionjärinitiativ, som rentav be
tyder genombrott på vissa eftersläpande socialfält, de bygger sjuk- och 
vårdhem och en rad specialbarnträdgårdar, experimenterar fram tekniska 
hjälpmedel till de handikappade, anslår pengar till sjukdoms- och åldrings-
forskning, breder ut upplysning i form av broschyrer, filmer, utställningar 
m m. Under alla förhållanden är det på sin plats att i Sociala Meddelan
den nämna de allra färskaste exemplen. 

RÄDDA BARNEN (12 länsförbund, 160 lokalföreningar, cirka 47 000 med
lemmar, nära 600 fasta ombud) har vid sidan om sina ständigt fortgående 
svenska (under åren 1937—1957 förbrukades för det inhemska arbetet 
8,5 miljoner kronor) och internationella aktioner under senhösten haft en 
hela landet omfattande kampanj för »Barn på skuggsidan» (de friska barn, 
som är handikappade genom tråkiga, skadliga hemmiljöer, orsakade av 
t ex sjukdom och alkoholism hos föräldrarna, faderns fängelsevistelse etc, 
inalles mellan 20 000 och 25 000 barn). Initiativet togs i samförstånd med 
socialstyrelsens barnavårdsbyrå. Vidare har föreningen satt igång vakt
tjänst hos sjuka barn i hemmen, där modern är i utearbete, en anordning 
som kommer att underlätta för de hårt ansträngda barnsjukhusen. Idén bör
jade praktiseras i Sundbyberg och Nyköping. Att sådan hjälp som denna 
verkligen behövs bevisar daghemsbarnens sjukfrekvens. I Sundbyberg var 
antalet sjukdagar för barnen under 1957 drygt 3 000 och i Nyköping över 
1 000. Tar man så med i beräkningen vad en sjukhussäng kostar per dag 
så förstår man att det även rör sig om en ekonomisk vinst för samhället. 

RÖDA KORSET (543 000 medlemmar) startade den 17 december Folke Ber
nadotteaktionen »Gör glömda barn till glada barn», vilken ska pågå ett helt 
år framåt till förmån för barn med cerebral pares (3 500 under 15 år) . 
Man hoppas få in sex miljoner kr och har satt som mål bl a att ge stöd åt 
forskning och utbildning av vårdpersonal för cp-barn. Tre hem skall upp
föras, varav ett skall stå klart till nästa sommar. En film om en spastisk 
flickas väg ut i det normala livet har spelats in. En stiftelse, Folke Berna
dottestiftelsen för barn med cerebral pares, har bildats för att ta hand om 
de medel som aktionen inbringar. Redan genom bössinsamlingen vid kom
munalvalen i september inflöt 650 000 kr. För det rent organisatoriska ar
betet svarar Diakonisällskapet i Göteborg, Svenska Röda Korset och Sveriges 
scoutförbund, men dessutom står moraliskt stödjande bakom aktionen ett 
flertal ideella organisationer. 
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Andra aktuella Röda-korsområden är blodgivningscentralerna, ungdomens 
hjälp åt jämnåriga, hemvård och patientbesök hos gamla och sjuka (där 
Röda Korset i synnerhet utfört en prisvärd pionjärinsats), matsändning 
till konvalescenter i hemmen. Röda korsets hjälp tanke har komprimerats 
i en kort färgfilm Vi behöver varandra, som blivit tretton minuters slag
kraftig propaganda för att folk inte ska stå handfallna inför människor 
som skadats vid olyckshändelser osv. RK:s andra alkoholisthem i Koppar
bergs län är snart färdigbyggt. Det första är beläget i Jönköping. Både 
Rädda Barnen och Röda Korset bedriver även en ganska omfattande verk
samhet av olycksfallsförebyggande karaktär, där de fått ekonomiskt stöd 
från försäkringsrörelsen. 

FÖRSÄKRINGSRÖRELSEN har under det senaste tiotalet år trätt in i ledet 
bland privata institutioner som på samma gång de skapar good will hos 
allmänheten för försäkringsidén utvecklar en alltmer omfattande och saklig 
upplysningsverksamhet i olika sociala frågor: arbetarskydd, trafikskydd, 
brandskydd, hälsovård, barnavård, barnolycksfall, olycksfall i hemmen, 
barnbidrag, åldringsvård, ungdomsfostran. Livförsäkrings AB Framtiden har 
tagit sig an ungdomsfrågor och gett ut upplysningsbroschyrer, bl a översik
ter över sociala förmåner. Senast har Thule och Folksam ordnat hälso-
kampanjer med sikte på sundare levnadsvanor. Det är väldiga apparater 
som satts igång för att uppbåda folk på olika håll i landet. Mängder av 
upplysningstryck har likaså spritts från norr till söder. Stora anslag har 
gått till polio- och cancerforskningen. För en del år sedan hade Folksam 
en upplysningskampanj i cancerförebyggande syfte, organiserad kring upp
lysningsfilmen De sju signalerna, vilken lät mycket tala om sig. F n slår 
Folksam även ett slag för de handikappade i akt och mening att sprida, 
upplysning om, samla intresse kring och att förbereda opinionen för en 
aktivare syn på de aktuella folk-, hälso- och rehabiliteringsfrågorna. Det 
företaget ingår som ett led i Folksams tillsammans med LO, TCO och Riks
korpen årslånga drive för folkhälsan: hälsoåret 58. I kampanjens syften och 
målsättning har instämt en rad ideella organisationer. 

Försäkringsbolagen ger i samverkan den medicinska forskningen sitt stöd. 

LEDANDE INDUSTRIFÖRETAG som Asea, Penta, LKAB m fl ger även 
en effektiv medverkan i rehabiliteringssträvandena och i mentalsjukvården. 
Ett 70-tal företag har förenats i Företagens hälsokontroll, en institution 
som lyckats göra en anmärkningsvärt fin insats till hälsans höjande hos 
sin personal — tusentals yrkesarbetande stockholmare. Årligen undersöks 
noga räknat 3 500 personer mot en årlig avgift av 50 kronor per person, som 
företagen betalar. Hälsokontrollen tillkom 1951 på initiativ från industrin. 
Senare har även affärsföretag och försäkringsanstalter kommit med. I 
Hälsokontrollens förtroenderåd sitter direktör Sven Salén i Saléns Konfek
tions AB, disponent Oscar Olin i Norrmalms livsmedel och direktör Seved 
Apelqvist i Folksam. Institutionen har en klinik i Bromma, som blivit all
deles otillräcklig, men inom en nära framtid får man en välutrustad cen
tral i Folksams nybygge vid Skanstull. Hälsokontrollen har tre aspekter: 
individens bästa genom att ett sjukdomstillstånd upptäcks på ett tidigare 
stadium och sålunda med större möjlighet kan föras till hälsa; samhällets 
bästa eftersom man kan spara på vårdplatser för svårt sjuka på våra över
belagda sjukhus, företagens bästa eftersom de får en personal med mindre 
antal sjukdagar. Hälsokontrollen ger läkaren erfarenhet av en sida av män
niskovården som specialisten oftast inte får kontakt med, man får veta 
vad som betraktas som normalt, man får också se sidor av patienterna som 
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sjukvården sällan ser. I framtiden tänker den sig kunna kompletteras med 
specialundersökningar av vissa grupper t ex en bakteriologisk kontroll av 
livsmedelsarbetare, en extra noggrann undersökning av syn, hörsel och 
reaktionssnabbhet hos lastbilschaufförer osv. 

KOOPERATIONEN står likaså oftast beredvillig att ge sitt både ekono
miska och praktiska stöd åt olika välfärdsföretag inom som utom landet. 
Den miljonfond för cancerforskningen som åstadkoms inom förbundet för 
några år sedan är anledning att erinra om i detta sammanhang. 

Praktisk solidaritetsutövning i arbetets vardagsmiljö 
ARBETARSKYDDSNÄMNDEN och KOMMITTÉN FÖR SAMARBETE MELLAN 
NYKTERHETS- OCH FACKFÖRENINGSRÖRELSEN bedriver en gemensam 
propaganda mot alkoholmissbruk på arbetsplatserna genom att skapa sam
arbetsgrupper för alkoholfrågan. Samarbetsgruppernas verksamhet bygger 
på inbördes hjälp arbetskamrater emellan och riktar sig främst till ung
domen och missbrukarna. Efter samråd med läkare, kuratorer etc söker 
man hjälpa sådana anställda som har »besvär med spriten» och man stöder 
Länkarna. Det är klart att dessa strävanden kräver både taktfullhet och 
kurage samt framför allt ett levande intresse för den sociala och humani
tära uppgiften. »Fackföreningsrörelsen vill samarbeta med alla som ar
betar för nykterhet och ett rikare fritidsliv», inbjuder LO-chefen Arne 
Geijer i en nyutkommen folder. Här rekommenderar även Svenska Arbetsgi
vareföreningens direktör Bertil Kugelberg sin organisations delägare »att 
observera den nya möjligheten att komma till rätta med alkoholmiss
bruket som samarbetsgrupperna erbjuder och att stödja samaibetsgrup-
perna på det sätt som bedömes lämpligt med hänsyn till det enskilda före
tagets situation». Samarbetskommittén i Stockholm under ledning av re
daktör Hugo Sohlberg är främst en upplysningscentral, som ger råd och står 
till tjänst med lämpligt arbets- och upplysningsmaterial. 

LO, TCO och Arbetsgivareföreningen har ekonomiskt möjliggjort den på 
privat initiativ tillsatta s k Möllerkommittén, som under f socialminister 
Möllers ordförandeskap utreder en rad åldringsproblem, bl a pensionsålder 
och möjligheten och lämpligheten av att återplacera åldringar i arbetslivet. 
För att få den medicinska bakgrunden till dessa frågeställningar har kom
mittén vänt sig till professorerna Torgny Sjöstrand, Folke Henschen och E 
Hohwi Christensen. Uppslaget har för de tre professorerna aktualiserat be
hovet av mer forskning på området. Âldringsforskningen har intagit en 
mycket undanskymd plats i vårt land och det utländska material som är 
tillfinnandes är inte gärna tillämpligt på svenska förhållanden. Professor 
Sjögren har utarbetat ett program för en större undersökning av stock
holmare i Stockholm mellan 60 och 75 år. Urvalet sker på rent statistiska 
grunder och de utvalda ska underkastas observation på olika avdelningar 
i Karolinska sjukhuset med hänsyn till vissa bestämda medicinska problem. 

SVERIGES SCOUTFÖRBUND har under de sista fyra åren noterat en sti
gande medlemssiffra, drygt 50 procents ökning och har nu 40 000 medlem
mar. De traditionella verksamhetsformerna, där knopen kan utnyttjas som 
en något förklenande symbol har fått stryka på foten. Stommen i Scoutför
bundet är de 8 heltidsanställda konsulenterna, som arbetar runt hela lan
det med stöd från industrin. Kommuner ställer lokaler till förfogande. 
Scoutförbundet har börjat samarbeta med industrins lärlingsskolor. Av
sikten är att med kompetenta lärare träna ungdomarna i stil och ansvar, 
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att ge dem en mentalhygienisk instruktion som komplement och kanske 
korrektiv till den tekniska utbildning som näringsliv och samhälle själva 
tagit på sin lott. Lärlingarna får då och då koppla av yrkesskolans vanliga 
ämne och gnuggas med föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar 
i språk och uppträdande på arbetsplatsen, laganda, personlig ekonomi, sam
verkan och motsättning mellan äldre och yngre, spritproblemet etc. Vad 
som hittills slagit särskilt väl ut är ämnet »dina egna public relations» som 
kort sagt innebär den enskildes relation till sin omgivning och hans upp
trädande på arbetsplatsen. Genom talspel med ungdomarnas egen medver
kan konkretiseras spörsmålen och de får en preciserad uppfattning om hur 
avgörande ett väl anpassat uppträdande kan vara för att vinna gehör för en 
åsikt eller ett krav. 

En variant av dessa kontaktfostrande strävanden i form av stilkurser är 
de nya vuxenkurserna med deltagande både av scoutledare och arbetsledare 
inom industrin. På de veckolånga programmen står ämnen som tätorts
planering, ledarskap, public relations och samarbetsfrågor inom och utom 
arbetsmiljön. En annan från USA adopterad idé är det familjeprogram som 
är grundläggande för modern scouting. Bakom de 40 000 medlemmarna i 
Scoutförbundet står idag ca 25 000 föräldrar, många samlade i stödjande 
föräldraföreningar ur vilka hämtas aktiva ledare och tillfälliga instruktö
rer vid lokala hobbykurser. Detta mycket också för att samla in den out
nyttjade aktiviteten som många gånger finns hos de vuxna för att ta med
ansvar och bilda nya umgängesformer mellan vuxna och unga. Förbundet 
syftar till att bli ett aktivt ferment i samhällsbilden. Under två kampanjer 
arbetades ihop nära 2 miljoner kronor som nu förvaltas av en stiftelse och 
finansierar skolor för döva barn i förskoleåldern, konsulenter som hand
leder blinda ungdomar i deras studier och en skola, den enda i sitt slag 
som finns i landet för teoretisk vidareutbildning av döva ungdomar. En ny 
aktion har startats i höst för att hjälpa spastiska barn. Att sedan kommu
nerna övertagit förskolorna för döva är en bekräftelse, säger scoutchefen 
direktör Bengt Junker, att förbundet stigit in på riktig väg. Det är —• 
hoppas man — också en tidsfråga att stilkurserna inordnas i den reguljära 
lärlingsutbildningen. 

LOKALA KVINNOORGANISATIONER har gjort ovärderliga insatser som ini
tiativtagare till den högt prisade hemsamarittjänsten. 

RIKSFÖRBUNDET FÖR SEXUELL UPPLYSNING har i år firat 25-årsjubi-
leum. Med anledning av detta förlades International Planned Parenthood 
Federations styrelsemöte i september till Stockholm. I mötet deltog flera 
av världens främsta gynekologer och forskare. Celebraste gästen var dr 
Abraham Stone, barnbegränsningens och sexualupplysningens grand old 
man. Sverige är ett av föregångsländerna, sade dr Stone med en gest till 
det jubilerande förbundets initiativtagare och ledare genom alla åren, dr 
Elise Ottesen-Jensen. Han gav också en eloge för den upplysningsverksam
het som i svensk regi pågår t ex på Ceylon. Bakom dr Ottesen-Jensen finns 
rörelsens folkliga förankring med idag cirka 200 000 medlemmar. I den 
från hela landet visade uppskattningen av förbundets arbete erinrades om 
betydelsen av dess sakliga upplysningsverksamhet om sexuallivet, som även 
skolornas undervisning tagit intryck av, om de reformer i fråga om abort
lagstiftning och födelsekontroll som kommit till stånd mycket tack vare 
förbundets påskyndan, om rörelsens medverkan till att utvecklingen allt
mer gått mot en sådan samordning av parternas personliga, ekonomiska och 
sociala förhållanden, att de barn som föds blir lyckliga barn. 
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S:T LUKASSTIFTELSEN hör till jubilarerna i år, den har fyllt tjugo år. 
Den har valt till uppgift att ge fortsatt utbildning av människor i män
niskovårdande tjänst, läkare, kuratorer, präster. Men för att undervisningen 
ska bli levande och för att stiftelsen ska kunna hjälpa människor med 
själavård och psykisk rådgivning tar den emot över 4 000 besök pr år f n. 
Bakom institutet står en lokalavdelning. Sådana avdelningar har man också 
i Uppsala, Malmö, Västerås, Borås, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Linkö
ping samt en gemensam för Skövde, Falköping och Skara, som också har 
ett institut liksom Linköping. Här får inte heller glömmas att nämna Lukas-
stiftelsens gästhem på Dalarö som torde vara unikt i fråga om uppläggning 
och struktur i hela världen. 

SVENSKA DIAKONANSTALTEN PÄ STORA SKÖNDAL arbetar häpnadsväc
kande effektivt. Under de senaste åren har där byggts för 10—15 miljoner 
kronor och nu har man planer för säkert lika mycket pengar, hela tiden 
förlitande sig på gåvor och donationer. Anstalten arbetar på två linjer: 
1) sjukvårdsskola och diakonskola, 2) det sociala arbetsfältet för epileptiker, 
alkoholister och åldringar. Nästa år påbörjas byggandet av två »byar» för 
dels epileptiska ungdomar, dels spastiska och svårare handikappade i åldern 
16—30 år. Där skall under en försökstid vara 36 ungdomar och slår det 
sedan väl ut går det på grund av att marktillgången är god att utöka till 
sextiotalet ungdomar. I byarna ska helt enkelt riktiga hem skapas för dessa 
handikappade. Man bygger enheter med plats för 8—12 i varje och helst 
ska ett gift par ta hand om ungdomarna och bli viceföräldrar för dem. 
Var och en får sitt rum. Byggnaderna blir naturligtvis i ett plan och dess
utom specialinredda. Därutöver uppförs en del gemensamma anläggningar 
som samlingssal, arbetssal, ett medicinskt centrum för sjukgymnastik och 
behandling m m. Ja, man har t o m tänkt sig specialbyggnader, små affärer 
och så en ordentlig simanläggning som skulle kunna byggas ut och ev 
bli en stor badplats för alla handikappade i Stockholm. Avsikten med allt 
detta är dels att ge dessa ungdomar ett område med hemkaraktär, dels att 
söka hjälpa dem till någon form av arbete. Diakonanstalten skulle tillsam
mans med Stockholms stad och län svara för byarna, som genom det geo
grafiska läget och terrängen helt skulle slippa få anstaltsprägel över sig. 
400 000 kronor är insamlade för ändamålet men man behöver ännu en halv 
miljon. För de äldre uppförs en rad pensionärsvillor och dessutom ev ett 
mindre sjukhem för gamla med 30 vårdplatser och 7 akutplatser. Det blir 
slutstenen i anstaltens arbete på ålderdomsvårdsområdet. Ett neurossjuk-
hus för ungdomar i åldern 18—30 år hör vidare till framtidsplanerna. 
Sjukhuset blir det första i Sverige och får 72 vårdplatser. På alkoholist
vårdens område har anstalten nu slutfört ombyggnad av sitt alkoholisthem. 

Nykterhetsfrämiariia på bred front inne på nya vägar 
SVENSKA NYKTERHETSFRÄMJANDET har under hösten tagit flera för 
hela nykterhetsvården stimulerande initiativ. För det första har organisa
tionen hållit »riksdag» på Förestå i Stockholm tillsammans med represen
tanter för inte mindre än 33 organisationer som med samarbete kan hjälpa 
till att genom upplysning minska fylleriet i Sverige. Man slöt upp kring 
kravet på en professur inom alkoholforskningen och intensifierad läkarut
bildning. Organisationen har numera markant släppt kravet på absolutism 
hos dem som fungerar som upplysare och hjälpare. Man vill med detta söka 
få en så bred front som möjligt och man vill få kontakter med folk som 
har kompetens att verkligen uträtta något i denna stora problemsfär, oav-
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sett om denna dugliga person inte är helnykterist. Man vände sig mot »repre-
sentationssupandet» hos företagsledningar. 

För det andra har nykterhetsfrämjandet gått samman med Svenska läka
res förening för bekämpande av alkoholsjukdomar om anordnandet av en 
konferens med läkare och socialvårdare — den första i sitt slag — som hölls 
under Allhelgonadagen i Saltsjöbaden. Här redovisades att man inom nyk
terhetsvården numera fjärmat sig från funktionen som samhällsskydd och 
inriktar sig mer på individuell behandling. Nykterhetsvården är underbe-
mannad över hela linjen var ett påstående som det gavs belägg för med 
exempel både från lakar- och vårdarhåll. 

SVERIGES NYKTERHETSSÄLLSKAPS REPRESENTANTFÖRSAMLING har 
nyligen firat femtioårsjubileum och i det sammanhanget har den haft anled
ning att mönstra de mäktiga trupper av de tretton stora nykterhetssamman-
slutningar som inryms inom sällskapet, vilket i sin tur i förening med 
de kristna samfundens nykterhetsrörelse, inte mindre den, utgör Sveriges 
Nykterhetsvänners Landsförbund. »Det vore en skam om svenska folket inte 
lärde sig behärska alkoholismen och dess följder. Det är helt enkelt en 
prövosten för den svenska demokratin, på dess mognad, ansvarskänsla, 
dess kulturella och moraliska standard.» 

Sveriges Nykterhetsvänners Landsförbund söker genom sina lokalorgani
sationer att samarbeta med den offentliga nykterhetsvårdens lokala organ 
och tillsammans med dessa skapa en bred front mot spritmissbruket. Led
motivet i dess aktuella arbete är: frivillighet och individuell vård (antalet 
svårt alkoholskadade är över 100 000). 

De hiälpbehövande som hjälper varandra 
LÄNKRÖRELSEN (startad i Stockholm för femton år sedan och i Malmö 
för tio år sedan med senare efterföljare i olika delar av landet) har med 
sina rådgivningsbyråer, kontaktmän, kvinnokretsar och rekreationshem blivit 
en betydelsefull gren av nykterhetsvården. 

Framgången kan man notera inte bara i det aktiva arbetet och det växande 
medlemsantalet utan också i ett starkt stegrat intresse och erkänsla från 
samhällets sida. Läkare och myndigheter av olika slag har börjat samarbeta 
med länkrörelsen. 

Kvinnoklubbarnas medlemmar är hustrur och andra anhöriga till Länkarnas 
medlemmar och de ger ett utomordentligt moraliskt och praktiskt stöd. De 
hjälper bl a till att samla in pengar. 

DE BLINDAS FÖRENING u p a har i dagarna satt igång driften i sin nya 
anläggning De blindas tekniska fabrik (BLIFA) enastående i sitt slag i 
världen. Den har kostat tre miljoner att bygga och ger sysselsättning för 
ett trettiotal blinda eller synsvaga. Fabriken har kommit till genom tron 
på möjligheterna att kunna sysselsätta även dem som inte kan göra sig 
gällande på arbetsmarknaden. Dessutom skolar företaget nyblinda och ele
ver från Tomteboda blindinstitut och kan ofta vidarebefordra dem till 
industriellt arbete i den öppna marknaden. Föreningen är just i färd att 
släppa ut en bandinspelad månadstidning. Den utförs på tapeduplikator av 
amerikansk tillverkning och är ett led i föreningens Aktion Talboken, vil
ken redan resulterat i en större samling skönlitteratur, som utlånas till 
blinda. Föreningen utnyttjar även bandinspelningen för yrkesutbildnings
frågor och sammanträden. 
Föreningen finansierar med stöd av insamlade medel så gott som helt och 
hållet sin rehabiliterings- och omskolningsverksamhet för de blinda. Före
ningen bekostar också de ändringsarbeten som måste företas på den nya 
arbetsplatsen. Detta går till ansenliga summor, en telefonväxel som ska 
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skötas av en blind kostar 500 kr att bygga om. Insatserna har till stor 
del koncentrerats på metallindustrin. Många blinda är nu sysselsatta med 
svarvnings-, fräsnings- och avsyningsarbeten. Trots att inte några speciella 
skyddsanordningar införts på de blinda metallarbetarnas maskiner har inte 
ett enda allvarligt olycksfall inträffat. De blinda får en grundlig allround-
utbildning, vilket gör att arbetsgivarna är helt oförhindrade att liksom med 
de seende kamraterna flytta de blinda mellan olika maskintyper. Landets 
första blinda tapetserare väntas bli placerad i arbete i Malmö. De blindas 
förening har själva en konsulentavdelning för dylika rehabiliteringsproblem. 

De blindas förening är riksorganisationen för Sveriges blinda och vill 
främja deras intressen. Det har gjorts för litet för blinda barn i åldern 
0—6 år. I väntan på ett småbarnshem för dem har i Stockholm anställts 
en konsulent som går runt till de blinda barnens hem. 

DE LOKALA FÖRENINGARNA FÖR UTVECKLINGSSTÖRDA BARN på olika 
håll i landet bedriver upplysning och där så ske kan upprättar specialbarn-
trädgårdar. Genom att medlemmarna huvudsakligen är föräldrar till barn 
av ifrågavarande kategori har de inbördes ett gott stöd av varandra. 

DE VANFÖRAS RIKSFÖRBUND (20 000 medlemmar i 55 lokalavdelningar) 
syftar till att påverka myndigheter och organisationer att medverka till för
bättring av de vanföras arbetsförhållanden, bostäder m m. Förbundet höll 
i början av november en socialkonferens i Skövde med främst arbetsmark
nadsfrågor på programmet. I oktober bekantgjorde förbundet resultatet av 
en undersökning som det utfört om handikappade barns chanser att få 
komma med i lekskola, vilket är ett problem och det ville förbundet göra 
kommunerna uppmärksamma på. 

De Vanföras riksförbund är en av de nio medlemsorganisationerna i 
SVENSKA VANFÖREVARDENS CENTRALKOMMITTÉ SVCK. Enligt kansli
chef Karl Montan har de privata organisationernas uppgifter väsentligt ökat 
i betydelse, även om de kommit att inta en relativt mindre sektor i en 
snabbt ökande statlig och kommunal aktivitet på området i fråga. I denna 
samhällsexpansion inom sjukvård och arbetsvärd har myndigheternas strä
van att utnyttja de privata organisationernas prestationer varit påtaglig. 
Samhällsorganen har härvid inte endast med positivt intresse följt dessa 
organisationers arbete utan även på olika sätt understött detta. Med hänsyn 
härtill och till en utveckling som innebär att dessa organisationer — med 
allt större ekonomiska tillgångar till förfogande — står ansvariga inför 
samhället och inför en penninggivande allmänhet, framstår behovet av en 
gemensam planläggning av arbetsuppgifterna såsom nödvändigare än någon
sin. Detta har varit ett av skälen till att de nio medlemsorganisationerna 
samarbetar inom SVCK:s ram. Här upptas alla allmänna frågor till gemen
sam prövning och fattas ståndpunkt till dessa frågor. SVCK har i allt högre 
grad kommit att nära samarbeta med de offentliga myndigheterna och med 
olika organisationer företa utredningar och igångsätta socialmedicinska åt
gärder av experimentkaraktär. Det kan f ö nämnas att följande statliga 
myndigheter stadgeenligt kallas till SVCK:s och dess arbetsutskotts sam
manträden: medicinalstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, pensionsstyrelsen, 
skolöverstyrelsen samt överstyrelsen för yrkesutbildning. I SVC'K:s kommit
téer har samlats specialister inom administration, medicin, socialvård och 
teknik. Den tekniska kommittén sysslar med att få fram riktiga hjälpmedel 
för förflyttningen som rullstolar, motorfordon etc, vidare hjälpmedel för 
den dagliga livsföringen, utrustning av bostäder m m. För invalider med 
förflyttningssvårigheter har den av SVCK framdrivna motorismen betytt 
en revolution. Bundenheten vid bostaden har förbytts i en närmast normal 
rörlighet. 
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Vem skriver avhandlingen om filantropins teori? 

— Barmhärtigheten har ibland varit på väg att bli en välgörenhetsangelä
genhet, så kunde det se ut i gångna tider, sammanfattade riksarkivarie 
Ingvar Andersson när han på Röda Korsets senaste årsmöte i stora drag 
tecknade barmhärtighetens roll i det historiska förloppet. »Men barmhär
tigheten har vuxit till att bli en välfärdsangelägenhet som angår alla i da
gens Sverige. Vi är en del av världen och vårt arbete måste gälla bådadera. 
Barmhärtigheten måste förbli ett motiv i världens historia.» 

I socialstyrelsens stora bibliotek med 1 600 hyllmeter social, ekonomisk 
och statistisk facklitteratur finner bibliotekarien fru Greta Hoffsten fram 
ett tämligen av andra glömt men i sitt slag unikt verk, nämligen dansken 
Alfred J0rgensens år 1939 i samförstånd med danska undervisningsministe
riet utgivna Vejledning i offentlig forsorg og privatvelg0rcnhed. Författa
ren konstaterar själv att det märkvärdigt nog inte tidigare funnits vare sig 
på danska eller något annat språk en samlad vetenskaplig framställning av 
omsorgen om de nödlidande i samhället. Det finns otaliga både stora och 
små vetenskapliga eller populära uppsatser om större eller mindre avsnitt 
av den företeelse som han i sin bok betecknar som filantropi men det finns 
inte något systematiskt helt, som visar filantropins speciella plats inom ve
tenskapen. Författaren, som arbetat på boken under 25 år på grundval av 
ett människolivs erfarenheter och iakttagelser på filantropins område, har 
med den velat göra ett försök att bestämma filantropins teori för att me
delst den stimulera fram en ökad filantropisk aktivitet. Inför den utveck
ling som såväl den allmänna som den enskilda socialvården idag företer, 
borde det ligga nära till för unga samhällsforskare att ta upp danskens 
tanke — detta sagt utan att ge ett värdeomdöme om hans bok. 

De speciella hjälporganisationerna blir lika folkrörelserna, folkrörelserna 
blir frivilliga socialvårdare 

Vägledningen uppger två svenska adresser: till nuvarande Socialvårdsför
bundet och Föreningen för Välgörenhetens Ordnande, upprättad 1889. Med 
sin centralbyrå var FVO tidigare en slags socialvårdens clearing house för 
allt hjälparbete i Stockholm, alla hjälpares hjälpare och alla hjälpbehövan-
des rådgivare och vägvisare till möjlig hjälpinstans. Centralbyrån är ännu 
kvar i Storkyrkobrinken och fyller en viss viktig uppgift. Just genom sitt 
register och sin kännedom om fonder och institutioner är den ett slags filial 
till stadens socialregister. Byrån har anslag från Sociala nämnderna och gör 
utredningar för deras fonder. Men den är en liten typisk relikt från ett 
gånget fattigvårdsskede, i all synnerhet om den ses i anslutning till den nu 
framryckande folkfronten av socialhjälpare, som av allt att döma bär något 
alldeles nytt i sköldarna. Visserligen återfinns här de kända kampanj vete
ranerna Röda Korset och Rädda Barnen men de har både i fråga om med
lemsmängd och arbetssätt alltmer utvecklat sig till folkrörelser lika andra 
folkrörelser, som är så — för att tala med riksarkivarie Ingvar Andersson 
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— karakteristiska för vårt land. Dessa genuina folkrörelser i sin tur som LO, 
TCO, korporationsidrotten, kooperationen m fl börjar mer och mer finna 
med sina intressen förenligt att ge både de inhemska och de internationella 
hjälpaktionerna sitt stöd. Detsamma gäller industrin och försäkringsrörel
sen som var för sig eller tillsammans tagit initiativ till förmån för social
medicin, rehabilitering och arbetspsykologi. Borgarrådet Hjalmar Mehr an
tydde vid något tillfälle från det praktiska fältarbetets utsiktspost »att de 
stora försäkringssystemen, trygghetens grundvalar, garanterar den mate
riella existensen men måste kompletteras med individuell människovård». 
Från försäkringsrörelsen talar man på liknande sätt: »Vi har ansett det vara 
vår skyldighet att intressera oss för vad det blir av de skadade försäkrings
tagarna sedan de erhållit sin skäligen gängse skadeersättning.» 

Fråga är om inte det intressantaste inslaget i frontavsnittet är de hjälp-
behövandes egna organisationer. De exempel som getts ovan är nog så 
talande. De vanföras organisationer t ex har tillvunnit sig stor respekt hos 
offentliga myndigheter och är en av deras remissinstanser i frågor som rör 
de handikappade. Arbetsmarknadsstyrelsen, medicinalstyrelsen, socialsty
relsen och skolöverstyrelsen är med dem i deras arbete och planer. Motsva
rande samarbete råder mellan ovannämnda riksorganisationer överlag och 
myndigheterna. I sin samling råd och anvisningar för fattigvårdsintresse-
rade rubricerad Hjälpare klagar Agda Montelius år 1912 över svårigheten 
att få de enskilda hjälporganen att samarbeta sinsemellan även om de var 
för sig kunde vara i god kontakt med de allmänna hjälpinstitutionerna. En 
viss konkurrens kan väl alltjämt iakttas mellan de äldre speciella hjälp-
sammanslutningarna, det är inte utan att man här irriteras av att den andra 
går in på ens områden, tar gadden ur ens egen propagandavecka. Folkrörel
serna däremot uppträder i berörda hänseenden gärna i samlad trupp, som 
då blir synnerligen imponerande. 

Moderörelser även inom socialvården 

Givetvis lurar det vanskligheter inom även den bäst meriterade enskilda 
hjälpaktiviteten, vars existens har något av hasard i sig; om morgondagens 
penningresurser och arbetsuppgifter vet man ingenting bestämt, de frivil
liga insatserna kan bara utebli en dag. Därför gäller det att oavbrutet hålla 
grytan kokande; medlemsanslutningen får inte avstanna utan bör helst all
tid gå uppåt i antal, rörelsens good will får inte blekna. Då är det frestande 
att ta fatt på det grella hjälpbehovet och slå fram det med alla de slagkraf
tiga reklammedel man här förfogar över. Även inom socialvården kan man 
tala om moderörelser, överallt sysslar man idag med de utvecklingsstörda 
och med rehabiliteringen. De »stamanställda» socialvårdarna får inte vara 
så mycket talande utåt. F ö r a l l d e l . . . säger de, vissa överdrifter är det kanske. 
Visst är det sant att vårdfältet genom att det är splittrat på så många enheter 
— kanske bara ett par barn i en kommun — blivit styvmoderligt behandlat 
i jämförelse med andra. Det hindrar dock inte att här under en följd av år 
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i all stillhet gjorts s torar tade insatser av personer, som förståt t och varit 
besjälade av uppgiften. 

Men det skadar inte att p r o p a g a n d a t r u m m o r n a får sät ta in en bräsch i 
de likgiltigas mur . 

Denna snabbinventer ing av re la t ionerna mellan den a l lmänna socialvården 
och den enskilda samt den s i s tnämndas betydelsefulla kraftutveckling just 
nu syftar inte till a t t vara någon som helst kar t läggning i stil med den upp
gift som förelagts socialpolitiska kommit tén . Sammanstä l ln ingen av dessa 
notiser från arbetsfältet avser att fästa uppmärksamhe ten på den uppen
bar t växande rörelsen hos stora grupper av svenska folket till ett direkt del
tagande i ansvaret för omsorgen om dem som av en eller annan orsak i 
det ena eller a n d r a avseendet kommi t vid sidan av den normala existensen, 
fysiskt eller psykiskt . Våra massmedia gör oss underkunn iga om såväl en
skilda männ i sko r s som hela folks öden. Hela nat ionen förenas i bekymret 
om hur det ska gå för Anderssons, texti laren Andersson på Vitemöllegatan 
i Malmö, när han efter många å rs anstäl lning står arbetslös sedan fabriken 
mås t läggas ner, och vad det ska k u n n a göras för Etiopiens tusentals 
spetälska. »Vi är en del av världen och vår t arbete måste gälla bådadera», är ett 
mot to som de hjälpgivande folkrörelserna gjort till sitt. Som synes ger fler
talet av dem sina p rogram en sådan ut formning at t arbetet blir både för det 
egna landets och för hela vär ldens välfärd. 

Hur skall hjälpen utbetalas — direkt ur varje enskild givares portmonnä 

eller ur statskassan/förbundskassan? 

Statsrådet Ulla L inds t röm förordade i FN i ans lu tn ing till hennes medde
lande om svenska regeringens förslag till höj t anslag för det tekniska bi
s tåndet att de olika ländernas bidrag skulle gå genom FN:s händer , inte 
gärna adresseras direkt från givarlandet till det mot tagande. Sådana gåvor 
är inte s tämplade med någon nationali tet , och anonyma pengar är rena 
pengar . I ett u t ta lande för Sociala Meddelanden är Stockholms nya kvinnliga 

borgarråd Inga Thorsson en förespråkare för att den 
linjen väljs även på hemmaplan . Hon var en av mo
t ionärerna i stadsfullmäktige som för fem, sex år se
dan ås tadkom att Stockholms stad satte alla klutar 
till för att ta igen vad som försummats i fråga om 
att bygga upp til lvaron för de spast iska barnen. — 
Att enskilda organisationer och människor hä r trätt 
emellan nä r staden inte ha r tillräckliga resurser får 
vi natur l igtvis vara t acksamma för, medger borgar
rådet , men — fortsätter hon — vi bör samtidigt 
skämmas för att en sådan grupp av kronisk t sjuka 
l iksom många andra eftersatta grupper inte kan av 

samhället få en fullt t i l lfredsställande hjälp och vård, att »propagandada
gar», bössinsamlingar, välgörenhetsnålar m m ska behövas inte endast till 
extra u p p m u n t r a n och stöd u tan för at t de grundläggande behoven ska kun
na tillfredsställas. Nog skulle det vara så att medborgarna fann det natur-

Stockholms nya borgar
råd Inga Thorsson 
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ligt att betala någon skattekrona mer per år i stället så att samhället kunde 
fullgöra sådan förpliktelse. 

I anslutning till denna frågeställning från Ulla Lindström i New York 
och Inga Thorsson i Stockholms stadshus är det intressant att ta del av en 
diskussion som tydligen pågår inom Kooperativa förbundet under rubriken 
Folkrörelse ställs på prov. Den rör förbundets, HSB:s och Kvinnogillesför-
bundets gemensamma insamling Utan gränser, som man räknar skall vara 
uppe i en miljon kronor vid årsskiftet. Hela miljonen går till sitt ändamål, 
KF svarar för alla organisationskostnader. Först heter det: 

Folkrörelse ställer sig själv på prov 
Kooperativa förbundet kunde naturligtvis anslå de medel som erfordras, 
men man går den krångligare vägen över en insamling eftersom man anser 
att hjälpverksamheten är en angelägenhet som rör alla. Folk vill person
ligen uppleva — om också bara genom en så enkel praktisk handling som 
att de sänder en postanvisning — att de är med och gör sitt, tydligen främst 
av behov att ta sin del av ansvaret. Senare heter det i VI : KF engagerar hela 
medlemskåren för insamlingen. Det sker dels genom en nålförsäljning, dels 
genom en mycket omfattande insamling i samband med att årets kvittopå
sar inlämnas i början av 19-59. På kvittopåsarna kommer nämligen alla med
lemmar att tillfrågas om de vill avstå 1 krona av sin återbäring till förmån 
för insamlingen. På detta sätt tillförs den ett avsevärt belopp men dessutom 
manifesteras att insamlingen får permanent karaktär. Men denna aktion 
fyller också en annan uppgift. Det är en folkrörelses vädjan till sina med
lemmar att ta ställning till en stor, betydelsefull aktion. Medlemmarna 
ställs inför ett avgörande. Denna test kommer att utvisa i vilken utsträck
ning upplysningsverksamheten kring insamlingen och kring de underutveck
lade ländernas problem har slagit igenom. Personalen i butikerna kommer 
att utrustas med kunskap så att de kan argumentera för insamlingen, vilket 
de säkert får anledning till. 

När Rädda Barnen satte in propagandan »Hon har ingen mat, du äter 
godis» så valdes denna slogan med tanke på barnen i skolorna, de skulle 
få en tankeställare, de skulle animeras att även vara med i insamlingsarbetet 
för världens nödlidande barn; det kunde bli ett led i deras uppfostran. Gi-
vandets gåva är inte minst betydelsefull för ägaren själv. Den får inte torka 
ut, den måste få förbli en frisk källåder i vårt folks liv. 

Även inom de stora ungdomsorganisationerna har diskuterats vilka for
mer som ska väljas för »Sverige hjälper». 

Ny förståelse för ömsesidighetens princip i samhällskollektivet? 

Det finns observatörer som är förvissade om att det inte bara ar ett önske
tänkande, när de spårar tendenser till en ny medborgaranda, en ny förstå
else för ömsesidighetens princip i det stora samhällskollektivet. 

Dessa meningsbrytningar i modern anda kring barmhärtighetens och den 
sociala rättvisans problem är otvivelaktigt tecken på friskhet i folksjälen. 
För vår tids växande kår av permanenta samariter — socialvårdarna bl a 
— måste det vara angeläget att söka avläsa dessa stämningslägen ute bland 
människorna i vårt land. 



ÄNNU EN SJUKDOM AV OKÄNT URSPRUNG 
OCH MED DRAMATISKT FÖRLOPP 
MS-rörelsen vill skapa ökad förståelse för multipel skleroäsjukas specialproblem 

Av J O C K E L E U F V E N M A R K 

Bara för några år sedan tillhörde multipel sklerosen den grupp 
sjukdomar »man inte talar om». Just nu är emellertid sjuk
domen i högsta grad föremål för ett intensivt intresse, fram
förallt i de viktiga kretsar, där man har till uppgift att hjälpa 
och stödja våra av sjukdom och nöd drabbade medmänniskor. 
De MS-sjukas speciella problem och den föreningsverksam
het som håller på att växa fram för att skapa stödåtgärder 
och ökad förståelse för även denna minoritetsgrupp skildras 
i följande artikel. Författaren, Jocke Leufvenmark, är ord
förande i Stockholms MS-förening. Under sin ombudsmanna-
tid i De Vanföras Riksförbund kom han från allra första 
början med i M S-föreningens arbete, vilket han hela tiden 
deltaqit i som vice ordförande. 

Att multipel sklerosen bara för några få år sedan tillhörde den grupp sjuk
domar »man inte talar om» kan synas förvånande, särskilt då man vet, att 
det här rör sig om en sjukdom, som på intet sätt kan vara »självförvållad» 
och som drabbar närmare en promille av befolkningen enligt en del utländ
ska undersökningar. Det har emellertid berott på, att just ingen utanför 
fackmannakretsen känt till sjukdomens svåra härjningar och att fackman
nen/läkaren, bland annat på grund av att denna sjukdoms verkningar i bör
jan ter sig tämligen ovissa, hyst och ännu hyser betänkligheter mot att ge 
spridning åt sjukdomsbegreppet. 

Emellertid är multipel skleros just nu en sjukdom, som man i allra 
högsta grad talar om — kanske inte ännu bland den stora allmänheten men 
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i de viktiga kretsar, där man har till uppgift att hjälpa och stödja våra av 
sjukdom och nöd drabbade medmänniskor. Att det förhåller sig så beror sä
kert på den respekt, som de olika MS ( = multipel skleros) föreningarna lyc
kats skapa kring sitt arbete för de MS-sjuka, och på att en rad framstående 
neurologer o a läkare numera helhjärtat stöder deras verksamhet. För
eningarnas uppgift är ju inte att skapa sensation kring denna så drama
tiska sjukdom utan att genom praktiska åtgärder ge de MS-sjuka och 
patienter med övriga med MS närbesläktade organiska nervsjukdomar som 
t ex amyotrofisk lateralskleros bättre vårdmöjligheter, skapa större för
ståelse för deras specialproblem m m samt inte minst att skapa fram för
utsättningar för en intensivare forskning kring sjukdomens medicinska 
problem. 

Multipel skleros1 är således en sjukdom om vars uppkomstsätt man ingen
ting vet. Den låter sig inte framgångsrikt påverkas av någon nu känd be
handlingsmetod och dess slutliga förlopp kan först efter tämligen lång tid 
fastställas. I sitt första stadium låter den sig diagnosticeras endast efter 
långvariga neurologiska undersökningar. Då sjukdomens första verkningar 
ofta är mycket hastigt övergående besöker patienten inte alltid läkare — och 
ändå mera sällan neurolog — vid den första påhälsningen. Ofta kommer 
patienten till en neurolog först sedan sjukdomen börjar bereda honom be
tydande svårigheter. Härigenom undandras under lång tid ett okänt antal 
fall diagnosen MS. Detta gör i sin tur en frekvensundersökning svår att ge
nomföra. Svenska forskare gör emellertid gällande, att de danska och eng
elska beräkningarna om att en promille av befolkningen skulle drabbas av 
MS är något för hög för svenska förhållanden. 

Sjukdomen drabbar företrädesvis personer mellan 16 och 40 år. Dess för
lopp är skiftande, ofta dramatiskt. Efter en första blixtsnabb påhälsning 
med hastigt övergående symtom, som t ex svindel, förlamning i någon av 
extremiteterna etc, kan det dröja många år innan sjukdomen på nytt ger 
sig till känna. Hur sjuk patienten denna andra gång än blir, med svåra för
lamningar, kors- eller dubbelseende etc, inträder som regel efter längre eller 
kortare tid en förbättring, som inte sällan leder till nästan besvärsfrihet. 
Men nu har sjukdomen patienten i ett säkert grepp och gör sina påhälsningar 
gång på gång. Attackerna/skoven åtföljs visserligen nästan alltid av en för
bättringsperiod, men varje skov ger dock till resultat, att patientens tillstånd 
ytterligare försämras. 

För en del patienter kan skoven komma så tätt eller ha så svåra följder, 
att de efter bara några år är totalt förlamade; i extrema fall så svårt, 
att endast svaga rester av hjärt-, lung- och matsmältningsfunktionerna åter
står av alla i övrigt livsviktiga eller mindre livsviktiga funktioner. För andra 
återigen kan skoven komma mindre tätt och ha mindre svåra efterverk
ningar, så att sjukdomsbilden för dessa på det hela taget ter sig relativt 
gynnsam. Denna uppskjutna progressivitet kan inträda vid praktiskt taget 
alla invaliditetsgrader, vanligast kanske när patienten redan tvingats använda 

1 Sjukdomen har inget svenskt namn men benämns även Sclerosis dissiminata, scleros en 
plaque etc. 
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Många MS-patienter kan 
ännu läsa (rots svår förlam
ning. Denna bladvändare är 
så konstruerad att patienten, 
genom att ändra huvudet en 
aning på kudden •— fö den 
enda rörelse han kanske kan 
utföra -— snuddar vid en 
kontakt, som kommer bladet i 
boken alt vända sig. 
För många patienter, som trots 
kanske i övrigt mindre handi
kapp har till blindhet nedsatt 
syn, är talboken aktuell 

Det finns elektriskt drivna stolar, som kan dra patienter uppför även svåra trappor. 
De visade sig emellertid inte kunna användas i Sigtuna, varför patienterna måste 
bäras på starka vårdararmar även mellan våningarna. Stolarna kom emellertid till 
nytta ändå. Här sitter Carl Magnus Ljunggren varmt och stadigt ombonad i en sådan 
stol ompysslad av hemmets föreståndarinna, syster Norma Sjögren 
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en käpp som stöd eller blivit tvungen att mer eller mindre stadigvarande be
gagna rullstol. Då emellertid förmågan att kontrollera tarm- och framför
allt blåstömningen hör till de funktioner, vilka först angrips av sjukdomen, 
har även de som ännu klarar sig relativt bra, stora svårigheter att brottas 
med. 

Självfallet utgör de MS-sjuka ett stort socialt och social-medicinskt pro
blem. Visserligen är det inte möjligt att positivt påverka sjukdomen som så
dan, men åtgärder kan i många fall vidtas för att stärka patienternas mot
ståndskraft mot nya skov och uppehålla och förbättra den kondition som 
ännu finns. Åtgärderna torde behöva gå hand i hand; dels insättande av 
medicinsk, eventuellt också ortopedisk och annan behandling samt sjuk
gymnastik och den övriga terapi, inte minst av psykologisk art, som härut
över kan anses möjlig. 

Detta är ett rehabiliteringsprogram av utomordentlig vikt för de MS-sjuka. 
Det skiljer sig från konventionella program bland annat däri, att t ex om
skolning endast kan komma i fråga i enstaka fall, men framförallt genom 
att rehabiliteringsåtgärder inte kan bli engångsföreteelser för den MS-sjuke 
utan måste sättas in gång på gång. 

Det är uppenbart, att förverkligandet av ett sådant rehabiliteringsprogram 
kräver ett speciellt sjukhem som rehabiliteringscentral. Ett sjukhem där 
patienterna kan tas in för kortare perioder och som dessemellan, framför
allt genom sina sjukgymnaster, terapeuter och kuratorer, håller intimast 
möjliga kontakt med patienterna i deras hem eller där de annars vistas. 
Genom att detta sjukhem, där man kan förutsätta att samtliga fall redan i 
förväg är klart utredda ur medicinsk-neurologisk synpunkt, inte behöver ut
rustas med särskilt kostnads- och utrymmeskrävande teknisk-medicinsk 
apparatur, bör kostnaden för dess uppförande inte ställa sig avskräckande 
— särskilt inte om det kan förläggas i anslutning till redan befintliga eko
nomi- och sjukgymnastikavdelningar eller kan planeras så, att kostnaderna 
för uppförandet av sådana avdelningar kan delas med annan verksamhet 
av liknande art. 

Svenska Diakonsällskapet undersöker för närvarande möjligheterna att på 
Stora Sköndal utanför Stockholm uppföra ett »gästhem» för MS-sjuka. 
Detta skulle enligt en första beräkning kunna ta emot ett 60-tal patienter och 
förläggas i anslutning till ett hem för höggradigt invalidiserade ungdomar, 
vilket också nyplaneras därute. Om dessa planer förverkligas, är det möjligt, 
att detta hem kan bli det rehabiliteringscentrum varom här talats. 

Denna verksamhet är, om den kommer till stånd, planerad att drivas i in
timt samarbete med den svenska MS-rörelsen. Om den i så fall kommer att ta 
emot patienter från hela landet eller endast från Stockholms stad och län, 
är också for tidigt att yttra sig om. En verksamhet efter angivna riktlinjer 
skulle emellertid få största betydelse för MS-vården över huvud taget, då 
nian därigenom kommer att kunna visa, vilka vårdformer det »lönar» sig att 
satsa på i MS-arbetet. 

MS-rörelsen tillkom i Stockholm 1950 på initiativ av sjuksköterskan Elna 
Weström, musikdirektör Wilhelm Forsberg och musikern Carl Magnus 
44—680090. SocM 
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Tropp, vilka då träffades på ett konvalescenthem i Stockholmstrakten. Två 
av dem led av MS, den tredje av en annan organisk nervsjukdom. Man 
började tala om vilka svårigheter dessa gåtfulla sjukdomar bereder pati
enterna och om att en förening borde bildas för att tillvarata dessa sjukas 
intressen. Så gjordes planerna upp för den första MS-föreningen i landet. 

Men föret var som alltid trögt i portgången. Visst samlade man sjuka och 
deras anhöriga kring sig, men det blev inte så många, och mycket tyckte man 
sig inte uträt ta därmed. Hur det var tog någon tidning då och då in en in
tervju och berättade om föreningen, och så småningom anmälde sig allt 
flera intresserade från olika håll i landet. När sedan efter några år Göte
borgs-föreningen kom till, och kort därpå föreningar bildades i Lund och 
på andra platser, började det röra på sig. Via anslutning till De Vanföras 
Riksförbund, vilket skänkt och fortfarande skänker rörelsen ett gott stöd, 
har verksamheten gått vidare mot full självständighet. F rån att länge varit 
samlade i Svenska MS-föreningen beslutade man vid ett sammanträde i 
Örebro i september 1957 att konstituera det nuvarande Svenska MS-förening-
arnas Riksförbund. 

Härigenom ville man underlätta för de olika föreningarna att arbeta så 
självständigt som möjligt. Detta medför, att olika föreningar lägger vikt vid 
olika grenar av verksamheten. Den individuella vården av medlemmarna/ 
patienterna, med mötesverksamhet, sjukgymnastikprogram och så långt 
krafterna räcker rådgivande och kurativ verksamhet, har dock överallt en 
framskjuten plats på föreningarnas arbetsschema. Varje förening har till 
sig knutit minst en förtroendeläkare och Riksförbundet har till sitt förfo
gande ett medicinskt råd, vari för närvarande ingår tre av landets främsta 
neuro-specialister. 

Att rekrealionsverksamhetcn spelar en framskjuten roll i föreningarnas 
arbete beror på, att man måste anse det i hög grad angeläget att de patienter, 
som annars är svårt isolerade i sina hem eller på vård- och kronikeravdel
ningar och sällan kommer i kontakt med yttervärlden, får bryta denna isole
ring och knyta an till människor, som i stort sett befinner sig i samma situa
tion som de själva. Också nödvändigheten att för en tid befria de anhöriga 
från den, då det gäller svårt sjuka nästan omänskligt tunga vårduppgiften 
och för den ständigt malande oron och omsorgen för den sjuke, spelar en 
stor roll. 

För Stockholms-föreningens vidkommande har, från och med att rekrea
tionsverksamheten i Sigtuna påbörjades 1957, önskan att bereda de sjuka en 
så förstklassig och riktig behandling och vård som möjligt, varit av avgö
rande betydelse. 

Det kan med fog sägas, att verksamheten i Sigtuna varit ett första försök 
att realisera något av det som ligger bakom tanken på ett fullödigt rehabili
teringsprogram givet från ett rehabiliteringscentrum. I Sigtuna har patien
terna bland annat fått en koncentrerad allsidig sjukgymnastisk behandling 
enligt metoder, som utarbetats vid Kabat-Kaiserinstitutet i Amerika. Kabat-
metoden bygger på motståndsrörelser och vill därigenom bl a uppöva nära
liggande muskler att arbeta i stället för de förlamade. (På bild 1, s. 654 ses 
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,1 Nyström, Stockholm, »arbeta» vid vägghäverten, vars belastning kan ökas 
eller minskas allt efter patientens krafter.) Under vintern och våren har så 
i anslutning härtill följt gruppsjukgymnastik en gång i veckan på Karolinska 
Sjukhuset, vilken patienterna från Sigtuna såväl som andra kostnadsfritt 
fått delta i. Tyvärr räckte inte resurserna till de övriga minst lika viktiga 
delarna i detta program, men att åtminstone det som gjordes slagit väl ut, 
omvittnas av alla deltagarna. 

Till rekreationsverksamheten i Sigtuna ställde Sigtuna Humanistiska 
Läroverk de bägge kvinnliga elevhemmen Berga och Backa till föreningens 
förfogande. Dessa byggnader är båda i två plan med ganska besvärliga trap
por mellan planen och med trappsteg vid entréerna och till dagrum och 
matsalar. Trots detta bedömdes de som utomordentligt lämpliga lör ända
målet. I t rapporna mellan våningarna skulle man kunna begagna elektriska 
trappstolar och över de övriga kunde man bygga långsluttande bryggor. 

Entusiasmen var stor, ty byggnaderna var härligt belägna på en höjd med 
utsikt över Mälaren, på lagom avstånd från allfarsstråk och med inbju
dande bekväma dagrum och matsalar och med stora luftiga patientrum, åt
skilda genom lagom breda korridorer. För detta skulle föreningen betala ett 
bestämt pris per patient och dag i vilket skulle ingå kostnaderna för mat 
och logi, nödvändig personal för städning, dukning, disk och övriga ekono-
migöromål samt en husmor, som övade tillsyn över denna personal och över 
anläggningen som sådan. På föreningen skulle komma att anskaffa och av
löna den vårdpersonal och de sjuksköterskor, sjukgymnaster etc, som kun
de erfordras för patienternas rätta skötsel och vård. 

Hur ekonomiseras nu en sådan här verksamhet? Stockholms MS-förening 
gick 1957 tillväga på så sätt, att den i en samtidig skrivelse till Stockholms 
Stads Sjukhusdirektion och Stockholms läns landsting redogjorde för hur 
verksamheten i Sigtuna var tänkt och vilka kostnader man beräknade här
för. Därefter anhöll man, att staden respektive länet för patienter från resp 
områden skulle lämna ett anslag om 25 kronor per dag. Samtidigt anhöll 
man också hos Stadsmissionen i Stockholm och hos Lions MS-fond att dessa 
skulle ställa garantier för täckande av eventuella uppkommande förluster. 
Sedan jakande svar inkommit från dessa instanser sändes anmälningsblan
ketterna ut till medlemmarna, som fortfarande bor inte endast i Stockholms 
stad och län utan på många platser i landet, där MS-föreningar ännu inte 
linns. Anmälningsblanketten talade om, att kostnaderna skulle uppgå till 
28 kronor om dagen, men att ansökningar skulle inges till vederbör andes 
landsting om anslag på 25 kronor om dagen i likhet med vad staden och länet 
vitfäst sig betala. Sådana ansökningar utgick också i sinom tid till 13 lands
ting. Fyra landsting ansåg sig förhindrade att lämna begärda anslag. De 
flesta patienter från dessa landstingsområden blev härigenom förhindrade 
komma. Två betalade emellertid för sig själva, för tre betalade kommuner 
och för ytterligare två ordnades medel på annat sätt (genom anslag från 
Röda Kors, Lions etc) . 

För 1958 har tillvägagångssätt och resultat varit i stort sett desamma. 
Trots att många mindre frivilliga bidrag influtit till verksamheten, och 

trots att Stockholms Kvinnliga Röda Kors-kår utöver sina så betydande 
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Vid Örebro-mötet fastställdes också for
merna för förbundets Medicinska Råd. 
Hår ses från vänster professor Gunnar 
Wohlfart, Lund, docent Ragnar Muller, 
Stockholm och professor Tore Broman, 
Göteborg, samtliga medlemmar i rådet. 
Bilden togs vid ett upplysningsmöte i 
Karolinska Sjukhuset i Stockholm 1936 

Lions president civiling Curt Marcus serverar här tillsammans med M S-föreningens 
sekreterare, sjuksköterskan Elna Weström kakor till fruarna Landin och Westman 
på ett möte hos Saxon & Lindström i Stockholm. Vid detta tillfälle överlämnade 
Lions Club Stockholm en större penningsumma som gåva till Stockholms MS-förening. 
Pengarna har sedan tillförts Lions MS-fond 
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organisatoriska insatser gav verksamheten bidrag till avlönandet av sina 
vid MS-hemmet anställda Röda Korsare med 4 000 kronor, gick 1957 års 
verksamhet med en förlust på i runt tal 10 000 kronor. Detta underskott har 
täckts genom att Stadsmissionen har anslagit 4 000 kronor och Lions MS-
fond 6 000 kronor. 

Även 1958, trots anslag från bl a Kronprinsessan Margaretas minnes
fond på 3 000 kronor, räknar man med ett underskott på 10 000 kronor, 
inte som en följd av felkalkylering utan därför att man inte ansett sig 
kunna ta ut hela kostnadsstegringen i priset. Om Stadsmissionen och 
Lions MS-fond i år solidariskt svarar för detta underskott så innebär det, 
att fonden därmed är tömd, och att man därifrån inte kan ställa några 
garantier för 1959 års verksamhet. 

Mottot för verksamheten kan uttryckas i de tre orden : Allt för patienterna. 
Inom rimliga gränser skulle alla önskemål från patienterna beaktas. Deras 
välbefinnande och trivsel skulle vara ledstjärnan i arbetet. Det kamratliga 
och familjära skulle så otvunget som möjligt hjälpas fram, och hemmets 
karaktär av anstalt och sjukhus undertryckas. 

Det är klart, att de första veckorna blev särskilt arbetstyngda för perso
nalen. Allting var nytt för alla och det tar tid att lära sig hur var och en 
vill ha det, hur man bäst skall bära den patienten, hur den vill bli matad 
hur den vill bli hjälpt till toaletten, hur man bäst skall byta på den patien
ten osv i all oändlighet. Men man lärde sig snart hur patienterna skulle 
tas, och då gick allt mycket lättare. Och det bästa av allt. Den där förun
derliga levande kontakten från alla till alla infann sig som genom ett troll
slag och berikade dessa sex veckor minst lika mycket för personalen som för 
patienterna. 

Under 1957 vistades vid MS-hemmet i Sigtuna 75 patienter under 2 556 
vårddagar, vilket utgör en beläggningssiffra om 91 %. 

Motsvarande siffror för 1958 är högre, beroende på att vårdtiden för de 
flesta patienter begränsades till tre veckor för att bereda plats åt så många 
sökanden som möjligt. Patientplatserna ökades också till 68, genom att fyra 
platser, vilka tidigare användes för personalen, nu togs i anspråk till pa
tienter. Hela antalet patienter under 1958 var 120 under 2 896 vårddagar, 
utgörande en beläggning av 94,6 %. 

Av 75 patienter 1957 var 3 ständigt sängliggande, 42 var rullstolsinvali
der, 17 kunde inte äta själva och ytterligare ett större antal måste ha hjälp 
med uppläggning och förskärning etc. 38 patienter måste därtill ha hjälp 
med av- och påklädning. Av alla patienter kunde endast två sägas klara 
sig helt själva. 

För 1958 är motsvarande statistik inte klar. Rullstolsinvaliderna var dock 
Her 1958 och patienternas kondition i genomsnitt sämre än året förut. 

1957 utgjordes personalen av 3 sjuksköterskor, av vilka en var förestån
darinna och chef för verksamheten, 2 undersköterskor, 3 sjukgymnaster 
samt under längre eller kortare tid 20 kvinnliga och 9 manliga vårdare. 
Dessutom tjänstgjorde läkare från Sigtuna som tillsynsläkare och konsult. 
Medeltalet vårdare per patient var lika med knappt en på två patienter. 

Under 1958 tjänstgjorde vid MS-hemmet 2 sjuksköterskor, den ena tillika 
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föreståndarinna och chef för verksamheten, 2 undersköterskor, under första 
perioden 4 och under andra perioden 3 sjukgymnaster, 1 arbetsterapeut och 
i genomsnitt 22 kvinnliga och 12 manliga vårdare. Tillsynsläkare var före
ningens förtroendeläkare. Medeltalet var 4 vårdare på 7 patienter. 

Under 1957 gavs 1 165 sjukgymnastikbehandlingar till 71 patienter. Un
der 1958 har 116 patienter åtnjutit 1 232 behandlingar. För 1957 kunde 
chefsgymnasten rapportera u tmärkt resultat i 19 fall, gott resultat i 13 fall, 
förbättringar i 18 fall, status quo i 17 fall och försämringar i 4 fall. 

För 1958 har motsvarande schema icke kunnat upprättas. Därtill har 
vårdtiden varit för kort. En allmän konditionsförbättring har dock åstad
kommits överlag. I ett mindre antal fall kan man räkna med större betydelse
fulla förbättringar, framhåller dock sjukgymnasten i sin rapport. 

Bortsett från polio och olycksfallsskadade var hela skalau av organiskt 
nervsjuka representerad, från lateralskleroser, atrofier och dystrofier etc 
ned till Parkinsons. Yngste patienten var 16 år, den äldste 71, med ålders
gruppen 35—50 år rikast företrädd. Likaså hade kvinnorna en svag domi
nans. 

Där var t ex den 63-åriga f d sjuksköterskan, som i 17 års tid ambule
rat från det ena vårdhemmet till det andra utan att finna en varaktig stad; 
där var den unge tandläkaren, som aldrig fick börja någon praktik, flyg
kaptenen, som ännu för ett år sedan var i tjänst och nu är intagen på vård
hem, läkaren, som aldrig fick ta sin licexamen — det är nu mer än 30 år 
sedan. Där var också den unga flickan, som varit nästan blind och lam i 
sex år, de unga pojkarna, de andra unga flickorna, männen, som inte längre 
kan försörja sina familjer, mödrarna och husmödrarna, som själva kanske 
måste skötas som barn . . . 

Det är alltid en tung lott att bli sjuk, att bli handikappad. Tyngst kanske 
dock att veta, att hur sjuk jag än är, så kan jag dock obevekligen bli säm
re, mycket sämre. När? . . . Att trots detta kunna uppträda — nästan alla — 
som »idealpatienter», som är sina vårdares föredömen och inger sin om
givning framtidstro och förtröstan, är stort. Alla som medverkat till alt för 
patienterna göra Sigtuna-vistelsen till en minnesrik tid av vård, stimulans 
och mänsklig värme och kontakt, känner sig själva på samma sätt berikade. 
De vill också i fortsättningen göra allt för att dessa sjuka ständigt skall 
få den omvårdnad och hjälp de så väl behöver och manar gärna alla och 
en var att vara med i detta arbete för de MS-sjuka. 

Adressen till Svenska MS-föreningarnas Riksförbund är Box 7!, Stock
holm 1. Ordförande är postdirektör Birger Dahlström, John Bergs plan 1, 
Stockholm K, tel 51 25 84; postgiro 53530. 

Förbundet är en av de yngsta r ikssammanslutningarna i landet och kan
ske därför ett av de fattigaste. En större riksinsamling planeras emellertid 
till hösten, och med det intresse, som visats från så många håll för frågan 
om stöd åt de på olika sätt organiskt nervsjuka, kan man säkert vänta ett 
gott resultat av denna insamling. Med den aktivitet, som präglar de olika 
föreningarna ute i landet, har också förbundet alla skäl att se ljust på fram
tiden. 



»De saknar rosträtt, de får inte vara ute på gatorna annat än mellan vissa klockslag, 
inte resa fritt i sitt eget tand.» Bilderna återger en infödingspräst och en lärare, den 
senare har som fritidshobby att skära i trä. Bantunegern har en utpräglad begåvning 
för formgivning och ett känsligt sinne för färg 

». . . vår respekt för dess mänskliga värdighet» 

1 slutet på september arresterades 750 sydafrikanska kvinnor 
i Johannesburg, då de protestdemonstrerade mot de s k in
födingskorten — identitetskort, som länge varit obligatoriska 
för manliga infödingar, men nu utfärdas även för kvinnorna. 
En färgad kvinna kan hädanefter inte ens gå ut och göra de 
nödvändigaste matinköpen för familjen utan att ha ett sådant 
pass att visa upp. Varje år sker tusentals arresteringar av neg
rer, som påträffats utan sina identitetskort. 

Samma dag kvinnoaktionen i Johannesburg upplöstes av po
lisen riktade en svensk kvinna, ambassadören Agda Ros
sel i FN-församlingens politiska utskott en vädjan till Syd
afrika att åtminstone ge något tecken på sin vilja att förbättra 
sina färgade medborgares villkor. Fru Rossel gjorde sitt utta
lande kort innan utskottet avslutade tio dagars debatt om den 
sydafrikanska apartheidpolitiken och med stor majoritet an
tog en resolution i frågan som Sverige och 32 andra länder 
framlagt. 

Resolutionen, som antogs med 68 röster mot 5, uppmanar 
alla FN-medlemmar alt bringa sin politik i överensstämmelse 
med FN-stadgans förpliktelser att främja de mänskliga rättig-
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heterna och uttalar beklagande och bekymmer över att Syd
afrika ännu inte tagit ad notam församlingens vädjanden att 
det skall ompröva en officiell politik, som gör intrång på alla 
rasgruppers rätt att åtnjuta samma villkor och grundläggande 
rättigheter. 

— Eftersom Sverige år lyckligt nog att inte ha några pro
blem av denna art, yttrade fru Rossel, är jag fullt på det klara 
med att det är svårt för oss att tillfullo begripa alla svårig
heter, som råder i ett samhälle sammansatt av många olika 
raser, då vi ju inte har någon förstahands erfar enhet härav, 
men även om vi är medvetna om de omfattande politiska, 
juridiska, ekonomiska och sociala problem som ingår i den 
sydafrikanska situationen, så har vår sympati för den färgade 
befolkningen i detta land, vår respekt för dess mänskliga vär
dighet och integritet och vår övertygelse att denna är i stånd 
att utvecklas socialt och intellektuellt förmått oss att rikta den
na förnyade vädjan till Sydafrikas regering. Vi är övertygade 
om att Förenta nationerna och dess fackorgan med glädje 
skulle ge sitt bistånd för att hjälpa Sydafrika att lösa några 
av de problem det står inför om de uppfordrades att göra detta. 

— Vilken effekt kan en sådan resolution väntas få? Sociala 
Meddelanden har låtit frågan gå vidare till kyrkoherde Gunnar 
Helander i Karlskoga, som torde vara en av våra främsta kän
nare av de sydafrikanska problemen efter att han under sjut
ton år fram till 1956 verkat som en av svenska statskyrkans 
missionärer i denna del av världen. 

— Om inte annat kan ett sådant uttalande säkerligen åstad
komma en viss återhållsamhet hos den sydafrikanska rege
ringen, sade kyrkoherde Helander. Redan ligger faktiskt en 
del förslag till nya restriktiva åtgärder på is, vilket tyder på 
en viss tveksamhet inför hur världen kommer att reagera. Fru 
Rossel talar enligt vad jag har mig bekant i kraft av bl a flera 
hänvändelser från svenska organisationer, inklusive kvinno
föreningar. 

I följande artikel, skriven för Sociala Meddelanden innan 
ovanstående händelser ägt rum, redogör kyrkoherde Helander 
för apartheids politikens program och förverkligande, som även 
om det påståtts att denna regeringens politik avsåg skydd åt 
de svarta snarare blivit ett kamouflage för de vitas förtryck. 
Men artikelförfattaren har skäl att i detta sammanhang rikta 
in strålkastarljuset även på sina egna landsmän. Det finns sä
ger han ett rastänkande som är vårt gemensamma nordeuro
peiska arv, och om vi frågar vad som ligger bakom boerrege
ringens alla underliga lagar i Sydafrika kan vi börja undersök
ningen på allra närmaste håll och fråga var vi svenskar fått 
vårt rastänkande ifrån. Gjorda undersökningar visar att vi in
te är alldeles fria från ett sådant. 
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RASPROBLEMET I SYDAFRIKA 

Av kyrkoherde GUNNAR HELANDER 

Att misstro främlingar och att förhäva sig över sitt eget folk, sitt land, sin 
ras är ju ett utslag av enkel, primitiv själviskhet och dumhet. Det är illa 
nog när enfaldiga individer i t ex Little Rock i USA och Nottingham i Eng
land kastar sten på människor av annan ras. Men när ett lands regering så
som i Sydafrika sätter rashögfärden och självförhävelsen i system och byg
ger upp hela landets lagstiftning på den grundvalen, då är det verkligen illa 
ställt. När staten gör primitiva själviska instinkter till högsta norm i stället 
för att kontrollera dem, kan slutresultatet inte bli annat än hat och konflik
ter. 

Sydafrika har idag ca 10 miljoner färgade, varav ca 450 000 är indier, 1,1 
miljoner mulatter och resten huvudsakligen negrer av olika typer och stam
mar — zuluer, basutos, xosas etc. De sammanfattas från legal synpunkt 
under beteckningen »Non-Europeans», eller på boerholländska som jämte 
engelskan är officiellt språk, »Nie-Blankes», dvs icke-vita. 

De vita är ca 3 miljoner, varav omkring 60 % är boer och resten engels
män, judar, tyskar etc, och de sammanfattas under beteckningen »Eurc-
peans», »Blankes». Ett stort antal förmåner är förbehållna de vita. De har 
ensamma rösträtt, rä t t att bli riksdagsmän, att inneha skjutvapen, att resa 
fritt omkring i landet utan speciellt tillstånd av polisen, att inneha en rad 
olika befattningar i statens tjänst etc. 

Negrerna saknar en lång rad av vad vi skulle kalla medborgerliga rättig
heter. De får inte äga land. Ca 85 procent av Sydafrikas jord ägs av de vita, 
och resten, negerreservaten, är kronomark som de infödda får använda men 
inte äga. Negrerna får inte vara ute på gatorna efter ett visst klockslag, de 
får inte resa från ett distrikt till ett annat utan speciellt tillstånd, de får i re
gel inte ha fackföreningar, inte (annat än i undantagsfall) resa utomlands, 
inte rösta osv, osv. De har praktiskt taget inga möjligheter att hävda sig 
politiskt, att bli fria, självägande och oberoende. I det land som de en gång 
ägde och styrde, har de blivit rättslösa proletärer, som de vita är angelägna 
att utnyttja som arbetskraft men med arméns och polisens hjälp hålla 
nere. 

I övriga afrikanska kolonier går medborgerliga rättigheter, rösträtt o dyl 
efter vissa kvalifikationer, skolbildning, en viss inkomst el dyl. Det gäller 
bl a Rhodesia och de portugisiska kolonierna. Men Sydafrika ensamt före
skriver att rösträtt skall gå helt efter hudfärg. En vit luffare har alltid röst
rätt, en svart professor aldrig. Stränga åtgärder har vidtagits för att hålla 
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raserna isär och för att hindra att de någonsin kommer på jämställd fot. 
Landet vimlar av anslag »Endast för vita», eller »Endast för icke-vita». Det 
gäller taxi, postkontor, järnvägsstationer, hotell osv. En svensk besökare 
reagerar starkt i början mot detta, men vänjer sig rät t snart vid att kasta en 
blick över dörren till varje offentlig byggnad så att han inte kommer in på 
fel sida av rasgränsen. Men personligen vande jag mig aldrig vid det under 
de 17 år jag tillbragte i Sydafrika. Såsom missionär umgicks jag ju dagligen 
— i motsats till andra vita — med negrer på jämställd basis. Det medför
de ständiga problem att vara ute tillsammans med svarta kolleger, dvs in
födda präster eller lärare. Man hade ärende in på posten, man ville gå in 
på kafé tillsammans, man ville åka spårvagn ihop någonstans. Överallt 
mötte hinder. Om jag som vit gick in på de svartas avdelning, blev jag höv
ligt men bestämt utvisad av vita poliser. Om den svarte kollegan gick in på 
de vitas avdelning, kunde han vara säker på att bli arresterad och ådömd 
böter, eller i värsta fall prygel. Detsamma gällde om vi sent på kvällen ar
betade tillsammans. Den infödde måste se till att komma hem till det svarta 
»ghettot» före ett visst klockslag. Blev han ertappad med att vara ute på 
gatan på olaglig tid, blev han arresterad och ådömd fängelse. Jag som vit 
hade däremot rät t att vara ute på gatorna när som helst på dygnet. Vi 
kunde gå i missionens kyrka til lsammans (en ny lag har stiftats som avser 
att göra även sådant omöjligt, men missionsledningen har vägrat lyda den) 
men vi kunde inte gå på konsert eller bio tillsammans. Under sådana för
hållanden frestas man att resignera och undvika kontakt med de infödda, 
vilket är precis vad regeringen avser. 

Senaste utslaget av rasfanatism är en förordning i en stad i Kaplandet, 
där badstranden har delats upp mellan svarta och vita och där gränsen för
klarats vara gällande för badande från stranden tre sjömil rakt ut i sjön. 

Sexualtabu 
Den vita rasen antas ha ett oerhört värde och det gäller för myndigheter

na att skydda denna ädla ras från att blandas med mindervärdiga raser. Un
der den nuvarande nationalistregeringens tid har lagarna i detta avseende i 
hög grad skärpts. Äktenskap mellan svarta och vita har 1948 förbjudits, och 
de ca 50 äktenskap av denna art som ingåtts före 1948, upplöstes genom re
geringsdekret. En gammal svensk som jag kände och som levde i ett relativt 
lyckligt äktenskap med en negress och hade sju barn med henne, drabbades 
av denna lag och förbjöds vid fängelses påföljd att ha någon intimare kon
takt med sin hustru. Premiärminister Strijdoms vite privatsekreterare döm
des nyligen till prygel och sex månaders fängelse för att han gjort ett när
gånget förslag till en svart flicka. En engelsman i Johannesburg dömdes 
likaledes nyligen till prygel och tre års straffarbete för sexuell kontakt med 
en kvinna av annan ras. 

Denna oerhört stränga lagstiftning bygger bl a på det obevisade antagan
det att mulatter, människor av blandras, får de sämsta egenskaperna från 
bägge raserna. Detta påstående framförs envist som argument för hur hän-
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synslösa åtgärder som helst, trots att undersökningar pekar i motsatt rikt
ning. Visserligen är mulatter ofta asociala, alkoholister etc men det gäller 
oftast enstaka individer som dyker upp som ovälkomna särlingar i ett rent 
svart eller vitt samhälle. Om en vit kvinna nedkommer med ett mörkhyat 
barn, blir hennes framtid förstörd. Ingenting kan vara ovälkomnare än ett 
sådant barn som går omkring som en ständig och levande påminnelse om ett 
snedsprång. Barnet blir naturligtvis isolerat, illa behandlat och föraktat och 
har alla förutsättningar för att bli misslyckat och asocialt. Detsamma gäller, 
fastän i mycket mindre grad, om en negerkvinna som nedkommer med ett 
ljushyat barn. Men i de samhällen, där bara mulatter bor, t ex i Protea i 
Transvaal, där alltså alla är lika och ingen är utstött, visar de sig vara ut
märkta människor, på intet sätt underlägsna andra raser. Det är alltså för
domarna som gör mulatter asociala och olyckliga, vilket i sin tur används 
som argument för att befästa dessa fördomar. 

En historia kan vara värd att berätta som åskådliggör hänsynslösheten 
vid tillämpningen av raslagarna. En vit läkare i Dundee i Natal hittade för 
ett par år sen en liten ljushyllt, blond och blåögd flicka i en negerkraal. Han 
antog att det rörde sig om kidnapping och han fick barnavårdsnämnden att 
skicka ut en polisbil och hämta flickan med våld från vad hon antog vara 
hennes föräldrar och syskon. Hon adopterades av en engelsk familj, där hon 
fick lära sig att tala de vitas språk, att vara stolt över sitt vita skinn, att 
tala i kommandoton till negrer och absolut inte ta dem i hand eller umgås 
på jämställd fot med dem. En dag kom en mulattkvinna på besök och bad 
att få hälsa på den vita flickan. Det var hennes dotter, påstod hon, och hon 
hade för flera år sedan lämnat henne till den negerfamilj där hon blev hit
tad. Mulattkvinnan kunde bevisa att hon verkligen var mor till flickan. (Det 
händer ju emellanåt bland mulatter att rent svarta eller vita barn föds, pre
cis som det i en kull av de mendelska kaninerna kunde hittas en svart eller 
en vit kanin bland gråa kaniner.) En ny våg av indignation gick över den 
lilla staden Dundee. »Vi har hyst ett barn med negerblod i ådrorna ibland 
oss, hon har lekt med våra barn och suttit i samma skola som de. Denna 
skamfläck måste avtvås.» Barnavårdsnämnden sammanträdde igen, polisbi
len ryckte ut och hämtade flickan från hennes nya hem. Hon grät och var 
förtvivlad. Denna gång var omskolningen ännu svårare. Nu upphöjdes hon 
inte till en medlem av den härskande vita rasen, utan degraderades till en av 
den underkuvade svarta rasen som hon nu lärt sig att förakta. En domstol 
behandlade saken och dekreterade att flickan för framtiden, trots sin vita 
hudfärg, skulle anses vara färgad, »icke-europé». Det innebar alltså att hon 
kunde få fängelse om hon t ex gick in på de vitas avdelning på järnvägen, 
badade på den del av en badstrand som är reserverad för vita etc. Hon var 
förtvivlad och modlös, men fick så småningom finna sig i att gå i en skola 
lör färgade barn. 

Om några år är hon giftasvuxen. Då kommer de stora problemen. Gifter 
hon sig med en neger, kommer hon och han att ideligen arresteras och be
handlas illa om de går ut tillsammans, eftersom det ser ut som om en vit 
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kvinna blandar sig med en svart. Hon kan visserligen inte få fängelse, efter
som hon ju alltid kan bevisa att hon skall räknas som icke-europé, men hon 
kommer ständigt i svåra situationer, t ex när hon går in på de svartas spår
vagnar etc. Gifter hon sig däremot med en vit man, kommer kanske ingen
ting att ske, eftersom hon ju ser vit ut. Men om någon skulle avslöja att hon 
av domstol klassificerats som svart, kommer både hon och hennes man att 
dömas till fängelse för överträdande av rasgränsen och äktenskapet upplö
ses automatiskt. 

Detta är visserligen ett ovanligt dramatiskt gränsfall, men raslagarna 
åstadkommer ständigt lidande och svårigheter framför allt för de många som 
lever s a s vid själva gränsen mellan svarta och vita. Dit hör över en miljon 
mulatter. En särskild kommission i varje distrikt har att klassificera folk 
efter ras, och ibland händer att barn i samma familj räknas till olika ras 
och skickas till olika skolor. Gränsen blir allt suddigare samtidigt som allt 
rigorösare lagar stiftas för att skilja svarta från vita. »Apartheid», rasåt-
skillnadspolitiken, leder till allt orimligare situationer. 

Bakgrunden till rasförtrycket 
Västgötar avskydde en gång i tiden smålänningar, svenskar betraktade 

danskar som sina naturliga fiender osv. Gränserna har vidgats, upplysning
en har stigit och nationell självförhävelse är inte längre modern. Man får väl 
betrakta misstron och hatet mellan raserna som dumhetens och grupp
själviskhetens sista stora förskansning. 

Det finns emellertid en mycket speciell nordeuropeisk tradition när det 
gäller rasförhävelse, och den återverkar på situationen i Sydafrika där ju 
holländarättlingar och engelsmän dominerar. De latinska länderna däremot 
är välgörande fria från rastänkande. Det sammanhänger förmodligen med 
gamla traditioner från romarriket. I det gamla Rom kunde en mörkhyad 
potentat tas emot med stora hedersbetygelser och slaven som passade upp 
kunde mycket väl vara en blond german. Eller tvärtom. Fransmän, italiena
re, spanjorer och portugiser har sällan något att invända mot blandade äk
tenskap. Man behöver bara gå över gränsen från Sydafrika till portugisiska 
Ostafrika för att möta en totalt annan atmosfär och en välgörande frihet 
från raslagar. Det finns ingenting som hindrar en neger i Moçambique att 
gå in på ett hotell mitt ibland vita gäster. Det stora och klassiska exemplet 
på lösande av rasproblem på ett konfliktfritt sätt är ju Brasilien, där ju 
vita, negrer och indianer i lagstiftningen och i stor utsträckning också i 
praktiken har precis samma rättigheter. Det gladde mig högeligen vid se
naste fotbolls-VM att se det brasilianska laget, där svarta och vita i före
dömligt samarbete nådde positionen som världens bästa fotbollslag. 

Bland nordeuropéerna finns däremot en helt annan tendens. Kvasiveten
skapliga rasteoretiker, ovana att umgås med folk av annan ras eller vad det 
nu kan vara, har skapat fram misstro och en högdragen attityd mot andra 
raser. Denna rashögfärd tog sig kusliga uttryck i nazismens Tyskland, den 
blommar frodigare än någonsin bland boerna, holländarnas ättlingar, den 



1. I motsatsernas land: här en xosaskral... 
2. . . . i de större städerna förekommer en 
mycket avancerad arkitektur. Detta är ett 
postkontor 
3. De ohyggliga slumkvarteren i stadens ut
kant har här ersatts av mänskligare bo
stadshus byggda av de slatskontrollerade 
bryggerierna för deras svarta arbetare 

4. Negerarbetare i en av de ganska djupa 
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men inte äga 
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tar sig uttryck i raskravaller i Nottingham i England och sydstaterna i 
USA. Bland sansade, hyggliga engelsmän tar den sig aldrig brutala uttryck, 
men den yttrar sig i ett hövligt men bestämt avståndstagande från andra 
raser. På engelska klubbar i kolonierna i Afrika brukar aldrig färgade släp
pas in. Hur samvetsgrant och föredömligt engelsmännen än skött sina ko
lonier, har de aldrig lyckats skapa förtrolighet och hjärtlighet i samlivet mel
lan vita och färgade. Bitterhet och irritation har skapats. Att detta rastän
kande finns i Sverige också i rät t stor utsträckning, är höjt över allt tvi
vel. I Morgon-Tidningen publicerades i våras en opinionsundersökning som 
klarlade att minst hälften av tillfrågade svenskar absolut inte skulle vilja 
se sin dotter gift med en neger. Jag har roat mig med att ställa frågan hund
ratals gånger här hemma i Sverige, och svaret blir nästan regelbundet: »Nej, 
det vore förfärligt om min dotter gifte sig med en neger.» En och annan 
förnuftig person har dock gett det svar, som man tycker skulle vara själv
klar t : »Ja, det beror på hurudan han är. Om det är en hygglig och bra karl 
som kan försörja henne, så varför inle.» 

Var har vi svenskar fått vårt rastänkande ifrån 
Det finns alltså ett rastänkande som är vårt gemensamma nordeuropeiska 

arv, och om vi frågar vad som ligger bakom boerregeringens alla underliga 
lagar i Sydafrika, kan vi alltså börja undersökningen på allra närmaste 
håll och fråga var vi svenskar har fått vårt rastänkande ifrån. 

Av egen erfarenhet kan jag våga påstå att man mycket väl med tiden kan 
glömma rasolikheter och bli god vän och kamrat med färgade lika väl som 
med vita. Jag har också på mycket nära håll sett hur en människa kan 
släppa sina fördomar och börja se på negrer med andra ögon. Min fru näm
ligen, sydafrikanska av tysk härkomst. Innan vi gifte oss hade hon aldrig 
tagit en neger i hand eller ätit ihop med någon av annan ras. Att vi skulle 
inbjuda svarta som gäster i vårt hem, föreföll henne alldeles otänkbart. Men 
efter långvariga diskussioner gick hon med på att göra det djärva försöket. 
En kollega till mig, en fin och bildad neger inbjöds, och det har sedan bli
vit till en självklar sak för oss att umgås med svarta i vårt hem precis som 
med vita. Min fru ser inte längre något som helst berättigande i de gamla för
domar hon växte upp med. Det har varit oerhört intressant att i konkreta 
fall, på närmaste håll, se de rasfördomar skingras som ligger till grund för 
hela Sydafrikas lagstiftning. 

Något som kraftigt bidragit till den sydafrikanska politiken är boernas 
starka nationalkänsla, deras känsla av att vara isolerade och omgivna av 
fiender — både negrer och engelsmän — på den stora afrikanska kontinen
ten. De har intet imperium i Europa att falla tillbaka på, de har bara sig 
själva och sina egna vapen att lita till när det gäller att hävda sig och be
vara sitt nationella oberoende. De uppfattar inte Holland som sitt hemland 
som de eventuellt skulle kunna återvända till, om negrerna övertoge makten 
i Sydafrika. Engelsmän, fransmän, belgare och holländare räknar alla med 
att deras kolonier med tiden skall övertas av de infödda. Det känns naturligt 
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för dem att då tänka sig en framtid för sig själva och sina barn i Europa. 
Men boerna har varit i Sydafrika sedan sextonhundratalet och räknar lika 
litet som t ex amerikanarna Europa som »the old country», hemlandet, där 
man kan sluta sina dagar. För boerna är det ett axiom att de och deras efter
kommande måste förbli i Sydafrika och att de måste härska över landet eller 
utplånas av de svarta massorna. De anklagar häftigt svenska och andra ut
ländska skribenter för att inte förstå deras läge, deras kamp för liv och död. 

För att förstå raslagarna måste man känna till denna känsloinställning 
hos boerna. Det innebär inte att man anser den berättigad. Jag kan inte inse 
annat än att den är hysterisk och förblindad och att det sunda och normala 
vore att tänka sig en fredlig samexistens i Sydafrika med svarta och vita 
som likaberättigade partners — såsom sker i Brasilien. 

En dryg del i ansvaret för denna inställning har boerkyrkan, »Nederduitse 
Gereformeerde Kerk». Den har avskurit nästan alla förbindelser med andra 
kyrkor, den har ut trät t ur Kyrkornas världsråd och den för en politik som 
samtliga andra kyrkor bedömt som avgjort stridande mot kristna princi
per. Underliga tolkningar av Gamla Testamentet har därvid spelat in. Boerna 
har uppfattats som »Israel», det utvalda folket, som har rätt att härska över 
andra folk. Århundradens isolering har lett till urspårning. I boernas kyr
kor är det strängt förbjudet för negrer att komma in, om de än på många 
håll byggt särskilda kyrkor för dem, »endast för icke-vita». 

I stället för att protestera har alltså boerkyrkan bidragit till att förse de 
styrande med gott samvete. De andra kyrkorna och missionerna däremot 
har enhälligt och kraftigt i ord och handling protesterat mot rasdiskrimine
ringen. Visserligen hålls gudstjänster för vita och svarta i regel separat (del
vis beroende på språkolikheter) och gemene man bland de vita är i regel 
synnerligen ohågade att ens i kyrkan sitta tillsammans med negrer, men 
kyrkoledningarna har i regel bestämt dekreterat att inga svarta får avvisas 
från vitas kyrkor. 

Olika försök att lösa rasproblemen 

Bland vita sydafrikaner, som förfäktar att raserna inte får blandas och 
att de vita måste styra, finns två huvudlinjer: 

A) Den nuvarande ordningen skall bibehållas, dvs vita och svarta lever 
på samma områden men står alltid i relation herre—tjänare. De svarta skall 
bo separat men dagligen komma till de vitas fabriker etc. Utanför varje 
stad skall finnas speciella negerghetton och i de vitas bostadsområden skall 
endast privattjänare, kockar, trädgårdspojkar o dyl få bo (naturligtvis inte 
i de vitas hus utan i speciella tjänstefolksbostäder). Endast när det gäller att 
utföra arbete får de svarta komma i närheten av de vita. I fråga om säll
skapligt umgänge, idrott, skolor etc måste raserna hållas strängt åtskilda. 

Denna inställning präglas av konflikten mellan två stridiga intressen: man 
vill utnyttja de svartas arbetskraft och man vill hålla dem undan. 

B) Totalt apartheid skall upprättas, all kontakt mellan raserna skall 
undvikas. Denna tankelinje är den officiellt accepterade i regeringspartiet 
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och ligger till grund för en rad nya lagar. Målet är att de svarta inte ens 
som arbetare skall få komma i närheten av de vita. Man bör hellre offra sin 
egen bekvämlighet och själv utföra kroppsarbete än anlita negrer. (Den nye 
premiärministern Verwoerd är ivrig anhängare av denna riktning, som gär
na vill kalla sig »idealisterna». Ingen svart barnjungfru har fått byta blöjor 
på hans fem barn.) Man syftar till att upprät ta ett särskilt Bantustan, ett 
rent negerområde dit de svarta skulle tvingas flytta, och ett särskilt vitt om
råde där endast rasrena européer får bo. En del smärre folkförflyttningar, 
bl a från negerstaden Sophiatown, har utförts av myndigheterna i enlighet 
med denna målsättning. 

Tanken att de vita skulle avstå från negertjänare och själva utföra 
kroppsarbete är naturligtvis inte särskilt populär. Gruv- och farmägare har 
påpekat att deras företag helt enkelt inte kan existera utan svart arbetskraft. 
Så stark har oppositionen varit att regeringen i stort sett redan kan sägas ha 
skrinlagt planerna på total apartheid. Fortfarande omges alla städerna av 
väldiga negerförläggningar, där fabriksarbetarna bor. Myndigheterna har 
t o m utbyggt dessa städer och i görligaste mån ersatt de ohyggliga slumbo
städerna med bättre hus. 

Det har gjorts mycket väsen av apartheidstanken i regeringskretsar. Den 
påstås vittna om de vitas omsorg om de svarta. Det har sagts att regeringens 
politik går ut på att skydda de infödda från dåliga inflytelser från europeiskt 
håll och låta dem leva efter sina egna traditioner, bevara sin egenart. Man 
har skurit ner engelskan i negerskolorna och gett negerspråken mera plats 
(vilket helt enkelt haft till följd att de infödda blivit sämre rustade i kam
pen för tillvaron i de vitas samhälle). Ibland har väl strävandena att göra de 
inföddas tillvaro olik de vitas varit välment, men ofta har de säkerligen 
helt enkelt varit kamouflage för förtrycket. Någon väsentlig förbättring av de 
inföddas situation har de inte medfört. Sydafrikas vita känner sig oroade av 
kritiken utifrån och är angelägna att lägga fram plausibla förklaringar och 
förslag till lösning av rasproblemet. Men i stort sett är de belåtna med det 
nuvarande tillståndet och ivriga att skydda sin egen privilegierade ställ
ning. 

F ö r e n t a N a t i o n e r n a har gång på gång tagit upp frågan till be
handling, vanligen på Indiens initiativ. En kommission har t o m tillsatts 
som skulle undersöka förhållandena i Sydafrika. Men Sydafrika vägrar att 
överhuvudtaget diskutera saken och har inte ens gett kommissionen tillstånd 
att komma in över gränsen. FN är lika maktlöst i Sydafrika som i Ungern. 
Det är också mycket betecknande att Sydafrika jämte Saudi-Arabien och 
Ryssland hör till de stater som vägrat underteckna deklarationen om de 
mänskliga rättigheterna. 

P o l i t i s k o p p o s i t i o n inom landet har i mycket ringa mån kunnat 
göra sig gällande. Åtskilliga hundratal färgade och vita oppositionsmän har 
internerats och f n pågår en stor rättegång mot ett antal personer som bl a 
yrkat på allmän rösträtt . Anklagelsen lyder på »högförräderi». 

M i s s i o n e r n a , framför allt den som leds av Church of England, bedri-
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ver fortfarande en ivrig och målmedveten propaganda mot raslagarna. Ge
nom sjukhus, yrkesskolor och andra sociala åtgärder försöker missionerna 
göra de inföddas tillvaro drägligare, och deras program för lösning av ras
problemet är klart och enkelt: tag bort alla raslagar och låt folk av olika 
raser leva sida vid sida som jämlikar. Inför allmän och lika rösträtt för alla 
som har ett visst minimum av skolbildning. 

Kritiken tycks emellertid inte ha gjort något intryck på regeringen. Syd
afrika vandrar blint framåt på sin ödesväg. Under den nye premiärministern 
Verwoerd, en hårdför man, fostrad i nazismens Tyskland, har man bara att 
vänta sig en ytterligare skärpning av raspolitiken. 

Illustrai tonerna hämtade ur »Portrait of Southern Africa» av Hanns Reich, Collins, London 

ARBETSVÄRDERINGEN VÄRD MERA DEBATT 

Av fil kand PER HOLMBERG 

När jag på sin tid skrev artikeln »Objektivt och subjektivt i arbetsvärde
ringen» för Sociala Meddelandens majhäfte hoppades jag att personer i 
företag, organisationer och forskningsinstitut skulle känna sig provocerade 
att delta i en debatt över ett betydelsefullt ämne. Ett ämne, som inte avser 
något höggradigt tekniskt abstrakt utan som berör varje människa i hans 
eller hennes ställning som inkomsttagare och yrkesutövare. Arbetsvärde
ringen gäller ju något för varje person högst påtagligt, nämligen grunden 
till att den enes arbetsersättning är lägre eller högre än den andres. 

Mina förhoppningar har inte direkt kommit på skam — tre inlägg har 
influtit, varav ett av civilingenjör Arne K W Paulsson, ett av sekr K G 
Paulson och ett av fil lic Erland Lind1. Men ändå, varför har exempelvis inte 
de många funktionärerna i arbetstagarorganisationerna eller de många av 
arbetslivet så intresserade sociologerna m fl hört av sig? Här har i alla fall 
en av arbetsmarknadens väsentligaste frågor behandlats. Tystnaden kan bero 
på bristande tid att fundera över det stora ämnet men troligen främst på den 
osäkerhet, som var och en känner inför hela inkomstbildningsproblemet. 

Genom att framställa den relativa inkomstbildningen, dvs frågan om ar
betsersättningarnas variationer mellan olika arbetstagare och arbetsta-
gargrupper, som ett huvudsakligen tekniskt problem har man i arbetsvär
deringen gjort saken något lättare för sig. I stället för känslotänkande 
eller dunkelt marknadsekonomiskt tänkande kan inkomstbildningen be
handlas som en teknisk angelägenhet: arbetsersättningen bör bero av ar-
1 Civilingenjör Arne K W Paulssons inlägg var infört i Sociala Meddelanden nr 8, sekreterare 
K G Paulsons och fil lic E Linds i nr 9. 
45—580090. SocM 
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betenas »svårighetsgrad» och låt oss alltså därför gradera förekommande 
arbetens »svårigheter». Personligen hyser jag i princip stora sympatier för 
detta onekligen nyktra sätt att angripa inkomstskillnadsfrågorna. Och jag 
skulle tro att flertalet vid någon eftertanke hyser liknande principiella sym
patier inför arbetsvärderingen — eller, som jag tycker den hellre borde be
nämnas, arbetssvårighetsmätningen. 

Min artikel var sålunda inte alls, som sekr Paulson tycks tro i sitt inlägg, 
föranledd av något behov att utdöma arbetsvärderingstanken som sådan. I 
stället har jag försökt att i artikeln belysa hur nuvarande former av arbets
värdering i Sverige riskerar att ge arbetsvärderingstanken sämre rykte än 
vad den är värd. Jag har, från huvudsakligen common sense-synpunkter, 
vågat mig på omdömet att hittillsvarande svensk arbetsvärdering är i allt
för stor utsträckning illa genomtänkt och ensidigt konstruerad. 

Ett u tmärkt exempel på vad som föranlett det nyss uttalade hårda om
dömet är diskussionen om vad en arbetsvärdering skall mäta. Enligt min 
åsikt är de faktorer, som mäts i den sedvanliga arbetsvärderingen och som 
grupperar sig kring begreppen skicklighet, ansvar, ansträngning och ar
betsplatsförhållanden, långt ifrån någon fullständig lista på vad som arbets
tagarna anser relevant vid bedömandet av det rimliga i förekommande löne
skillnader. Sekr Paulson säger härom frankt att »man har från början 
varit ense om att begränsa arbetsvärderingens räckvidd till sådana lönepå-
verkande faktorer, som ansetts ha ett omedelbart och naturligt samman
hang med arbetssvårigheten. Faktorer av mera renodlat social eller intresse-
betonad karaktär har däremot ställts utanför» (sid 531). Jag undrar myc
ket vilka personer eller organisationer som varit ense; likaså undrar jag 
vilket material man haft tillgång till när man blivit ense. Lic Lind uttalar 
betydligt mera korrekt att »själva grundbegreppet inom arbetsvärdering, 
det specifika arbetssvårighetsbegreppet, är och måste vara utformat på ett 
övervägande subjektivt sätt» (sid 533). Det är skada att Lind redan på 
nästa sida kringgår problemet enbart genom att säga att arbetstidens längd, 
dess förläggning etc inte »brukar» räknas in under begreppet arbetssvårig
het. Skall man på ett acceptabelt sätt ta upp vad som konstituerar ett ar
betes svårighet får man väl inte genom hänvisning till sedvänjor, »natur
liga» sammanhang eller »intressefrågor» väja för kanske huvudparten av 
problemen. Arbetsvärderingen måste givetvis begränsas till sin räckvidd — 
exempelvis genom att de individuella prestationsskillnaderna lämnas utan
för — men den bör inte göras så inskränkt att den blir urvattnad. Fördelen 
med arbetsvärdering är att den kan göra frågan om lönedifferenser till ett 
övervägande tekniskt problem. Men skall tekniken göra halt vid ett krit
streck, bestämt av konventionella och taktiska hänsyn, har vi inte stor 
hjälp av den. 

I övrigt vill jag här inte gå in på de speciella tekniska punkter, varom 
diskussionen till större delen rört sig. I flertalet fall, där åsiktsskillnader 
förekommer, tycks dessa gälla främst de existerande arbetsvärderingssyste
mens kvalitet: mina meddebattörer tycks anse systemen vara ganska till-
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fredsställande medan jag finner dem svaga. Ofta undviker man direkt den 
kritik, som jag framfört. Så gäller exempelvis beträffande kvinnolönernas 
samband med arbetsvärdering och så gäller också vissa problem med gräns
dragningen — mellan »enformigt» och »mycket enformigt» arbete etc — 
vid poängsät tningen i samband med arbetsvärdering. På en speciell punk t 
har jag reagerat s tarkt , nämligen när Lind på sid 535 u tan egentliga kom
mentarer finner det rimligt med de högst 5 poäng, som Allmänna Gruppens 
system ger ett arbete om »olägenheter k u n n a kvars tå efter arbetst idens 
slut, t ex missfärgning av hud och hå r respektive obehaglig lukt, som 
kvars tår t rots ombyte av kläder och noggrann tvättning, samt fysiska obe
hag såsom huvudvärk , kväl jning o d». Utan at t på något sätt skämta vill 
jag fråga Lind eller Allmänna Gruppen eller vem som helst a n n a n : hu r 
s tark huvudvärk eller h u r djupa kväl jningar skall ett arbete få medföra 
för att k u n n a ge 3, 4 resp 5 poäng? Jag anar att om 6 poäng hade funnits 
i arbetsvärderingssystemet på denna faktor, då skulle för denna poäng 
krävts at t arbetet innebar hembärn ing per bå r ett pa r gånger i veckan. 

Mycket finns att tillägga. Men, hoppas jag, debatten är inte slut hä rmed 
även om Sociala Meddelanden av förklarliga skäl t v måste använda sina 
spalter för andra ämnen. J ag vill till slut endast u t t rycka önskemålet om 
mer debatt och mer al lmän debatt kr ing arbetsvärderingsfrågan. Arbets
värderingen är ett in t ressant område med förgreningar in på många fält av 
mänskligt vetande, med fascinerande utvecklingsmöjligheter och med s tark 
anknytn ing till arbetslivets realiteter. Låt oss bara inte från början fuska 
bort idén genom kvasi teknik och kvasivetenskap. 

UNGDOM OCH MJÖLK? Ja, på bilden. Men egentligen rör det 
sig om ungdom och sprit. Bilden visar 
några ungdomar i en lunchpaus under 
inspelning av en film om ungdomen och 
alkoholen. Det är Kommittén för social 
upplysningsfilm under ordförandeskap 
av generaldirektör Ernst Bexelius som 
med stöd av Centralförbundet för nyk
terhetsundervisning uppdragit åt Nor
disk Tonefilm att framställa en kort
film i ämnet. Ledningen av filmarbe
tet har lämnats åt regissören Olle Hell-
bom som även skrivit manuskriptet. 
Filmen skall ställas till förfogande åt 
föreningslivet, framförallt ungdomsorga
nisationerna. Uthyrningen sker genom 
vissa distributionsföreiag. Filmen kom
mer också att gå som förspel på vanliga 
biografer D D 
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RENSAD KONSUMENTPRISINDEX 

Sammandrag av förslagen från 1958 års indexutredning 

Av aktuarie BENGT PETERSSON 

1958 års indexutredning överlämnade den 24 oktober till finansministern sitt 
betänkande med förslag till korrigering av konsumentprisindex för indirekta 
skatter och subventioner samt förslag till beräkning av indextal inklusive 
direkta skatter minus vissa sociala förmåner.1 Utredningen har verkställts av 
generaldirektör Ernst Bexelius, ordförande, t f byråchefen vid konjunktur
institutet Lennart Fastbom samt professorn vid Stockholms högskola Sten 
Malmquist. Som sekreterare åt de sakkunniga har tjänstgjort aktuarien vid 
konjunkturinsti tutet Bengt Petersson. Byråchefen vid socialstyrelsen Er
land v Hofsten har såsom expert biträtt de sakkunniga. 

Utredningen konstaterar att en rensning av konsumentprisindex för indi
rekta skatter icke på ett enkelt sätt kan genomföras så att verkningarna på 
prisnivån av de indirekta skatterna eller deras förändringar därigenom eli
mineras. Förutom att en sådan beräkning skulle bli mycket komplicerad, 
skulle den förutsätta ett jämförélsealternativ till den faktiska prisutveck
lingen bl a med avseende på statens ekonomiska politik. Utredningen anser 
att den rensning av marknadspriserna med de indirekta skatternas hela be
lopp, som ur praktisk synpunkt ligger närmast till hands, icke kan uppfattas 
som en approximation till en rensning med hänsyn till verkningarna av de 
indirekta skatterna. 

En tolkning av en för indirekta skatter och subventioner korrigerad kon
sumentprisindex får i stället knyta an till de priser, som producenter och 
distributörer av konsumtionsvarorna får ut för sina produkter efter det de 
indirekta skatterna erlagts. Som producenter av konsumtionsnyttigheter får 
då räknas bl a även de företag, som framställer råvaror och halvfabrikat till 
konsumtionsvaruproduktionen. En på så sätt korrigerad konsumentprisin
dex skulle visa utvecklingen av de intäkter, som den konsumtionsvarupro-
ducerande gruppen av företag — efter avdrag av indirekta skatter •— erhåller 
från försäljning av en till sin storlek och sammansättning oförändrad mängd 
konsumtionsnyttigheter. Det intäktsbelopp varom här är fråga är, sett ur 
en annan synpunkt, detsamma som summan av de olika inkomstelement 
(löner, kapitalinkomster etc jämte företagsvinst), som bildas inom den 

1 Beträffande utredningens direktiv och socialstyrelsens framställning till Kungl Maj:t angående 
behovet av nya index se vidare Sociala Meddelanden 1958: 6, sid 377. 
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ifrågavarande delen av näringslivet plus kostnaden för förbrukningen av im
porterade varor vid konsumtionsvaruframställningen. 

Svårigheten vid konstruktionen av en sådan index ligger i behandlingen 
av indirekta skatter på tidigare produktionsled. Till den del dessa utgör kost
nad för produktionen för export, för utbyggnad av produktionsapparaten 
eller för offentlig konsumtion skall de ej omfattas av korrigeringen. Emel
lertid saknas, i varje fall för närvarande, sådan statistisk information som 
skulle medge en uppskattning av hur de indirekta skatterna i tidigare pro
duktionsled fördelar sig på å ena sidan nyttigheter för den privata kon
sumtionen och å andra sidan övriga nyttigheter. Utredningen har därför i 
första hand haft att välja mellan att antingen rensa konsumentprisindex för 
alla förekommande indirekta skatter — således även sådana som direkt eller 
indirekt drabbar exporten, nettokapitalbildningen eller den offentliga kon
sumtionen — eller att låta inskränka korrigeringen till att endast omfatta 
indirekta skatter knutna till färdigtillverkade konsumtionsnyttigheter. 

Utredningen har av flera skäl stannat för det sistnämnda av dessa båda 
alternativ. Det är emellertid samtidigt klart att en korrigering av konsu
mentprisindex för endast indirekta skatter och subventioner i slutledet med
för att den rensade indexen blir bristfällig i vissa avseenden. Förfarandet 
leder bl a till att den rensade indexen kommer att reagera för sådana för
ändringar i den indirekta beskattningen, som endast innebär en förskjutning 
i denna från tidigare till senare led av produktions- och distributionskedjan 
för konsumtionsnyttigheter eller tvärtom. Vid exempelvis en förskjutning i 
beskattningen från en detaljhandelsvara till en konsumtionsråvara, kan den 
korrigerade indexen förväntas stiga enbart av detta skäl. Vid en förskjutning 
i motsatt riktning kan den i stället förväntas sjunka. 

Utredningen har beträffande beräkning av en index exklusive indirekta 
skatter och inklusive subventioner föreslagit 

1) att korrigeringen skall omfatta de indirekta skatternas och subventio
nernas hela belopp och ej endast förändringar i dessa, 

2) att korrigeringen skall omfatta endast sådana indirekta skatter och 
subventioner, som är direkt knutna till färdiga nyttigheter för den privata 
konsumtionen, 

3) att den korrigerade konsumentprisindexen benämns nettoprisindex, 
4) att nettoprisindex beräknas för månaderna mars, juni, september och 

december; för december i anslutning till såväl korttidsindex som långtids
index, 

5) att nettoprisindex beräknas med 1949 som 100, varvid för åren 1950— 
1957 beräkningen av nettoprisindex må inskränkas till att avse endast de
cember (långtidsindex), 

6) att vid varje beräkningstillfälle redovisas vilka poster i konsument
prisindex, som blivit föremål för korrigering samt att därutöver en gång 
årligen publiceras statistiskt material som belyser utvecklingen av de indi
rekta skatter och subventioner vartill hänsyn tagits respektive icke tagits 
vid beräkningen av nettoprisindex. 
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Utredningen har även haft i uppdrag att utarbeta förslag till beräkning av 
indextal med direkta skatter minus vissa sociala förmåner. Sådana indextal 
skulle komma att innefatta såväl indirekta som direkta skatter och härige
nom i likhet med indextal rensade från indirekta skatter komma att i viss 
mån bli oberoende av förskjutningar i beskattningen från direkta till indi
rekta skatter och vice versa. I motsats till rena prisindextal av konsument
prisindex' typ har indexar med direkta skatter regelmässigt beräknats med 
anknytning av indexserierna till bestämda hushållstyper. De har ett speciellt 
intresse därigenom att de belyser i vilken grad förändringar i beskattningen 
påverkar olika slag av hushåll på skiljaktigt sätt. 

Utredningen har beträffande indexar med direkta skatter minus vissa so
ciala förmåner föreslagit 

1) att indextal med direkta skatter beräknas för nio olika hushållstyper, 
nämligen för hushåll bestående av ensamstående, äkta makar utan barn res
pektive äkta makar med två barn samt för var och en av dessa kategorier 
för tre olika inkomstlägen, 

2) att indextalen beräknas så att de visar vilken inkomständring före di
rekt skatt vart och ett av ifrågavarande hushåll behöver erhålla för att dess 
disponibla inkomst skall förändras proportionellt mot förändringen i den 
för hushållet gällande genomsnittliga prisnivån för konsumtionsnyttigheter, 

3) att sådana indextal beräknas som kedjeindextal med årslänkar, varvid 
varje hushållstyps inkomstläge under varje basår bestämts med ledning av 
bl a taxeringsstatistiken för att på så vis komma att motsvara de aktuella 
inkomstlägena under basåren, 

4) att varje hushållstyps budgetsammansättning till en början bestäms 
med hjälp av 1952 års levnadskostnadsundersökning och därefter, så snart 
resultaten från 1958 års levnadskostnadsundersökning föreligger klara, med 
hjälp av denna, 

5) att konsumentprisindex' prismaterial används vid beräkningarna av 
indexarna med direkta skatter på så sätt att konsumentprisindex' represen
tantvarupriser sammanvägs med en för varje hushållstyp på levnadskost
nadsundersökningarna grundad uppskattning av budgetsammansättningen, 

6) att dessa indexar benämns bruttoprisindexar, 
7) att bruttoprisindexserierna beräknas med 1949 som 100 samt för må

naderna mars , juni , september och december, varvid för december såväl 
korttidsindex som långtidsindex beräknas; dock att för åren 1950—1957 be
räkningen av bruttoprisindex må inskränkas till att avse endast december 
(långtidsindex). 

I ett till utredningen bifogat särskilt yttrande har utredningens expert, 
byråchefen v Hofsten, ytterligare klargjort sin, i en bilaga till socialstyrel
sens skrivelse till Kungl Maj:t den 5 mars 1958 redovisade uppfattning att 
det icke föreligger skäl för beräkning av en index rensad för indirekta skatter. 
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INTERNATIONELLA ARBETSKONFERENSENS 

42:A SAMMANTRÄDE 

Av förste kanslisekreterare STEN-ERIC HEINRICI 

Internationella arbetskonferensens 42 :a sammanträde hölls i Genève under 
tiden 4—26 juni 1958. Till konferensens ordförande valdes Pakistans arbets-
och undervisningsminister B E Das. I sammanträdet deltog representanter 
för 73 av Internationella arbetsorganisationens medlemsstater samt obser
vatörer från nio icke självstyrande områden ävensom företrädare för FN och 
vissa av dess fackorgan, ävensom OEEC, GATT, Europarådet samt ett 
antal icke statliga internationella organisationer. Arbets- och socialministrar 
från 26 länder, däribland Sverige, deltog under längre eller kortare tid i 
konferensen. Tillsammans uppgick antalet vid konferensen närvarande de
legater och experter till närmare 900. 

Organisationens medlemstal, som vid 1957 års konferens uppgick till 78, 
hade ökat till 80, i det att Malajiska Förbundet anslutit sig till och Vene
zuela återinträtt i organisationen. 

Sverige deltog i konferensen med två regeringsombud, ett arbetsgivarom-
bud och ett arbetarombud jämte ett antal experter. 

Sammanträdets dagordning upptog följande ämnen: 
1 ) Generaldirektörens årsberättelse. 
2) Finansiella och budgetära frågor. 
3) Upplysningar och årsrapporter rörande medlemsstaternas tillämpning 

av internationella arbetskonventioner och rekommendationer. 
4) Diskriminering i fråga om anställning och yrkesutövning (andra behand

ling). 
5) Plantagearbetares anställningsförhållanden (andra behandling). 
6) Organisation av företagshälsovård (första behandling). 
7) Fiskares arbetsförhållanden (första behandling). 
8) Arbetstid (allmän diskussion). 

Till rapportörer i de utskott, som hade att behandla punkterna 3) och 8), 
utsågs två svenska konferensdeltagare, nämligen förste kanslisekreteraren 
S-E Heinrici, resp statssekreteraren E Michanek. 

På sedvanligt sätt upptogs konferensens plenarsammanträden till större 
delen av debatten om generaldirektörens årsberättelse. I berättelsen redo-
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gjorde ILO:s generaldirektör David Morse för ILO:s nuvarande arbetspro
gram. Han konstaterade därvid, att organisationens traditionella och fram
för allt dess »lagstiftande» verksamhet icke längre står i full överensstäm
melse med tidens krav, eftersom den hittills tagit sikte på huvudsakligen 
europeiska förhållanden. Verksamheten borde enligt Mr Morse kompletteras 
med olika slag av undervisning, som skulle tjäna till att i de industriellt 
mindre utvecklade länderna skapa nödvändiga intellektuella förutsättningar 
för tillämpning av ILO:s normer. 

Under debatten, i vilken deltog 161 talare (från svensk sida direktören i 
Svenska arbetsgivareföreningen G Bergenström), efterlyste representanter 
för vissa asiatiska och latinamerikanska stater ökat tekniskt bistånd. Andra 
talare berörde det förhållandet, at t så många regeringar röstar för ILO:s 
konventioner, medan endast ett fåtal sedermera ratificerar dem, samt be
gärde en utredning, vari orsakerna härtill närmare belystes. 

De flesta ta larna välkomnade Mr Morse's planer på ökad undervisnings
verksamhet. Till dessa inlägg anknöt Mr Morse i sitt svar på debatten. Han 
meddelade därvid sin avsikt dels att i framtiden låta ILO mer än hittills 
ägna sig åt utbildning av företags- och arbetsledare och dels att snarast söka 
förverkliga Albert Thomas ' gamla idé att i Genève inrät ta en institution för 
högre sociala studier, där företrädare för regeringar, arbetsgivare och arbe
tare skulle erhålla tillfälle att studera. 

Årsberättelsen föreligger i översättning till danska under namn av »En 
verden i st0beskeen och den internationale arbejdsorganisation». 

I anslutning till olika punkter på dagordningen antog konferensen en kon
vention och en rekommendation om diskriminering i fråga om anställning 
och yrkesutövning samt en konvention och en rekommendation om plantage
arbetares anställningsförhållanden. 

Förstnämnda konvention definierar uttrycket diskriminering såsom varje 
åtskillnad, uteslutning eller företräde på grund av ras, hudfärg, kön, tros
bekännelse, politisk åsikt, nationell härstamning eller socialt ursprung, som 
medför ett upphävande eller en försämring av lika möjligheter eller behand
ling i fråga om anställning eller yrkesutövning. Såsom diskriminering skall 
dock icke anses åtskillnad, uteslutning eller företräde, som grundas på för 
anställningen enligt dennas natur erforderliga personliga kvalifikationer. 
Varje medlemsstat, för vilken konventionen är i kraft, förbinder sig att ut
forma och tillämpa en nationell politik, som främjar lika möjligheter och 
behandling i fråga om anställning eller yrkesutövning i syfte att avskaffa 
alla former av diskriminering i förevarande hänseende. Vidare förbinder sig 
sådan stat att söka få till stånd samverkan med arbetsgivar- och arbetstagar
organisationer ävensom andra berörda sammanslutningar i syfte att främja 
antagande och tillämpning av denna politik, att genomföra sådan lagstift
ning och stödja sådana undervisningsprogram som är ägnade att garantera 
ifrågavarande politiks antagande och tillämpning, samt att upphäva alla lag-
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bestämmelser och ändra administrativa föreskrifter och praxis, vilka icke 
överensstämmer med politiken. Konventionen medger staterna att vidta till 
tryggande av nationens säkerhet erforderliga åtgärder samt att från kon
ventionens tillämpning undantas särskilda skydds- eller biståndsåtgärder, 
som har till syfte att tillgodose det speciella behovet hos personer, vilka av 
sådana skäl som kön, ålder, invaliditet, försörjningsbörda eller kulturell nivå 
allmänt erkänns vara i behov av särskilt skydd och bistånd. 

Den till konventionen anslutna rekommendationen, som icke skall ratifi
ceras utan utgör ett internationellt instrument till ledning för ILO:s med
lemsstater, behandlar frågor rörande utformning, tillämpning och samord
ning av den mot diskriminering riktade politiken. 

Konventionen angående plantagearbetares anställningsförhållanden inne
håller 14 olika delar. En stat, som ratificerar konventionen, skall ha uppfyllt 
dess allmänna bestämmelser samt de tre delar, som behandlar respektive 
löner, organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt samt yrkesinspektion. 
Ratificerande stat måste även tillämpa minst två av nio andra delar av kon
ventionen, nämligen de som reglerar anställning och rekrytering samt migre-
rande arbetare, arbetsavtal och avskaffande av straffpåföljder, semester, 
veckovila, skydd vid havandeskap och barnsbörd, ersättning för olycksfall 
i arbete, föreningsfrihet, bostäder samt hälso- och sjukvård. 

Rekommendationen i ämnet innehåller vissa anvisningar i anslutning till 
de i konventionen reglerade ämnena. 

I arbetstidsfrågan skulle enligt dagordningens rubrik icke antas något 
internationellt instrument u tan spörsmålet skulle vid konferensen göras 
till föremål för en allmän diskussion. Härunder hävdades från arbetarsidan 
med skärpa att tiden nu vore inne för att anta en reviderad konvention 
om arbetstiden, varvid ILO:s medlemsstater skulle i enlighet med 1935 års 
konvention i ämnet på nytt stödja principen om 40-timmarsvecka. Staterna 
skulle förbinda sig att främja 40-timmarsprincipens förverkligande antingen 
genom en engångsåtgärd eller etappvis under en rimlig tid. 

Arbetsgivargruppen vidhöll däremot sin ståndpunkt att arbetstidsfrågan 
på grund av dess invecklade natur och nära samband med alla andra eko
nomiska och sociala faktorer i varje enskilt land icke lämpligen borde bli 
föremål för en ny internationell reglering utan måste lösas på det nationella 
planet och därvid företrädesvis genom kollektiva förhandlingar. Gruppen 
hade emellertid ingenting emot att ILO till gagn för medlemsstaterna före
tog fortlöpande undersökningar av frågans utveckling. 

Regeringsdelegaternas ståndpunkt var icke ensartad. Såväl arbetarna som 
arbetsgivarna erhöll stöd från regeringshåll. Åtskilliga talare från regerings
gruppen betvivlade att en ny konvention i ämnet vore bästa sättet att för 
närvarande angripa problemet, oavsett vilken ståndpunkt de intog till spörs
målet om förkortad arbetstid. 

Efter en ingående debatt antog konferensen med 100 röster mot 77 och 
17 nedlagda en resolution, vari arbetsbyråns styrelse anmodas att uppföra 
frågan om arbetstidens förkortning på dagordningen för ett av de närmaste 
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konferenssammanträdena, dock senast år 1960, i och för antagandet av ett 
internationellt instrument i ämnet. 

Vidare må nämnas att frågorna om företagshälsovård och om fiskares 
arbetsförhållanden skall slutbehandlas på nästa års konferens. 

Konferensen hade att ta ställning till ett antal protester mot vissa delega
ters fullmakter. Sålunda avvisades i likhet med vad fallet varit under flera 
föregående år en protest mot fullmakterna för den kinesiska delegationen 
(Formosa-Kina). Vidare avvisades protester mot de sydafrikanska, italien
ska, franska, chilenska och spanska arbetardelegationernas fullmakter. Där
emot beslöt konferensen genom tre särskilda omröstningar förkasta fullmak
terna för hela den ungerska delegationen, dvs såväl regerings- som arbets-
givar- och arbetarrepresentanterna. I samtliga tre omröstningar nedlade 
de svenska regeringsombuden sina röster, medan arbetsgivar- och arbetar -
ombuden röstade för fullmakternas underkännande. 

I likhet med vad fallet var vid föregående års konferens yppade sig mot
sättningar rörande de östeuropeiska arbetsgivarnas medlemskap i konferen
sens olika fackutskott. Arbetsgivargruppen hade även i år vägrat föreslå re
presentanter för de östeuropeiska arbetsgivarna till erhållande av medlem
skap i nämnda utskott. Häröver klagade dessa representanter hos konfe
rensens beredningsutskott, vilket emellertid avvisade klagomålen. Likaledes 
avvisade utskottet ett yrkande att ifrågavarande arbetsgivare skulle beredas 
suppleantplatser i fackutskotten. Då ärendet upptogs till avgörande i kon
ferensens plenum, anslöt sig konferensen till utskottets ståndpunkt. 

Vidare antog konferensen ett antal resolutioner, bl a rörande de mänsk
liga rättigheterna, åtgärder för främjande av sysselsättning och bekämpande 
av arbetslöshet, arbetskraftssynpunkter på den ekonomiska utvecklingen, 
främjande av rationell företagsledning samt expansion av den internationella 
handeln. 

Slutligen må nämnas att arbetsorganisationens budget för år 1959 fast
ställdes till ett belopp av 8 529 857 dollar, vilket belopp med 6,9 procent över
stiger budgeten för innevarande år. 
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SOCIALA FRÅGOR VID 1958 ÅRS VÅRRIKSDAG 

Vårriksdagen 1958 bestod av två sessioner; dels en ordinarie vårriksdag 
och dels efter nyval en sommarsession. Orsaken till detta var att riksda
gens kamrar ej kunde enas om principerna rörande tilläggspensioneringen. 
Den nyvalda riksdagen, som upptog det från vårriksdagen avbrutna arbetet, 
fick namnet B-riksdagen. I denna artikel ges en resumé över propositioner 
och motioner som framlagts under de båda sessionerna. Bokstaven B anger 
att frågan behandlats under sommarriksdagen. 

Socialförsäkring och socialhjälp. I prop 126 (sedermera B 29) föreslogs 
en ändring av lagen 3/1 1947 (nr 1) om allmän sjukförsäkring m m. Dess 
huvudsakliga innehåll var att den tid under vilken tilläggssjukpenning 
i sjukpenningklasserna 4—13 utgår med oreducerat belopp skall förläng
as från f n 90 till 180 dagar av varje sjukperiod. I samband med att vård
avgifterna för salspatienter på sjukvårds- och förlossningsanstalter höjts 
från i allmänhet 3 kr till 5 kr om dagen föreslogs att folkpensionärernas 
sjukhjälpstid i vad avser ersättning för sjukhusvård skulle förlängas till 
180 dagar i de fall den nu är 90 dagar. Förslag framlades också om att 
utlandssvenskar vid tillfällig vistelse i Sverige skall berättigas sjukhjälp 
från allmän sjukkassa för sjukvårdser sättning. Vidare framställdes förslag 
angående finansieringen av de föreslagna åtgärderna. Andra lagutskottet 
hemställde att riksdagen måtte •— efter en ändring av propositionens lydelse 
av 2 och 3 §§ förordningen angående kostnadsfria eller prisnedsatta läke
medel — bifalla propositionen (uti B 4) . 

I anledning av propositionen väcktes ett par motioner, dels en (I 414, se
dermera I B 40), i vilken föreslogs att den föreslagna höjningen av vårdav
gifterna ej måtte träffa kroniskt sjuka folkpensionärer, och dels en (II 520, 
II B 48) i vilken man avstyrkte vårdavgiftens höjning samt yrkade att frågan 
om anstaltsvårdades rätt till sina folkpensioner skulle bli föremål för en ny 
utredning. Motionerna föranledde ingen åtgärd utan riksdagen godkände 
andra lagutskottets utlåtande (skr B 5) . 

Om befrielse för utländska medborgare från rektroaktiv skyldighet att er
lägga folkpensionsavgift hemställdes i de likalydande motionerna I 61 och 
II 109. Andra lagutskottet delade motionärernas uppfattning och hemställde 
att riksdagen genom skrivelse till Kungl Maj :t måtte tillkännage vad ut
skottet anfört. Riksdagen godkände utskottsutlåtandet (skr 237). 

Den stora frågan vid 1958 års riksdag rörde pensionerna. Innan ett mer 
detaljerat förslag på grundval av folkomröstningen 1957 utarbetades i pen-



684 Sociala Meddelanden 1958, nr 11 

sionsfrågan, ansågs det lämpligt att s tatsmakterna tog ställning till vissa 
spörsmål av principiell karaktär . Dessa framlades i prop 55. Bl a biföll 
kamrarna på utskottets tillstyrkan ett förslag angående änke- och barnpen
sionerna. Änkepensionen skall fr o m den 1 juli 1960 höjas till samma be
lopp som ålderspensionen till ogift pensionär och därefter — liksom ålders
pensionen — successivt till 3 600 kr år 1968. Full änkepension skall utgå till 
änka, som vid den t idpunkt då mannen avlider uppnåt t 50 års ålder eller, 
om hon då var yngre, har barn under 19 år i hemmet. För andra änkor över 
35 år skall pensionen graderas med hänsyn till änkans ålder vid den tid
punkt då mannen dör eller det yngsta barnet fyller 19 år. Änkepensionen 
skall utgå utan inkomstprövning. Barnpension skall utgå fr o m den 1 juli 
1960 i samtliga fall då barnets huvudsakliga försörj are avlidit intill dess 
barnet fyller 19 år. Pensionen blir 1 000 kr om året och utgår utan inkomst
prövning. Propositionen omfattade vidare ett förslag om höjning av folk
pensionerna och ett om principerna för tilläggspensioneringen, vilket sena
re i sina huvuddrag överensstämde med alternativ I i 1957 års folkomröst
ning. 

I anledning av propositionen inlämnades en stor mängd motioner. Av 
dessa kan nämnas att partimotionerna I 325, II 421 stödde det andra av 
principförslagen om tilläggspensionering, och att motionerna I 323, II 419 
och I 326, II 417 i princip stödde det sista alternativet. 

Särskilda utskottet, vilket behandlade propositionen, hemställde (uti 1) 
bl a att det genom propositionen av Kungl Maj :t framlagda förslaget om 
ändring av lagen om folkpensionering måtte •— efter en av utskottet gjord 
ändring — antas, att de av departementschefen angivna principerna för en 
allmän pensionering, såväl folk- som lagfäst tilläggspensionering, måtte 
godkännas, samt enligt skilda motioner att en skyndsam utredning av frågan 
om fördelningen mellan staten och kommunerna av kostnaden för folkpen
sioneringen skulle företas, och att en utredning rörande åtgärder för att 
främja olika former av långsiktigt sparande m m skulle företas liksom även 
en rörande åtgärder för att värdesäkra olika former av långsiktigt sparande 
m m. Vid riksdagens ställningstagande till utskottsutlåtandet stannade kam
rarna vid skiljaktiga beslut dels beträffande de av departementschefen an
givna principerna och riktlinjerna rörande lagfäst tilläggspensionering, och 
dels beträffande utredningarna om vissa sparfrämjande och värdesäkrande 
åtgärder, medan övriga punkter godkändes (skr 272). Särskilda utskottet 
anmälde i ett memorial (2) att de skiljaktiga besluten ej kunnat samman-
jämkas och fann att frågorna fallit. Detta ledde till riksdagsupplösning. 

I prop 22 föreslog Kungl Maj :t sådana lagändringar att räkenskapsåret 
för arbetslöshetskassorna skulle komma att sammanfalla med försäkrings
året, dvs tiden 1/9 ett år till 31/8 påföljande år. Vidare föreslogs att stats
bidrag till erkända arbetslöshetskassor i fortsättningen skall beräknas per 
försäkringsår. Andra lagutskottet tillstyrkte och riksdagen biföll proposi
tionen (skr 90). Ändringarna trädde i kraft den 1 september 1958. 

En uppmjukning av de gällande bestämmelserna om karenstid för åt-
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njutande av daghjälp från arbetslöshetsförsäkringen föreslogs i prop 44. 
Denna förändring syftade till att dag då arbetslös uppburit halv sjuk
penning enligt sjukförsäkringslagen eller lagen om yrkesskadeförsäkring 
skall få inräknas i karenstiden. Bestämmelserna föreslogs böra träda i kraft 
den 1 september 1958. Andra lagutskottet fann ingen anledning till erinran 
mot förslaget utan hemställde att riksdagen måtte bifalla propositionen, 
vilket den också gjorde (skr 150). 

Familjepolitiken. I prop 117 (sedermera statsverksproposition B) framlades 
förslag till riksdagen angående anslag för budgetåret 1958/59 till statens 
skolor tillhörande barna- och ungdomsvården m m. Kommitténs för ung
domsvårdsskolorna hittills framlagda förslag i syfte att avhjälpa platsbristen 
vid ungdomsvårdsskolorna redovisades och dessa innefattade bl a anordnan
de av en ny yrkesskola på Visingsö samt om-, ny- och tillbyggnader av re
dan existerande skolor. Åtgärderna skulle öka platsantalet med 67. Vidare 
föreslogs en förstärkning av eftervårdsresurserna och ökat anslag till ut-
ackordering av elever. I samband härmed väcktes en del motioner, av vilka 
ett par likalydande (I B 104, II B 99) bl a innehöll förslag om inköp av för 
ungdomsvårdsskola lämpad fastighet. Statsutskottet avstyrkte samtliga mo
tioner och tillstyrkte vad departementschefen i statsverkspropositionen B 
förordat. Riksdagen fattade beslut i överensstämmelse med vad utskottet i 
utlåtande föreslagit (skr B 14). 

En omläggning av statsbidragsgivningen till kommunerna föranledde vissa 
ändringar i barnavårdslagen, vilka föreslogs i prop 40. Andra lagutskottet 
tillstyrkte och riksdagen godkände propositionen (skr 91). 

I prop 138 (sedermera B 17) föreslogs att riksdagen måtte godkänna en 
ratifikation av den i New York 20/6 1956 dagtecknade internationella kon
ventionen om indrivning av underhållsbidrag i utlandet. Den har till syfte 
att underlätta indrivning av underhållsbidrag som en person, vilken vistas 
på fördragsslutande stats territorium, påstår sig vara berättigad erhålla från 
någon som är underkastad rättskipningen i en annan fördragsslutande stat. 
Syftet skall förverkligas med hjälp av institutioner som varje konventions
stat utser att på sitt territorium vara förmedlande och mottagande organ. 
Sökande har att göra framställning om indrivning av underhållsbidrag hos 
ett förmedlande organ. Detta skall pröva framställningen i formellt avseen
de, tillse att den står i överensstämmelse med föreskrifterna i lagen i den 
stat vars rättskipning den uppgivne underhållsskyldige är underkastad samt 
översända handlingarna till det mottagande organet i sistnämnda stat. Detta 
senare organ skall inom ramen för det av sökanden givna uppdraget på den
nes vägnar vidta alla ändamålsenliga åtgärder för utfående av underhålls
bidrag såsom träffande av uppgörelse eller, där så erfordras, väckande och 
utförande av talan samt sökande av verkställighet. Organen äger icke be
tinga sig ersättning för lämnade tjänster. I propositionen gjordes dock vissa 
förbehåll för artiklarna 1 och 9 angående viss avgiftsfrihet m m. Första lag
utskottet tillstyrkte och riksdagen biföll propositionen (skr B 2) . 
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I prop 152 (sedermera B 22) föreslogs att maximibeloppen för familjepen
ning enligt 6 § familjebidragsförordningen med hänsyn till livsmedelskost
nadernas stegring skall höjas och för de olika kategorierna av familjemed
lemmar utgöra sex kronor, tre kronor 60 öre och två kronor 40 öre för dag. 
Propositionen slutbehandlades ej under sessionerna. 

Bostadspolitiken. I statsverkspropositionen uppdrogs de preliminära riktlin
jerna för bostadspolitiken under budgetåret 1958/59. Sedan ställning ta
gits dels till bostadspolitiska utredningens betänkande (SOU 1957: 31) och 
dels till byggnadslåneutredningens betänkande (SOU 1957:44) framlade 
departementschefen de slutliga förslagen till främjande av bostadsförsörj
ningen i prop 119 (sedermera statsverksproposition B) . Enligt denna skall 
bostadsbyggandet i stort sett ha den nu uppnådda omfattningen, dvs en 
igångsättning av minst 62 000 lägenheter under det kommande budgetåret. 
1 propositionen föreslogs också en viss utökning och omläggning av det stat
liga stödet beträffande bostäder m m åt åldringar och invalider. Statens stöd 
till pensionärsbostäder utgår i två former, nämligen statsbidrag till anord
nande av pensionärshem samt pensionärsbostadsbidrag till anordnande av 
pensionärslägenheter i vissa flerfamiljshus. Pensionärsbostadsbidraget har 
haft försökskaraktär och kunnat beviljas kommuner för anordnande av 
pensionärslägenheter i flerfamiljshus, som förvaltas av kommunen eller all
männyttigt företag. Som villkor har vidare gällt, att flerfamiljshuset skall 
ha finansierats med stöd av tertiärlån och ha färdigställts tidigast den 1 juli 
1946. 

Nu föreslogs i propositionen att statsbidragen till anordnande av pensio
närshem slopas med utgången av 1958. I stället skall pensionärsbostäderna 
finansieras med hjälp av tertiärlån och tilläggslån samt årliga pensionärs
bostadsbidrag. I fråga om de senare föreslås dels en viss höjning, avsedd 
att i huvudsak kompensera den kostnadsökning, som föranleds av genom
förda ändringar i lånevillkoren, dels ändrade grunder för differentieringen 
av bidragsbeloppet. Ytterligare förordas en viss utvidgning av tillämpnings
området för pensionärsbostadsbidragen. Vidare föreslogs införande av stats
bidrag för specialinredning av invalidlägenheter. Ändringarna avses träda 
i kraft den 1 januar i 1959. De riktlinjer för bostadspolitiken som framförts 
i B-riksdagens statsverksproposition (identisk med prop 119) tillstyrktes 
av statsutskottet (uti B 37). 

I samband med propositionerna väcktes ett stort antal motioner om bo
stadspolitiken. Motionerna föranledde ingen åtgärd, utan riksdagen fatta
de beslut i överensstämmelse med vad utskottet föreslagit (skr B 59). 

I de likalydande motionerna I 63, II 100 framfördes ett förslag om ändrad 
lydelse av i § lagen om hyresreglering m m. Syftet med motionerna var att 
hyresvärden skulle träffa avtal om skälig ersättning för ökade avgifter för 
vatten och avlopp efter 1/7 1955. Tredje lagutskottet fann sig inte kunna 
biträda motionärernas förslag men förutsätter i sin hemställan att Kungl 
Maj :t vid sitt övervägande av tillstånd till generell hyreshöjning enl 5 § hy-
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resregleringslagen kommer att utnyttja alla möjligheter till differentiering 
av tilläggen för att täcka berörda meravgifter genom 1955 års lag om allmän
na vatten- och avloppsanläggningar. Riksdagen anslöt sig till utskottets me
ning (skr 244). 

Hälso- och sjukvården. En ny strålskyddslag föreslogs genom prop 29. And
ra lagutskottet tillstyrkte och riksdagen biföll propositionen. Efter mönster 
av arbetarskyddslagen har i lagen upptagits stadganden om allmänna skyl
digheter för tillståndshavare, personal, tillverkare och försäljare m fl. Vi
dare innehåller förslaget bestämmelser om läkarundersökning av personal 
och anmälningsskyldighet vid misstanke om strâlskada m m. 

I propositionen föreslogs även en ändring i arbetarskyddslagen, varigenom 
dess regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare skulle bli 
tillämpliga på skyddsarbete enligt strålskyddslagen. 

Lagarna träder i kraft 1 januari 1959. 

Övriga frågor. I prop 80 föreslog Kungl Maj:t att 1941 års lag om förver
kande av spritdrycker och vin skulle ersättas av en ny lag enligt vilken 
alkoholhaltiga drycker, dvs rusdrycker och öl av klass II och III, eller and
ra berusningsmedel som påträffas hos berusade eller sådana som gjort sig 
skyldiga till rattfylleri skall vara förverkade. Medför någon i strid mot be
stämmelserna rusdrycker vid offentlig tillställning skall även dessa vara 
förverkade. Vidare föreslås ett tillägg i nykterhetslagen enligt vilken alko
holhaltiga drycker måtte omhändertas om de t ex påträffas hos någon som 
är intagen på allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare. Första lagut
skottet tillstyrkte propositionen med den ändringen att lagarna borde träda 
i kraft redan 1/7 1958. Riksdagen antog propositionen med den av utskottet 
föreslagna ändringen (skr 190). 

Om en utredning rörande prostitutionsproblemet hemställdes i de lika-
lydande motionerna I 151 och II 175. Allmänna beredningsutskottet ansåg det 
angeläget att komma till rät ta med dessa problem och hemställde att riks
dagen i en skrivelse till Konungen måtte anhålla om en utredning med upp
gift att framlägga förslag till lagstiftning m m för att ersätta nu gällande 
lösdrivarlag. Riksdagen beslutade i överensstämmelse med utskottet (skr 
243). 

En skyndsam utredning om frågan om avståndskostnadernas inverkan 
på levnads- och produktionskostnaderna i Norrland samt möjligheterna för 
en utjämning av desamma med kostnaderna i landet i övrigt väcktes i de 
likalydande motionerna I 250 och I 319. Utskottet var ense med motionä
rerna och tillstyrkte en utredning, A'ilken riksdagen godkände och i skrivelse 
242 anmälde till Konungen. 

Vad slutligen angår de av Kungl Maj :t i statsverkspropositionen (seder
mera statsverkspropositionen B) gjorda framställningarna rörande egentliga 
statsutgifter för budgetåret 1958/59 under femte huvudtiteln avseende an
slagen inom socialdepartementets verksamhetsområde kan nämnas, att stats-
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utskottet, till vilket propositionerna hänvisats, i alla delar tillstyrkte depar
tementschefens äskanden samt avslog alla i anledning av propositionerna 
väckta motioner (uti 5, B 5 m fl). Riksdagen fattade beslut i överensstäm
melse med vad utskottet föreslagit (skr 5, B 73 m fl). 

De sålunda av riksdagen godkända framställningarna om driftbudgetme
del inom socialdepartementets verksamhetsområde omsluter 3 641 milj kr. 
Av dessa uppgår bidraget till folkpensioner m m till 1 963 milj kr och all
männa barnbidraget till 734 milj kr. Mödrahjälp, socialhjälp, bajrnavård 
m m (exkl al lmänna barnbidrag) belöper sig på 62 milj kr, nykterhetsvår
den 37 milj kr, beredskapsarbeten på vägar och gator 50 milj kr, kapital-
medelsförluster och ränteeftergifter på vissa bostadsbyggnadslån samt bo
stadsrabatter 300 milj kr samt bidrag till sjukkassorna m m 255 milj kr. 

B S 



689 

PERIODISKA ÖVERSIKTER 

Register 

Varje månad: 

Konsumentprisindex 
Sysselsättning och arbetslöshet 

Varje kvartal: Senast 

Byggnadsverksamheten i städer och ' n r 

köpingar 1958:10 
Omsättningen inom detaljhandel m m 1958: 9 
Sysselsättning och löner inom in

dustrin 1958:10 
Utlänningar i Sverige 1958: 9 

Varje år: 

Arvsfonden, allmänna detta nr 
Barnavårdsnämndernas verksamhet . detta nr 
Barnbidrag, allmänna 1958: 4 
Bostadsbyggandet 1958:10 
Daghem och förskolor 1958: 2 
Fattigvården 1958: 1 

Frånvarofrekvensen vid vissa industri
företag 1958:10 

Hemhjälp, social 1958: 8 
Konsumentpriserna i Sverige och i 

utlandet 1958: 8 
Mödrahjälpen 1958: 7 
Nykterhetsnämndernas ingripanden. 

Preliminär rapport 1958: 6 
Nykterhetsnämndernas verksamhet . 1958: 2 
Nykterhetsvårdsklientelet . . . . . 1958: 5 
Socialhjälp och barnavård till utlän

ningar detta nr 
Socialvårdens kostnader och finan

siering 1958: 4 
Statens utgifter för sociala ändamål . 1958: 2 
Ungdomsvårdsskolorna 1958: 7 
Vårdanstalt för alkoholmissbrukare, in

tagna på 1958: 8 
Ålderdomshem, om statsbidrag till . 1958: 8 
Ålderdomshemmen, antal platser och 

vårdtagare m m 1957:11 

ALLMÄNNA ARVSFONDEN BUDGETÅRET 1957/58 

Under det senast förflutna budgetåret erhöll allmänna arvsfonden ett större 
tillskott än någonsin tidigare. I arvsmedel redovisades i runt tal 5,8 milj kr. 
Jämfört med budgetåret 1956/57 innebär detta en uppgång med ej mindre 
än 2,6 milj kr. Den kraftiga ökningen torde åtminstone delvis ha berott på 
att avkastningen av ett par större dödsbon under budgetåret 1957/58 inle
vererats till fonden. Den tidigare »toppinkomsten» ligger så pass långt till
baka i tiden som budgetåret 1946/47, då 4,1 milj kr inflöt i arvsmedel. Även 
tiå spelade liknande omständigheter in. Det förefaller knappast troligt att 
arvsfonden under de närmaste åren skall kunna påräkna lika stora inkomster 
som under det senaste budgetåret. 

Enligt bestämmelserna för fonden har en tredjedel av arvsmedlen eller 
cirka 1,9 milj kr tillförts fonden, medan 3,85 milj kr avsatts för utdelning. 
A.v tidigare beviljade understöd har 65 000 kr återlevererats till fonden. Rän-

46—S80090. SocM 
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teavkastningen av de fonderade medlen har uppgått till 785 000 kr, vilket 
belopp även får delas ut. Till förfogande för utdelning under innevarande 
budgetår står således ett belopp av cirka 4,7 milj kr eller 2 milj kr mer än 
under närmast föregående budgetår. Fondens behållning utgör för närva
rande 17,6 milj kr. Huvudparten härav eller 15 milj kr är placerad i obliga
tioner och återstoden i inteckningslån och kommunlån. 

Under budgetåret 1957/58 har i runt tal 3 milj kr delats ut ur arvsfon
den. Hur understöden fördelas på olika ändamål framgår av nedanstående 
tablå, vilken jämväl redovisar en jämförelse med de två närmast föregående 
budgetåren. (Beloppen har angetts i tusental kronor.) 

Som framgår av tablån har bidragen till ungdomslokaler m m ökat kraf
tigt och dessa bidrag tog i anspråk ej mindre än två tredjedelar av de utde
lade medlen. Bidragen till kolonier har däremot minskat. Bidrag har bevil
ja ts till 77 ungdomsgårdar och 34 scoutstugor med respektive 1 521 000 och 
499 000 kr. Vidare har 15 barnkolonier samt 27 barnträdgårdar eller daghem 
uppförts, förbättrats eller utrustats med bidrag ur arvsfonden. 

Det senaste stora tillskottet till arvsfonden är både välkommet och välbe
hövligt. Antalet ansökningar om bidrag ur fonden är alltjämt mycket stort. 
Härtill kommer att de sökta beloppen visar tendens att stiga väsentligt snab
bare än byggnads- och övriga kostnader. Detta är i och för sig glädjande, då 
detta tyder på att de anläggningar som nu kommer till stånd med hjälp av 
arvsfondsmedel — särskilt gäller detta olika lokaler för ungdomens fritids
sysselsättning — erhåller en mera ändamålsenlig utformning och utrustning 
än tidigare. Trots ökningen av fondens inkomster är det därför icke för 
närvarande möjligt att höja den procentuella andelen av arvsfondens bidrag 
till kostnaderna. 

O L 
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BARNAVÅRDSNÄMNDERNAS VERKSAMHET 

UNDER ÅR 1957 

Preliminär redogörelse 

Barnavårdsmannaförordnanden. En av barnavårdsnämndens uppgifter är att 
förordna barnavårdsman och utöva tillsyn över hans verksamhet. Under år 
1957 tillkom drygt 25 000 förordnanden, fördelade på 7 479 för iä-barn och 
17 873 för uä-barn. Det totala antalet barnavårdsmannaförordnanden vid 
slutet av år 1957 var 126 427. 

Den i ovanstående tablå redovisade ökningen av antalet barnavårdsman
naförordnanden under senare år kommer som syns nästan helt på iä-bar-
nen. Deras antal har sedan år 1954 ökat med 24 %. I detta sammanhang 
kan påpekas att antalet hem- och äktenskapsskillnader varit praktiskt taget 
konstant under samma tid. 

Huvudanledningen till att barnavårdsman förordnats för iä-barn är äk
tenskapsskillnad — för ca 80 % av barnen — samt hemskillnad. Andra an
ledningar såsom söndring, föräldrars död etc spelar däremot en mycket 
ringa roll. 

Fastställande av faderskap. En av barnavårdsmannens funktioner är att 
söka få faderskapet till uä-barn fastställt. Av de närmare 90 000 uä-barnen 
vid 1957 års slut hade faderskapet fastställts för 91 % av barnen. Till största 
delen hade detta skett genom erkännande (86 %) och i resten av fallen ge
nom dom. 

Av de ca 8 000 barn för vilka faderskapet ej fastställts var närmare hälf
ten (47 %) under 2 år. Dessutom kan nämnas att ungefär 7/10 av dessa 
barn för vilka faderskapet ej fastställts bor i städerna. 
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Barnavårdsmän. Vid slutet av år 1957 var antalet barnavårdsmän 1 669 mot 
1 747 året innan. Som framgår av nedanstående tablå har minskningen av 
antalet barnavårdsmän oavbrutet fortsatt sedan början av 1940-talet. 

Antalet förordnanden (dvs barn) per barnavårdsman har ökat myckel 
kraftigt och är nu mer än 3 gånger större än år 1940 såväl i städerna son: 
på landsbygden. Detta torde sammanhänga med, speciellt beträffande stä
derna, att kommunala tjänstemän har barnavårdsmannaskap som huvud
saklig syssla. För övrigt bör påpekas att kvinnornas andel starkt ökat inom 
detta område. Vid slutet av år 1957 var ca 41 % av barnavårdsmännen 
kvinnor. 

Bidragsförskott. Underlåter fader till uä-barn och frånskilda kvinnors barr 
att betala fastställt underhållsbidrag, kan barnavårdsnämnden förskotten 
bidraget. Antalet barn med dylika bidragsförskott, vars maximibelopp eftei 
den 1 juli är 720 kr per år, var under år 1957 ca 61 700. Deras antal liai 
som syns av nedanstående tablå ökat kraftigt under senare år. Antalet bi
dragsmottagare under år 1957 var drygt 47 500. 

De barn som erhöll bidragsförskott var till något över 50 % födda inom 
äktenskapet. Denna andel är betydligt större i städerna, där 59 % var iä-
barn, än på landsbygden (40 % ) . 

Fäderna till barn för vilka bidragsförskott utgår är återbetalningsskyldiga. 
Under år 1957 inbetalade 34 500 fäder sammanlagt 14,7 milj kr. Detta mot
svarar ca 49 % av det utbetalda beloppet. 

Utfyllnadsbidrag. Familjerättsliga underhållsbidrag till barn, vilka under
stiger 720 kr om året, kan under vissa förutsättningar »utfyllas» av all-
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manna medel. Sedan den 1 juli 1957, då lagen trädde i kraft, har i utfyll
nadsbidrag utbetalats 3 milj kr. 

Arbetsföreläggande. Enligt Bvl kan försumliga föräldrar, vilkas barn omhän
dertagits, samt föräldrar, som försummar fastställd bidragsskyldighet, erhål
la arbetsföreläggande. Under år 1957 beslutades om arbetsföreläggande i 
1 737 fall, varav 1 634 för försummad bidragsskyldighet. Drygt 50 % av dessa 
gjorde därvid inbetalningar för att fullgöra sin skyldighet. Under år 1957 
begärde barnavårdsnämnderna dessutom handräckning för inställande till 
arbete efter beslut om arbetsföreläggande i 724 fall. Av dessa hade 295 be
viljats under året. 

Förebyggande åtgärder. Barnavårdsnämndernas centrala uppgift enligt bar
navårdslagen består i att i särskilda fall ingripa för att bereda skydd, vård 
eller uppfostran åt barn och ungdom antingen genom förebyggande åtgär
der eller genom omhändertagande samt att utöva tillsyn över fosterbarns
vården. 

Förebyggande åtgärder berör vanvårdade och vanartade barn och ung
domar under 21 år i de fall barnavårdsnämnden anser rättelse möjlig utan att 
de behöver skiljas från hemmet. Under år 1957 vidtogs förebyggande åtgär
der mot 11 280 barn mot 9 463 föregående år. Denna ökning är som framgår 
av tablån större än under de närmast föregående åren och kommer i hu
vudsak på de områden som tidigare redovisat relativt få barn med förebyg
gande åtgärder. 

Av barnen och ungdomarna i fråga om vilka förebyggande åtgärder be
slöts var 4/5 pojkar. Vidare framgår av materialet att allt äldre barn blir 
föremål för nämnda åtgärder. År 1957 var 72 % av barnen över 12 års ålder, 
medan endast 7 % var under skolåldern. Av de beslutade åtgärderna var 
övervakning och varning till barnet vanligast förekommande med över 54 % 
av fallen vardera. Medan åtgärden varning blivit alltmer använd under se
nare år, har däremot den förebyggande övervakningen — trots att antalet 
barn med nämnda åtgärd ökat absolut sett — minskat i relativ omfattning 
sedan år 1950. 

Skyddsuppfostran. Visar sig de förebyggande åtgärderna vara utan gagn eller 
nytta, kan barnavårdsnämnden omhänderta barnet. Det antal barn och ung
domar som på grund av detta omhändertogs under år 1957 var 1 218. Som 



694 Sociala Meddelanden 1958, nr 11 

följande tablå visar var antalet nytillkomna omhändertagna mindre under 
år 1957 än under år 1956. Det totala antalet omhändertagna år 1957 var 
7 236. 

Av samtliga för skyddsuppfostran, omhändertagna var 59 % pojkar och 
41 % från ofullständiga hem. Av åldersfördelningen framgår att ungefär 
2/3 av de omhändertagna var fyllda 13 år. Beträffande de nytillkomna väl
förhållandet detsamma; 67 % av barnen var över 13 år mot endast 53 % 
år 1952. En förskjutning i åldersfördelningen mot nämnda åldersgrupper 
har sålunda skett under senare år. I detta sammanhang kan nämnas att den 
genomsnittliga vårdtiden för de 1 137 slutligt utskrivna barnen var 5,5 år. 

Den vanligaste orsaken till omhändertagande för skyddsuppfostran var 
misshandel och vanvård (39 % av samtliga) och vanart (41 % ) . Även fara 
för vanart är relativt vanlig och förekom i vart tredje fall. De omhänder
tagna barnen hade till 56 % beretts vård i enskilt hem. Denna andel var 
dock betydligt lägre för de under redovisningsåret omhändertagna (38 % ) , 
men detta beror på att en stor del av barnen under en övergångstid place
rats på barnhem för att sedermera få vård i enskilt hem. Ungefär 1/4 av 
barnen har överlämnats till ungdomsvårdsskola för vård. 

Samhällsvård. Om ett barn under 16 år utsätts för nöd i hemmet, skall så
dant barn omhändertas för samhällsvård. På grund av nöd i hemmet eller 
värnlöshet samt sjukdom hos barnet omhändertogs 9 186 barn under år 
1957. Totalt sett var 23 972 barn omhändertagna för samhällsvård under re
dovisningsåret. Antalet samhällsvårdade har som framgår av nedanstående 
tablå minskat något under de senaste åren såväl absolut som relativt. 
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Från ofullständiga hem kom drygt 40 % av de under år 1957 omhänder
tagna barnen. 28 % var av utomäktenskaplig börd. Vad beträffar åldersför
delningen för de nytillkomna var drygt 30 % av barnen under 2 år och 
ungefär lika många över 7 års ålder. Av samtliga samhällsvårdade barn var 
drygt 55 % i eller över skolåldern. Inga större förskjutningar mellan ålders
grupperna har skett under 1950-talet. 

Av de under 1957 nytillkomna barnen hade majoriteten (68 %) erhållit 
vård på barnhem, vilket dock för det stora flertalet brott är en övergångs
form. Av samtliga samhällsvårdade barn vårdades flertalet i enskilt hem 
(62 %), medan på barnhem vårdades blott 36 %. 

För ca 9 500 barn upphörde samhällsvården under år 1957. Den genom
snittliga vårdtiden för dessa barn var drygt 2 år. 

Fosterbarnstillsyn. Antalet fosterbarn, dvs barn under 16 år som fostras i 
annat enskilt hem än hos föräldrarna, kan beräknas till ca 36 000. Av dessa 
står emellertid icke alla under s k lokal tillsyn, bl a ej de omhändertagna 
barn som placerats inom den omhändertagande kommunen. Antalet foster
barn under lokal tillsyn var år 1957 24 920 mot 26 495 föregående år. Den 
redovisade nedgången av antalet fosterbarn är ej tillfällig utan har fortgått 
sedan 1950-talets början och torde bero på att de mycket stora fosterbarns
kullarna under och efter senaste världskriget börjat nå upp till 16-årsåldern 
eller eljest avgå. Av de redovisade fosterbarnen var 4 495 nytillkomna. Dessa 
var till 41 % ännu ej fyllda 4 år. Dessutom må framhållas att praktiskt ta
get hälften av fosterbarnen var födda utom äktenskapet. Av de avgångna 
barnen var 46 % över 13 år; i 16-årsåldern var 1/3 av dessa barn. 

Något mer än hälften av fosterbarnen vistas hos släktingar. Vidare fram
går av materialet att moder eller annan anhörig anskaffat fosterhemmet i 
62 % av fallen och allmänt organ t ex barnavårdsnämnderna i övriga fall. 
Det kan för övrigt påpekas att allmänt organ anskaffat fosterhem för 49 % 
av de nytillkomna fosterbarnen under år 1957. 

B S 
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SOCIALHJÄLP OCH BARNAVÅRD TILL UTLÄN

NINGAR UNDER ÅR 1956 

Socialdepartementet har från länsstyrelserna inhämtat uppgifter om social
hjälp och barnavård, som under år 1956 lämnats utlänningar och för vilka 
ersättning lämnats av staten. En sammanställning av uppgifterna visar, att 
understöd utgått till 5 021 familjer och ensamstående med ett sammanlagt 
belopp av 3 820 000 kr. I förhållande till år 1955 innebär detta en viss ned
gång i antalet hjälpta, medan de utgivna understödsbeloppens summa ökat 
något. Motsvarande siffror utgjorde nämligen 5 214 resp 3 640 000. För
delningen år 1956 på olika nationaliteter är denna (1955 års siffror inom 
parentes) . 

De nu nämnda siffrorna bör lämpligen ses i relation till antalet utlän
ningar i riket vid utgången av år 1956. Sedan passfriheten för nordbor ge
nomförts, kan totalantalet utlänningar i riket ej exakt anges. Enligt upp
skattningsvis gjorda beräkningar torde de uppgå till omkring 260 000 vid 
1957 års början. I denna siffra ingår även barn samt tillfälligt vistande. An
talet arbetsanmälda utlänningar utgjorde i runt tal 135 000, varav 25 700 
danskar, 50 000 finnar och 13 000 norrmän. 

Det till utlänningar utgivna understödsbeloppet utgör 3,0 % av social
nämndernas och barnavårdsnämndernas sammanlagda understödskostnader 
under 1956, vilka uppgick till 125,8 milj kr. 

Understödsverksamhetens omfattning i olika län framgår av följande 
sammanställning. 
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Län Antal Belopp 
familjer 1000-tal 

kr 
Stockholms stad . . . . 1428 937 
Stockholms 410 349 
Uppsala 132 137 
Södermanlands . . . . 123 108 
Östergötlands 179 163 
Jönköpings 72 91 
Kronobergs 38 41 
Kalmar 60 72 
Gotlands 11 7 
Blekinge 44 45 
Kristianstads 52 36 
Malmöhus 308 208 
Hallands 85 38 
Göteborgs o Bohus . . 617 454 

Län Antal Belopp 
familjer 1000-tal 

kr 
Älvsborgs 288 238 
Skaraborgs 95 49 
Värmlands 153 103 
Örebro 168 142 
Västmanlands 152 145 
Gävleborgs 58 42 
Kopparbergs 143 133 
Västernorrlands . . . . 101 96 
Jämtlands 46 42 
Västerbottens 64 46 
Norrbottens 194 98 

Tillhopa 5 021 3820 

O L 
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SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSLÖSHET 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin i augusti 1958 jämfört med juli 1958 
(Jämförelserna avser endast företag som lämnat uppgifter vid båda rapporttillfällena) 
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Tab 1 (forts). Sysselsättning inom industrin i augusti 1958 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, augusti 1957 = 100) för antal anställda 
arbetare inom industrin1 september 1957—augusti 1958 
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Tab 3. Verksamheten vid arbetsförmedlingen under augusti 1958 

Tab i. Vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslöshetsförsäkrade 
arbetslösa september 1957—september 1958 
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KONSUMENTPRISINDEX FÖR AUGUSTI 1958 

Konsumentprisindex för augusti 1958 har av socialstyrelsen beräknats till 
Ï 52 eller samma tal som för månaderna april—juli. Med två decimaler är 
relationstalet 151,77 mot 152,39 för juli. 

Av indextalen för de i konsumentprisindex ingående huvudgrupperna av 
varor och tjänster visar talet för livsmedel en nedgång med två enheter till 
163. För alla övriga huvudgrupper är indextalen oförändrade. Indextalet 
för undergruppen bränsle och lyse steg en enhet till 162. 

Nedgången av livsmedelsindex mellan juli och augusti beror närmast på 
lägre priser på potatis, fisk och vissa slag av frukt och här och en mindre 
sänkning av kaffepriserna, vilket vägt tyngre än små prishöjningar på bl a 
vissa kött- och fläskvaror. Av övriga prisändringar kan nämnas en mindre 
ökning av priset på eldningsolja och olika slag av inventarier och en nästan 
genomgående dragning nedåt av noteringarna på kläder och skor. 

Pensionspristalet har socialstyrelsen beräknat till 123 eller en enhet lägre 
än det på juliindex beräknade talet. Sänkningen kominer inte att påverka 
indextillägget på folkpensionerna. C ö 

Tab 1. Konsumentprisindex 1950—augusti 1958 (År 1949 = 100) i 

1 Kvartals- och månadsindex för 1950—1957 se SocM 1957: 4, sid 255, och 1958: 3, sid 191. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter år 1957 och juni—augusti 1958 samt 
talens procentuella förändringar december 1957—augusti 1958 



MEDDELANDEN 

Faran för att faderskap icke kan fastställas 
måste motverkas 
I utlåtande över 1956 års rättsläkarut-
rednings betänkande med förslag rörande 
den antropolog-genetiska undersöknings
verksamheten anför styrelsen följande. 

Utredningen framhåller att intresset för 
och tilltron till antropologiska undersök
ningar för fastställande av faderskap ökat 
och att man velat grunda alltmer vittgå
ende verkningar för individ och samhälle 
på resultat av dessa undersökningar. Man 
hänvisar här till ärvdabalkssakkunnigas 
förslag om ändrade bevisregler i fader
skapsmål (s 73) samt om utvidgning av 
utomäktenskapliga barns arvsrätt (s 82) 
vilka förslag »med all sannolikhet väntas 
få till följd en kraftig ansvällning av un
dersökningsverksamheten» (s 22). Dessa 
två förslag upptogs först till behandling i 
en lagrådsremiss under sommaren 1955 
samt sedermera, vid innevarande års riks
dag, i propositionen nr 144/1958 (nr B 25) 
till ny ärvdabalk och därmed samman
hängande lagstiftning. Någon redovisning 
för vad som därvid förekommit har icke 
lämnats i betänkandet. Det kan därför vara 
motiverat att inledningsvis redogöra för 
det aktuella läget i dessa lagstiftningsfrå
gor i vilka dock utskottsbehandlingen ännu 
icke avslutats. Någon motion i anledning 
av propositionen har icke avgetts. 

I •propositionen har ärvdabalkssakkunni
gas förslag om en utvidgning av de utom
äktenskapliga barnens arvsrätt samt om 
ändrade bestämmelser i föräldrabalken rö
rande fastställande av faderskap ställts på 
framtiden. Vad de utomäktenskapliga bar
nens arvsrätt beträffar anförde föredragan
de departementschefen, att han — i mot
sats mot lagrådet, som avstyrkt förslaget 
— ansåg att starka principiella skäl talade 
för en utvidgning av arvsrätten. Med hän

syn till att efterlevande makes rätt i boet 
för närvarande icke vore tillfredsställande 
reglerad ansåg han emellertid att till dess 
pågående utredning härom avslutats, frå
gan om de utomäktenskapliga barnens arvs
rätt borde anstå. Han framhöll härvid att 
under det uppskov som härav föranleddes 
— vilket uppskov han i annat samman
hang (i december 1957) uppskattat till 3 à 
4 år — blodgruppsforskningen kunde kom
ma att göra ytterligare framsteg och de an
tropologiska undersökningsmetoderna för
bättras. Vad förslaget till ändring av gäl
lande bestämmelser om fastställande av fa
derskap beträffar erinrade föredraganden 
om att lagrådet, som avstyrkt även detta 
förslag, ansett att förslaget medförde vissa 
olägenheter och sannolikt icke ökade sä
kerheten vid faderskapets fastställande i 
högre grad. Han ansåg att förslaget med 
anledning av lagrådets invändningar tills 
vidare icke borde genomföras. Frågan tor
de emellertid få upptas på nytt i samband 
med slutligt ställningstagande till spörsmå
let om de utomäktenskapliga barnens arvs
rätt. 

I anslutning till förslaget om ändring i 
gällande bestämmelser om fastställande av-
faderskapet till barn utom äktenskap före
slog ärvdabalkssakkunniga även införande 
av en ny lag om blodundersökning m m i 
mål om äktenskaplig börd eller faderska
pet till barn utom äktenskap. Enligt detta 
förslag kan domstolen, beträffande man 
som icke är part i målet, förordna om un
dersökning icke blott som hittills, då det 
kan hållas för visst, att mannen haft sam
lag med modern under konceptionstiden, 
utan även då anledning förekommer till an
tagande att sådant samlag ägt rum. Vida
re skall förordnande kunna meddelas icke 
blott på yrkande av part utan även på dom
stolens eget initiativ. Slutligen har kret-

703 
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sen av anhöriga beträffande vilka förord
nande kan meddelas vidgats. Lagrådet an
såg att de föreslagna ändringarna rörande 
vidgad möjlighet att förordna om dylik un
dersökning skulle bli av sådant värde att 
de borde genomföras oavsett därmed för
enade olägenheter. Föredragande departe
mentschefen ansåg att den föreslagna nya 
lagen kunde bidra till att värdefulla er
farenheter vunnes för ett slutligt stånd
punktstagande till utformningen av regler
na om faderskapsprövningen. Han föreslog 
att lagen skulle genomföras och träda i 
kraft den 1 januari 1959. 

Vad sålunda anförts ger vid handen att 
frågan om vidgad- arvsrätt för barn utom 
äktenskap torde komma att anstå ännu någ
ra år samt att det är ovisst om ärvdabalks-
sakkunnigas förslag om ändrade bestäm
melser i föräldrabalken rörande faststäl
lande av faderskap kommer att genomföras. 
Däremot syns det antagligt att ny lag om 
blodundersökning m m kommer att genom
föras redan vid kommande årsskifte. Denna 
lag ger som ovan visats ökade möjligheter 
att utnyttja antropologiska undersökningar 
i börds- och faderskapsprocessen. Man kan 
sålunda räkna med att behov av en för
stärkning av undersökningsovganisationen 
kommer att uppstå redan på denna grund. 

I yttrande över ärvdabalkssakkunnigas 
förslag har socialstyrelsen framhållit att 
det är angeläget att påskynda utvecklingen 
av den antropologiska forskningen i syfte 
att reducera faran för att faderskap icke 
skall kunna fastställas, när två eller flera 
haft samlag med modern under koncep
tionstiden, över huvud taget finner social
styrelsen önskvärt att dylik undersökning 
kommer till stånd i alla de fall då genom 
eu sådan undersökning en lösning av frå
gan om faderskapet kan underlättas. So
cialstyrelsen finner alltså — liksom utred
ningen — motiverat att åtgärder vidtas 
för en förstärkning av organisationen i syf
te att möta en ökad efterfrågan på under
sökningar och att tillgodose behovet av 
ökad forskning på det antropologisk-gene-
tiska området. 

De av utredningen diskuterade frågorna 
om utformningen av organisationen och ut
bildningen av personalen undandrar sig i 
sina huvuddrag socialstyrelsens bedömande. 
Styrelsen vill dock understryka vikten av 

att den servicebetonade verksamheten blir 
så utformad att den på ett smidigt sätt kan 
biträda barnavårdsmyndigheterna och all
mänheten i faderskapsärenden. 

I fråga om taxesättningen för undersök
ningsverksamheten har utredningen gått en 
medelväg mellan ytterlighetsalternativen — 
av staten helt bekostade undersökningar 
eller helt självförsörjande verksamhet. Ut
redningen har sålunda föreslagit att man 
i princip skall begränsa statsverkets kost
nader till den nivå som gällde då verksam
heten igångsattes. Med utgångspunkt här
ifrån och med hänsyn till den av utredning
en föreslagna förstärkningen i personellt 
hänseende föreslår utredningen en höjning 
av avgiften till 80 kronor för varje under
sökt person. 

Socialstyrelsen har innevarande år — i 
yttrande den 28 februari 1958 till medici
nalstyrelsen — av liknande skäl som de 
utredningen anfört till stöd för nyss berör
da förslag ifrågasatt om det icke vore lämp
ligt att bibehålla avgiften oförändrad. So
cialstyrelsen har sålunda haft samma prin
cipiella inställning till taxesättningen som 
utredningen. I och för sig har styrelsen in
tet att invända mot den av utredningen fö
reslagna uppjusteringen av avgiften. Om 
styrelsen likväl ställer sig något tveksam 
till förslaget sammanhänger detta bland an
nat med önskemålet att barnavårdsnämn
derna i största möjliga utsträckning skall 
kunna få faderskapsfrågan avgjord utan 
process. Styrelsen vill dock icke motsätta 
sig utredningens förslag om en avgift på 
80 kronor för varje undersökt person. 

Slutligen må anmärkas att utredningen 
understrukit »att ifrågavarande undersök
ningsverksamhet måste ha en fullständig, 
noggrann och ingående kännedom om samt
liga inseminationsfall och där aktuella par
ter» och att utredningen i detta samman
hang även ifrågasatt om icke en central 
registrering av det biologiska faderskapet 
för barn som bortadopteras är påkallad. 

Enligt socialstyrelsens mening kräver ett 
ståndpunktstagande till de av utredningen 
framlagda förslagen icke att man tar ställ
ning till de senast berörda, av utredningen 
anförda men icke motiverade synpunkterna. 
Styrelsen anser sig därför i detta samman
hang icke behöva närmare ingå på dessa 
frågor. 
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Friare former för mentalsjukvården kan öka 
allmänhetens förtroende för den 

Socialstyrelsen biträder i sitt nu avgivna 
remissyttrande helt i huvudsak sinnessjuk-
lagstiftningskommitténs betûnkande med 
förslag till lagstiftning rörande intagning å 
sinnessjukhus utan kvarhållningsrätt. Vid 
sin bedömning av förslaget Kar det varit 
naturligt för styrelsen att göra detta med 
ledning bland annat av erfarenheterna frän 
nykterhetsvårdens anstaltssystem, vilket 
har att fullgöra liknande uppgifter som den 
slutna sinnessjukvârdens. 

Huvudparten av anstaltsvården för alko
holmissbrukare sker å allmänna vårdan
stalter för alkoholmissbrukare. Intagning 
på sådan anstalt kan ske på egen ansökan 
och en sådan frivilligt ingången klient är 
— liksom hittills en frivilligt ingången psy
kiskt sjuk å ett sinnessjukhus •— under
kastad retentionsrätt. Även anstaltsvård 
utan retentionsrätt förekommer emellertid 
inom nykterhetsvården, nämligen å de en
skilda vårdanstalterna samt å de av vissa 
landsting och landstingsfria städer drivna 
psykiatriska lasarettsavdelningarna. På 
dessa båda typer av anstalter har under 
senare år ett stigande antal alkoholskada-
de intagits för vård. De erfarenheter som 
vunnits av vården vid de nämnda anstal
terna är i stort sett goda och ger vid han
den att det för en viss del av nykterhets
vårdens klientel icke erfordras retentions
rätt. Det framstår såsom troligt att även 
vård vid mentalsjukhus i avsevärd ut
sträckning kan lämnas utan retentionsrätt. 
Socialstyrelsen anser liksom utredningen 
att en mentalsjukvård under de friare for
mer, som föreslagits av utredningen skulle 
gynnsamt inverka på vårdresultatet vid 
sinnessjukhusen liksom att den skulle stär
ka förtroendet för sinnessjukvården. 

Utredningens förslag är så konstruerat 
att det skapar möjligheter att pröva nya 
vägar för intagningen samtidigt som möj
ligheterna till intagning enligt det hittills
varande systemet alltjämt hålls öppna. 
Detta medför avsevärda fördelar ur flera 
synpunkter. Bland annat kan härigenom 
värdefulla erfarenheter vinnas för den me
ra omfattande översyn av sinnessjuklag
stiftningen som utredningen enligt 1957 års 
direktiv har att verkställa. Socialstyrelsen 
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kan sålunda helt biträda förslaget i dess 
huvuddrag. 

För att i största möjliga utsträckning 
tillgodose huvudsyftet med reformen — att 
öka allmänhetens förtroende för sinnes
sjukhusvården — är det enligt utredningen 
angeläget att reformen ges så stort ut
rymme som möjligt och att sålunda an
sökan om fri intagning icke avvisas med 
mindre vägande skäl åberopas därför. Som 
exempel på fall där ansökan om fri in
tagning måste avvisas nämner utredningen 
ansökan av någon som är i ett sådant sin
nestillstånd att han icke kan ge uttryck åt 
en förnuftig vilja, eller av någon som är 
vådlig för annans säkerhet eller icke kan 
antas komma att rätta sig efter läkarens 
anvisningar i fråga om ändamålsenliga be
handlingsmetoder. Socialstyrelsen anser att 
man — även om man lämpligen tillsvidare 
bör undvika att knyta den nya tillämpning
en vid alltför fasta regler — bör söka be
gränsa skälen för att avvisa en ansökan om 
intagning utan retentionsrätt till i huvud
sak de ovan angivna tre grupperna. Endast 
härigenom torde någon större enhetlighet i 
tillämpningen kunna vinnas, något som i 
och för sig ter sig synnerligen önskvärt 
med hänsyn till arten av de åtgärder var
om här är fråga. En enhetlig tillämpning 
skulle också ge större värde åt de erfaren
heter som de nya intagningsbestämmelser
na kan lämna till stöd för den förestående 
bedömningen av behovet av tvångsföreskrif
ter inom sinnessjukvården. En utveckling 
i nu avsedd riktning torde kunna främjas 
genom anvisningar av medicinalstyrelsen 
och genom ett positivt samarbete mellan 
sjukvårdsläkaren och den inremitterande 
läkaren. 

I detaljmotiveringen till förslaget hår 
utredningen bland annat framhållit att den 
som intagits utan retentionsrätt av natur
liga skäl som regel bör vårdas å öppen av
delning. Emellertid anser utredningen att 
tvångsbestämmelser ej helt kan undvaras 
och anför i anslutning härtill att en pati
ent, som intagits utan retentionsrätt, givet
vis får finna sig i sådana av praktiska skäl 
föranledda ingrepp i friheten som att dör
rarna till avdelningen hålls låsta. Social
styrelsen vill understryka utredningens ut
talande att den som intagits utan reten
tionsrätt som regel bör vårdas å öppen av-
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delning. Man bör om reformen skall få åsyf
tad verkan enligt styrelsens mening efter
sträva att undantag från denna regel en
dast görs i sådana fall då det av anstalts
tekniska eller behandlingstekniska skäl är 
ofrånkomligt. Om anledningen till att pa
tienten måste vårdas på sluten avdelning 
är att söka i hans allmänna sinnestillstånd 
syns det i 55 a §, andra stycket av utred
ningens lagförslag stadgade kvarhållnings-
förfarandet böra tillämpas, varefter intag
ning kan ske efter hittillsvarande regler. 

Socialstyrelsen är väl medveten om att 
platsbristen och framför allt bristen på 
sjukvårdspersonal vid sinnessjukhusen kan 
skapa svårigheter att genomföra den friare 
vårdform som föreslagits. Det kan därför 
bli nödvändigt att företa vissa omdisposi-
tioner av lokalerna vid sinnessjukhusen lik
som att utbygga personalresurserna. Dylika 
åtgärder syns emellertid bli ofrånkomliga 
oavsett om utredningens förslag genomförs 
eller ej. 

Vad detaljerna i förslaget beträffar be
gränsar sig socialstyrelsen till att beröra 
den å s 65 i betänkandet avhandlade un
derrättelseskyldigheten till pastor. Utred
ningen har med hänvisning till pågående 
utredning inom kommittén angående medi
cinska äktenskapshinder föreslagit att 
nämnda underrättelseskyldighet tills vidare 
skall äga tillämpning även med avseende 
å fritt intagna. Socialstyrelsen anser att 
det förhållandet att intagningen skall rap
porteras till pastor kan verka återhållande 
på patientens beredvillighet att inge egen 
ansökan om intagning. Med hänsyn härtill 
och då underrättelseskyldigheten torde ha 
ringa praktisk betydelse bör den enligt so
cialstyrelsens mening i detta fall kunna 
efterges. 

Allmän tjänstepliktslag kan inte undvaras 

Socialstyrelsen anser att en lagstiftning som 
öppnar möjlighet att i viss utsträckning 
göra statliga ingripanden på arbetsmarkna
den, inte kan undvaras. Styrelsen ansluter 
sig alltså till den uppfattning som dikterat 
det föreliggande betänkandet med förslag 
till allmän tjänstepliktslag m m (SOU 
1958:16), avgivet av särskilt tillkallad ut
redningsman i samråd med experter. I sitt 
remissyttrande över förslaget säger styrel

sen vidare att de mera väsentliga ändringar 
som föreslagits — permanentning av lagen, 
utvidgning i vissa snävt begränsade fall av 
möjligheten att fastställa likformiga arbets
villkor för tjänstepliktiga samt borttagande 
av kronoombudsinstitutionen — syns väl 
motiverade. Med ett ord: Socialstyrelsen bi
träder till huvudsakliga delar utrednings
mannens förslag. Styrelsen ifrågasätter 
emellertid om inte utredningsmannen i nå
gon mån gett avkall på principen, att det är 
av vikt att tillse att lagens verkningar inte 
sträcker sig längre än som är oundgängli
gen nödvändigt, genom de bestämmelser som 
stadgar att tiden för tillämpningen av be
stämmelserna om tjänsteplikt skall kunna 
utsträckas ända intill utgången av den riks
dagssession, som börjar efter krigets eller 
krigsfarans upphörande. Vad som här när
mast åsyftas torde vara att åstadkomma en
hetlighet mellan förfogande- och ranso
neringslagarna. Sakligt sett är det emeller
tid en väsentlig skillnad mellan befogenhe
ten över varor och andra förnödenheter och 
befogenheten att disponera över den mänsk
liga arbetskraften. Socialstyrelsen ifråga
sätter om inte tiden för tillämpningen av 
bestämmelserna rörande befogenheten i sist 
berörda avseende inte i stället bör ytterliga
re begränsas. 

Förslagsställaren syns syfta till att frå
gor som huvudsakligen avser arbetets fort
sättande skall avgöras av arbetsmarknads
myndigheterna, medan frågor rörande tolk
ning och tillämpning av arbetsvillkoren 
samt om påföljd av avtalsbrott skall hand
läggas av arbetsdomstolen. Socialstyrelsen 
ifrågasätter om arbetsdomstolens och ar
betsmarknadsmyndigheternas kompetens i 
förevarande ärenden blivit tillräckligt klar
lagd genom de föreslagna bestämmelserna. 

Enligt 17 § andra stycket skall löne
nämnds beslut gälla som ett enligt kollek
tivavtalslagen träffat kollektivavtal och 
medföra ett dylikt avtals verkningar, så 
snart arbetstagarparten företräds av fack
förening eller liknande förening. Ett stort 
antal kommunala tjänstemän, som är un
derkastade ämbetsmannaansvar och för vil
ka enligt nuvarande ordning alltså kollek
tivavtal icke kan träffas, har sina allmän
na anställningsvillkor reglerade i ett tjäns
tereglemente men lönevillkoren i specialbe-
stämmelser, som gäller för särskilda grupper 



Meddelanden 707 

av tjänstemän. Också dylika specialbestäm-
melser, som är tidsbundna, kan sägas ha 
karaktär av reglementen som, sedan organi-
sationsmässiga förhandlingar ägt rum, for
mellt ensidigt utfärdas av respektive kom
mun. Skulle tjänstereglemente eller special
bestämmelse utlöpa under tiden för tjänste
plikt och förhandlingar om nya sådana över
enskommelser ha strandat samt lönenämn
den ha fattat beslut i ärendet, syns enligt 
förslaget konsekvensen bli, att överenskom
melsen blir att anse som kollektivavtal med 
arbetsdomstolen som rätt forum. Det anför
da berör ett omstritt och aktuellt spörsmål 
av avsevärd betydelse, nämligen frågan om 
kommunaltjänstemännens rätt att träffa 
kollektivavtal. Då de nu berörda konsekven
serna icke beaktats i betänkandet, har so
cialstyrelsen velat fästa uppmärksamheten 
därå. 

Mot den av utredningsmannen föreslagna 
ändringen i 3 § av lagen om medling i ar-
betstvister har socialstyrelsen intet att er
inra. Om denna ändring genomförs, bör det 
emellertid enligt styrelsens mening tas un
der övervägande att i sådant sammanhang 
genomföra en något längre gående ändring 
av lagen. 

Till förslaget om ändring av 9 § med
lingslagen får socialstyrelsen erinra, att 
några särskilda skiljedomare i arbetstvis-
ter enligt 1920 års lag icke finns förordna
de sedan år 1948. Sistnämnda lag har i prak
tiken spelat ut sin roll och torde enligt sty
relsens mening — framförd och motiverad 
redan i styrelsens år 1948 avgivna betän
kande med utredning och förslag i fråga om 
förstärkning av förlikningsväsendet — kun
na upphävas. 

Förslag om arbetslöshetsförsäkring i Finland 

Den kommitté som sysslat med utarbetan
det av ett förslag till obligatorisk arbets
löshetsförsäkring, omfattande alla finska 

arbetare i åldern 17—64 år, har nu överläm
nat ett betänkande till socialminister Väinö 
Leskinen. 

Enligt det referat av betänkandet som 
publicerats i tidningarna, skulle finansie
ringen ordnas genom avgifter som skall 
uppbäras av alla som betalar folkpensions
premie, vilket redan stött på energiska pro
tester från arbetsgivarna, kommunerna och 
staten. Kommittén har icke varit enig om 
vissa punkter i betänkandet. I en reserva
tion framhåller sålunda två ledamöter att 
avgifter inte borde upptas av alla som be
talar folkpensionspremie, utan endast av 
de verkliga löntagare, som blir berättigade 
till arbetslöshetsförsäkring. En av förut
sättningarna för att erhålla ersättning från 
försäkringen är att vederbörande haft ar
bete i minst 150 dagar under de närmast 
föregående 12 månaderna. Ersättningen 
skulle utgå som dagspenning, vars storlek 
beror på dyrortsgruppering och familjeför
hållanden. En familjeförsörjare i högsta 
dyrortsgruppen skulle exempelvis få 900 
mark (ca kr 14,50) och en ensamstående 
person 600 mark per dag, dock högst 60 pro
cent av vederbörande genomsnittsförtjänst. 
Dagspenningen skulle utgå för högst 120 
dagar under 12 månader. 

Förvaltningen av arbetslöshetsförsäk
ringen skulle omhänderhas av folkpen
sionsanstalten och de årliga kostnaderna 
vid lindrig arbetslöshet beräknas komma att 
uppgå till 1,5 miljarder och vid svår dylik 
till ca 11 miljarder mark. 

I pressen har försäkringsbetänkandet fått 
ett blandat möttagande. Det är nu på re
miss till intresserade myndigheter och orga
nisationer. De har samtliga fått en tids
frist på en månad för att ta ställning till 
förslaget, varefter detta kommer att be
handlas av regeringen, som utarbetar pro
positionen, för att antagligen under någon 
av nästa års första månader förelägga den
na inför riksdagen. 



7 0 8 Sociala Meddelanden 1958, nr 11 

TIDSKRIFTSÖVERSIKT1 

Allmänna sociala frågor 

E K E N G R E N , B. De mänskliga rättigheterna. 
Svensk sparbankstidskrift 1958, nr 7. 

Norge 
HOFSTAD, S. Områdeplanleggingsarbeid i Norge. 

Sosialt arbeid 1958, nr 7. 

Samhällsekonomi, allmänt 

Latin-Amerika 
TEICHERT, P C M. Towards a synthesis of 

theory and policy in Latin American devel-
opmental économies: The dynamics ol the 
économie policy revolution in the transforma
tion of the periphery. Weltwirtschaftliches 
Archiv. Bd 80, s 234. 

Storbritannien 
BOGGIS, F D. Countervailing power — an écono

mie regulator? Cartel 1958, nr 3. 
Priées, productivity and incomes in the United 

Kingdom. Industry and labour 15 aug 1958. 

Tyskland 
SIEMER, J . Bevölkerungs- und beschäftigungs-

politische Bestandsaufnahme im Zonen-
randgebiet fiir die Jahre 1950 und 1957. 
Bundesarbeitsblatt 1958, nr 16. 

Samhällsplanering, bostader 

AURA, T. »Hyresregleringens avveckling — en 
förutsättning för bostadsfrågans lösning». 
Svensk tidskrift 1958, nr 7. 

ERIKSSON, P E R R. Nordisk bostadskooperation 
— årsresultat 33 000 lägenheter. Byggnads
arbetaren 1958, nr 16. 

Sverige 
B E R G , F . 160 av 439 tillfrågade orter önskar 

inleda avveckling av hyresregleringen. Svensk 
fastighetstidning 1958, nr 18. 

E K D A H L , G. Sanering — men hur? Plan 1958, 
nr 4. 

E K E L U N D , R. Kommunernas offentliga hus
byggnadsverksamhet. Byggnadsvärlden 1958, 
nr 38. 

LINDENCRONA, A. Det enskilda kapitalet och 
bostadsbyggandet. Svensk fastighetstidning 
1958, nr 18. 

NYSTRÖM, G. Den kommunala nyetablerings-
kontrollen av detaljhandeln. Ekonomisk 
revy 1958, nr 7. 

R I E T Z , A N N MARI . Enplansbyggnader dyrbara 
•— besparingsmöjligheterna begränsade. Från 
departement och nämnder 1958, nr 17. 

ÅSTRÖM, K. Från stadsplaneskiss till bostads
område. Plan 1958, nr 4. 

Hem, arbete och grannar — en intervjuunder
sökning hos unga familjer i nya bostadsom
råden i Örebro. Konsumentinsti tutet med
delar 1958, nr 4. 

Svenska småhus i norr och söder. Byggnads
industrin 1958, nr 14. 

»Växande stad» — ny t t sätt ge näringslivet 
good-will? Arbetsgivaren 1958, nr 17. 

Levnadskostnader, konsumtion, priser 

BONOW, M. Inflation and coopérative policy. 
Review of international coopération 1958, 
nr 8. 

Sverige 
Konjunkturläget sommaren 1958. Meddelanden 

från Göteborgs stads statistiska byrå 1958. 
nr 3. 

Låt ungdomarna betala ordentligt hemma. 
Sunt förnuft 1958, nr 8. 

Danmark 
Forbrugsafgifternes relative betydning i for-

skellige indkomstklasser blandt lönmod-
tagere. Statistiske efterretninger 1958, nr 46. 

Udgiften til födevarer i lönmodtagerhusstande. 
Statistiske efterretninger 1958, nr 46. 

Finland 
SUOMELA, S. Butter as an agricultural problem 

in Finland. Economie review 1958, nr 3. 

Storbritannien 
BURTON, E L A I N E . Aids to wise buying. Cartel 

1958, nr 3. 
W E S T , E G. Shopping habits. Cartel 1958, 

nr 3. 

Arbetsmarknadsfrågor, allmänt 

BOALT, G. Trivsel, arbete och arbetslust. TCO-
tidningen 1958, nr 16. 

1 Översikten avser tiden 26 augusti—25 september 1958. I denna avdelning tidigare upptagna 
artiklar finns införda i ett särskilt kortregister, som är tillgängligt i socialstyrelsens bibliotek. 



Tidskriftsöversikt 709 

N I P P E R D E Y , H C. Die Rolle des Staates bei 
der Regelung des Arbeitsverhältnisses — 
ein internationaler Rechtsvergleich. Recht 
der Arbeit 1958, nr 9. 

Arbetskraftsbrist påskyndade rationaliseringen. 
SIA 1958, nr 19. 

Sverige 
ERIXON, INGEMAR. Trivsel och produktivitet i 

lapplandsgruvor. Fackföreningsrörelsen 1958, 
nr 35. 

J U R É E N , L & JOHANSSON, H E R B E R T . Arbets-
volymen och produktiviteten i jordbruket. 
Jordbruksekonomiska meddelanden 1958, 
nr 8. 

OLSSON, BERTIL . Det aktuella arbetsmarknads
läget. Affärsvärlden 1958, nr 37. 

— Arbetsmarknadsläget. [Föredrag.] Svensk 
socialvårds tidning 1958, nr 8. 

PETERSSON, U L F , Arbetsledaren och det eko
nomiska ansvaret. Arbetsledaren 1958, nr 17. 

RUNDBLAD, B G. Undersökning om arbetskraf
tens rörlighet. Arbetsmarknaden 1958, nr 7. 

SMITH, G & MÄRKE, S. Handelsresande i män
niskoöden. Industria 1958, nr 9. 

Norge 
Kan höyere lönninger skape norsk saerkonjunk-

tur? Norsk handel 1958, nr 17. 
Spesialundersökelse av arbeidslösheten blant 

menn ved utgången av april 1958. Arbeids-
markedet 1958, nr 5. 

Organisationer, avtal, arbetskonflikter 

Die 42. Tagung der Internationalen Arbeits-
konferenz. Bundesarbeitsblatt 1958, nr 17. 

Sverige 
EKENDAHL, SIGRID. Fackföreningskvinnor i 

närbild. Fackföreningsrörelsen 1958, nr 35. 

Norge 
NÖRGAARD, I. Skal fagbevaîgelsen investere? 

Lön og virke 1958, nr 18. 

Västtyskland 
SAVAÈTE, E. Der Vergleich in arbeitsrechtlichen 

Streitfällen? Arbeit und Recht 1958, nr 9. 

Yrkesutbildning 

Meeting of expert on workers' éducation. 
Industry and labour 15 aug 1958. 

Sverige 
ÖHMAN, B. Vår yrkesutbildning i dag. Lands

kommunernas tidskrift 1958, nr 9. 

Sysselsättning, arbetslöshet 

Sverige 
LINDBLOM, GUNNEL. De långvarigt arbetslösa. 

Arbetsmarknaden 1958, nr 7. 

Norge 
SKRINDO, T H . Faerre arbeidsledige kommende 

vinter enn vi hadde sist. Norsk handel 1958, 
nr 16. 

Storbritannien 
FLOWERS, W S. Réhabilitation. A challenge to 

the community. Social service quarterly 1958, 
nr 2. 

The work of the industrial rehabilitation units. 
Ministry of labour gazette 1958, nr 8. 

Arbetslön, arbetstid 

Sverige 
HOLMBERG, P. Skiftarbetet i Sverige. Fack

föreningsrörelsen 1958, nr 38. 
LARSSON, F O L K E . Om livslöneberäkningar. 

TCO-tidningen 1958, nr 15. 
LUNDBERG, G. Arbetsvärderingen i Sverige. 

Fackföreningsrörelsen 1958, nr 36. 
LUNDGREN, L. Statstjänstemännen och arbets

tidsförkortningen. Civila försvarstjänsteman
nen 1958, nr 9. 

NÄSLUND, E B. Livslöneberäkningar — hur kan 
de användas? TCO-tidningen 1958, nr 16. 

W E L I N D E R , C. Aktuella lönepolitiska problem. 
Svensk fastighetstidning 1958, nr 17. 

Vos, C-E. Lön efter person. System för merit
bedömning blir komplement till arbets
värdering. Arbetsgivaren 1958, nr 16. 

Belgien 
DIEDERICH, J. Les personnes âgées et leur 

emploi du temps. Revue du travail 1958, 
nr 6. 

Danmark 
HORN TÖTTRUP, E. Skifteholdsarbejde og pro

duktivitet. Socialt tidsskrift 1958, nr 7/8. 

Norge 
SKAR, A. Den norske strid om lönreguleringen. 

Lön og virke 1958, nr 18. 
— Omfattande norsk indexuppgörelse. Fack

föreningsrörelsen 1958, nr 37. 

Tyskland 
D E N E F F E , P & SCHULZ, URSULA. Die Arbeiter-

verdienste in der Landwirtschaft. Wirtschaft 
und Statistik 1958, nr 8. 

Arbetarskydd 

BOS.EUS, ELISABETH. Skrivkramp — en yrkes
sjukdom. Arbetarskyddet 1958, nr 6. 

THYRESSON, N. Yrkeseksem. Svensk sjukkasse
tidning 1958, nr 8/9. 

Socialförsäkring och socialvård, allmänt 

Angående hjälp åt nödställda personer från de 
nordiska grannländerna. Råd och anvis
ningar i socialvårdsfrågor 1958, nr 107. 

Bidragsförskott enligt den nordiska konven
tionen om social trygghet. Råd och anvis
ningar i socialvårdsfrågor 1958, nr 106. 

Sverige 
BACK, K. Livförsäkringar i dagens samhälle. 

Kooperatören 1958, nr 17. 
BERGH, A. Socialförsäkring och rehabilitering. 

Svensk sjukkassetidning 1958, nr 8/9. 



710 Sociala Meddelanden 1958, nr 11 

HOLMBERG, P . Dyrt med pension? SIA 1958, 
nr 19. 

LINDBLOM, P . Är socialvården lör dyr? SIA 
1958, nr 18. 

Förslag till nya [sjuk]reseersättningsbestäm-
melser. Svensk sjukkassetidning 1958, nr 8/9. 

Förteckning över institutioner för arbetsträ-
ning, skyddad sysselsättning och hemarbete. 
Folkpensioneringen 1958, nr 7. 

Ny vårdtaxa enligt socialhjälps- och barna
vårdslagarna. Råd och anvisningar i social
vårdsfrågor 1958, nr 105. 

Socialförsäkring och rehabilitering. Folkpen
sioneringen 1958, nr 7. 

Amerikas förenta stater 
AHLBOHG, G. Obligatorisk pensionsförsäkring i 

USA. TCO-tidningen 1958, nr 16. 
SKOLNIK, A M. Trends in workmen's compensa

tion: Coverage, benefits, and costs. Social 
security bulletin 1958, nr 8. 

SKOLNIK, A M & ZISMAN, J . Sviluppo dei 
regimi di previdenza volontaria negli Stati 
Uniti. Previdenza sociale 1958, nr 3. 

Income of old-age and survivors insurance 
beneficiaries: Highlights from preliminary 
data, 1957 survey. Social security bulletin 
1958, nr 8. 

Norge 
L U N D , O. Utviklingen av vare sosialtrygder 

och pensjonsordninger de senere år. Kom
munalt tidsskrift 1958, nr 7/8. 

Västtyskland 
D E B U S , K. Grundsatzfragen zur Neugestaltung 

der Krankenversicherung. Soziale Sicherheit 
1958,, nr 9. 

Sozialgerichtsgesetz (SGG) in der Fassung vom 
23. August 1958. Bundesarbeitsblatt 1958. 
Beiheft 6. 

Barn-, ungdoms- och familjefrågor 

BRUZELIUS, A. Ungdomsdomstol eller barna
vårdsnämnd. Barnavård och ungdomsskydd 
1958, nr 4. 

KLACKENBERG, G & GOTTFARB, LILLIAN. Men-
talhygieniskt arbete på barnavårdscentraler. 
Barnavård och ungdomsskydd 1958, nr 4. 

SEVERIN, E. CP-barn och deras problem. Vårt 
röda kors 1958, 5. 

Sverige 
HERTZMAN-ERICSON, M E R I T . Gruppverksam

het med mödrar inom psykisk barna- och 
ungdomsvård. Socialmedicinsk tidskrift 1958, 
nr 7. 

ZETTERHOLM, T. Tommy Steele som vår tids 
Orfevs. Barn i hem — skola — samhälle 1958, 
nr 5. 

Amerikas förenta stater 
ASCOLI, MARION R. A citizens' committee acts 

for children. Children 1958, nr 2. 
AUERBACH, A L I N E B. Classes for expectant 

parents. Children 1958, nr 3. 
BROWNLEE, ALETA. The American Indian child. 

Children 1958, nr 2. 

D U N N E , PHYLLIS . Placing children of minority 
groups for adoption. Children 1958, nr 2. 

MACCOBY, ELEANOR E. Children and working 
mothers. Children 1958, nr 3. 

Frankrike 
BECKER, A N N E - M A R I E . Le centre médico-

social de la mère et de l'enfant de Flavigny-
sur-Moselle. Courrier du centre international 
de l'enfance 1958, nr 5. 

Les vacances des enfants d'âge scolaire. In
formations sociales 1958, nr 7. 

Västtyskland 
Die Gilde Soziale Arbeit zum kommenden 

Jugendgesetz. Nachrichtendienst des deut-
schen Vereins fur öffentliche und private 
Fûrsorge 1958, nr 9/10. 

Zur gegenwärtigen Situation des Mutter-
schutzes. Nachrichtendienst des deutschen 
Vereins för öffentliche und private Fursorge 
1958, nr 9/10. 

Åldringsfrågor, åldringsvård 

BENSUSAN, H B. Does connective tissue âge? 
Journal of gerontology 1958, nr 3 (suppl nr 2). 

H E D I N , J E. Om åldrandets problem. Svensk 
socialvårds tidning 1958, nr 8. 

LINDGREN, R M. Ålderdom utan sjukdom? 
Metallarbetaren 1958, nr 35. 

Sverige 
H E R T H E L I U S , BRITA. Organisationen av åld

ringsvården. Svenska socialvårdsförbundets 
tidskrift 1958, nr 4. 

WAHLBERG, E. Ålderdomshemmen och sjuk
vården. Svenska socialvårdsförbundets tid
skrift 1958, nr 4. 

Hälsofrågor 

B U R N E Y , L E. World health and the eleventh 
world health assembly. United nations review 
1958, nr 2. 

RABBINOWITZ, GUDRUN. Vården av psykiskt 
efterblivna i England och Holland. Sveriges 
landstings tidskrift 1958, nr 6. 

THOMSTAD, H . Mennesker og neuroser. Mental-
hygiejne 1958, nr 5. 

Calorie requirements. Courrier du centre inter
national de l'enfance 1958, nr 5. 

The future of the mental hospital. Chronicle of 
the world health organization 1958, nr 6. 

Sverige 
B E R G L U N D , K. Organisation av rematologisk 

sjukvård. Synpunkter på former lämpade för 
Sverige. Svenska läkartidningen 1958, nr 36. 

E N G E L , A. Regionsjukvården. Från departe
ment och nämnder 1958, nr 16. 

JOHANSSON, R U N E B. Sjukvårdens framtid — 
framtidens sjukvård. Från departement och 
nämnder 1958, nr 16. 

RISINGER, W. Hur bör rehabiliteringsavdel
ningar vid centrallasarett anordnas? Social
medicinsk tidskrift 1958, nr 7. 

ÅMARK, C. Rehabilitering af långvarigt syge 
indenfor sindssygevsesenet. Mentalhygiejne 
1958, nr 5. 



Till socialstyrelsens bibliotek inkommen litteratur 711 

Automathandeln med preventivmedel nyregle-
ras. Från departement och nämnder 1958, 
nr 17. 

Amerikas förenta stater 
BERGLUND, K. Organisation av rematologisk 

sjukvård. Principer och praktik i USA. Sven
ska läkartidningen 1958, nr 36. 

PUTSEP, E. Amerikanska sjukhus. Sveriges 
landstings tidskrift 1958, nr 6. 

Danmark 
CHRISTENSEN, A. Rådgivningsklinikker og deres 

dilemma. Mentalhygiejne 1958, nr 5. 

Västtyskland 
LUIG, T H . Fursorge för spastisch gestörte 

Kinder und Jugendliche. Nachrichtendienst 
des deutschen Vereins fur öffentliche und 
private Fûrsorge 1958, nr 9/10. 

Nykterhetsfrågor, alkoholistvård 

LUNDQUIST, G. Alkoholisten hos psykiatern. 
Alkoholfrågan 1958, nr 6. 

ÅMARK, G. Alkoholismens förekomst och orsa
ker. Alkoholfrågan 1958, nr 6. 

Sverige 
GRÖNQVIST, T H . Alkoholistklientelets samman

sättning och fördelning. Alkoholfrågan 1958, 
nr 6. 

HILLBO, A. Förtärings- och förvaringsförbuden 
under debatt . Alkoholfrågan 1958, nr 6. 

LAMBERT, B. Länkrörelsen och dess resultat. 
Socialmedicinsk tidskrift 1958, nr 7. 

MATTISSON, D. Förstagångsfylleristen och nyk
terhetsvården. Nykterhetsvården 1958, nr 7. 

Amerikas förenta stater 
W I K L U N D , D. Med sikte på helheten. Nykter

hetsvården 1958, nr 7. 
Danmark 
R Ö G I N D , S. Ny »bevserterlov» i Danmark. Alko

holfrågan 1958, nr 6. 

Brottslighet, kriminalvård 

Sverige 
B E X E L I U S , S. Fångvården bryter nya vägar. 

Metallarbetaren 1958, nr 35. 

Sociologi och statistisk metod 

ADELMAN, IRMA. A new approach io the con
struction of index numbers. The review of 
économies and statistics 1958, nr 3. 

TILL SOCIALSTYRELSENS BIBLIOTEK 

INKOMMEN LITTERATUR 

ADLER, L. Storstaden och färskvaruförsörj
ningen. En studie i konsumtion och distri
bution av vissa färskvaror i Stor-Stockholm.-
Sthlm 1958. (Företagsekonomiska forsknings
institutet vid Handelshögskolan i Stock
holm. Meddelande. 55.) 

Des AVANTAGES SOCIAUX en Suède, [övers.] 
Sthlm 1958. 

BEFOLKNINGSUTREDNING för övertorneå Ne-
derluleå och Arvidsjaurs kommuner fram 
t o m år 1957, med jämförelsematerial från 
övriga delar av Norrbottens län samt hela 
riket. Sthlm 1958. [Stencil.] (Lantbrukssty
relsen. Planläggningsbyrån.) 

BERKLING, ANNA-LISA. Familjen och samhället. 
Sthlm 1958. 

BOSTADEN i centrum. Karlstad 1958. (Svenska 
riksbyggen.) 

BYGGINDUSTRIN och kreditmarknaden. Be
tänkande del 2. Sthlm 1958. (Byggfackens 
industriutredning.) 

CAMBRIDGE. U n i v e r s i t y . D e p a r t 
m e n t of c r i m i n a l s c i e n c e . 
A collection of papers relating to certain 

aspects of juvénile delinquency in England 
and Wales. Submitted by . . . to the 5th 
International congress of the International 

society for social defence (Stockholm, 25— 
30 Aug 1958). [Cambridge 1958. Stencil.] 

The CO-OPERATIVE MOVEMENT in the Nether-
lands. An analysis. The Hague 1957. (Natio
nale coöperatieve raad.) 

DANMARK. D i r e k t ö r e n f o r s y g e -
k a s s e v s e s e n e t . 
Beretning. 1956. Khvn 1958. 

E R I X O N , INGEMAR. Trivsel och produktivitet. 
Sociologisk studie av några arbetslag i en 
norrländsk gruva. Upps 1958. (Personal
administrativa rådets meddelande. 17.) 

FORSKNINGSRAPPORTER från Sociologiska insti
tu te t vid Stockholms högskola. Sthlm 1958. 
[Stencil.] 
1. Dahlström, E. Effects of high building on 

families with small children. 
2. — Synpunkter på några teorier om social 

förändring. 
FRANKRIKE. M i n i s t è r e d u t r a v a i l e t 

d e l a s é c u r i t é s o c i a l e . 
Rapport sur l'application de la législation de 

sécurité sociale (statistiques du 1e r janv 
1955 au 31 déc 1956). Paris 1958. 

FRIEPMANN, E A & HAVIGHURST, R J. The 
meaning of work and retirement. Chicago 
1958. 



712 Sociala Meddelanden 1958, nr 11 

FÖRENTA NATIONERNA. F o o d a n d a g r i 
c u l t u r e o r g a n i z a t i o n . 
Yearbook of food and agricultural statistics. 

Vol. 11 (1957). P 2. Rome 1958. 
— T e c h n i c a l a s s i s t a n c e a d m i 

n i s t r a t i o n . 
Manual on stabilized soil construction for 

housing. New York 1958. (Puni 58. 2. 
H . 4.). 

GRABILL, W H , K I S E R , C V & W H E L P T O N , 
P K. The fertility of American women. For 
the Social science research council in co
opération with the U S Department of com
merce, Bureau of the census. New York & 
Lond 1958. (Census monograph series.) 

GÖTEBORG. S t a t i s t i s k a b y r å n . 
Göteborgs kommunalkalender. Arg. 30 (1958). 

Gbg 1958. 
[HAMMARSKIÖLD, P.] Från obygd till bruksbygd. 

E t t bidrag till Nissa-dalens historia. Utförd 
på uppdrag av Hyl te bruks aktiebolag med 
anledning av dess 50-åriga tillvaro. Halm
stad 1958. 

H E N R I K S O N , A. Lönsamhetsutveckling för tex
tilindustrien 1951—1956. Sthlm 1958. (Parts
utredningen för textilindustrien.) 

H E R T Z B E R O , A L F H I L D & LINDBOM, H G. 
Familiens ökonomiske stilling. Oslo 1956. 
[Stencil.] 

H I L L I A R D , MARION. Kvinnan, lyckan och livet. 
En kvinnoläkares synpunkter. Till svenska 
[från engelskan] av Margareta Ångström. 
Sthlm 1958. 

ISRAELSSON, B & Q U E N S E L , C-E. Studenternas 
utbildningsval. Lund 1958. 

JORDBRUKET i världsekonomin. Förenta natio
nernas livsmedels- och jordbruksorganisation 
(FAO). Sthlm 1958. 

KROCKOW, CH VON. Die Entscheidung. Eine 
Untersuchung tiber Ernst Jiinger, Carl 
Schmitt, Martin Heidegger. Stut tg 1958. 

KÖPENHAMN. S t a t i s t i s k k o n t o r . 
Köbenhavns kommunalkalender. Årg 26 

(1958). Khvn 1958. 
LARSSON, SVEN. Förlikning i tvistemål. Upps 

1958. (Akad avh.) 
LINKÖPING. D r ä t s e l k a m m a r e n s s t a 

t i s t i k - o c h u t r e d n i n g s k o n t o r . 
Statistisk årsbok. Årg 9 (1958). Linköping 

1958. 
MOSER, C A. Survey methods in social investiga

tion. Melbourne, Lond & Toronto 1958. 
N O R G E . 

Norges offisielle statistikk. Rekke 11. Oslo 
1958. 
296. Undervisningsstatistikk. 1954—55. 
297. Norges postverk 1957. 
304. Folkemengden i herreder og byer 

1. jan 1957. 
OLSSON, SVEN. Järnbruksförbundet 1906—1956. 

Minnesskrift. Sthlm 1958. 
STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1958. Sthlm 

1958. 
27. Förslag till förenklingar i vissa delar av 

aktiebolagslagen. Betänkande avg [d 7 
dec 1957 av H Niai]. (Ju.) 

28. Reviderad nationalbudget för år 1958. 
(Fi.) 

29. Författningsutredningen: 3. Janson, Carl-
Gunnar. Majoritetsval. Valstatistiska un
dersökningar. [Avg d 16 juni 1958.] (Ju.) 

30. Skogsvården å enskilda skogar. Betän
kande avg [d 9 juli 1958] av 1955 års 
skogsvårdsutredning. (Jo.) 

31. Nordiskt ekonomiskt samarbete. Till-
läggsrapport från Nordiska ekonomiska 
samarbetsutskottet . [Avg d 5 sept 1958.] 
(H.) 
— Bil 3. Statistiskt samarbete. Sthlm 

1958. 
STORBRITANNIEN. M i n i s t r y o f h e a l t h . 

Report . P 1. Lond 1958. 
SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. Sthlm 1958. 

Arbetsmarknad samt arbets- och löneför
hållanden. 
Löner 1956. Del 2. Lantarbetare, industri

arbetare m fl. (Socialstyrelsen.) 
Finanser. 

Rusdrycksförsäljningen m m 1956. (Kon-
trollstyrelsen.) 

Försäkringsväsen. 
Understödsföreningar andra än arbetslös

hetskassor 1956 jämte vissa uppgifter 
om aktiebolags pensions- och andra per
sonalstiftelser. (Försäkringsinspektio
nen.) 

Hälso- och sjukvård. 
Allmän hälso- och sjukvård 1956. (Medici

nalstyrelsen.) 
Industri och bergshantering. 

Statens vattenfallsverk 1957. (Vattenfalls
styrelsen.) 

Transport- och kommunikationsväsen. 
Postverket 1957. (Generalpoststyrelsen.) 
Sjöfart. Berättelse för år 1956. (Kom

merskollegium.) 
SYDAFRIKA. T h e S o u t h A f r i c a n i n-

s t i t u t e f o r m é d i c a l r e s e a r c h 
Annual report. 1957. Johannesb 1958. 

FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLAND. S t a t i s-
t i s c h e s B u n d e s a m t . 
Statistisches Jahrbuch. 1958. Wiesbaden 

1958. 
U H L É N , A. Vi i träindustri . Facklig krönika 

1924—1948. Sthlm 1958. (Svenska trä
industriarbetareförbundet.) 

[ZEUTHEN, F.] Til Frederik Zeuthen 9. sept 
1958. Udg af Nationalökonomisk förening. 
Khvn 1958. 

ÖRBORN, A, HENRIKSSON, R & LJUNGLÖF, E. 
Silokonstruktioner för ensilage. Lund 1958. 
(Statens forskningsanstalt för lantmanna
byggnader. Meddelande. 42.) 

Nytillkommen tidskrift 

Socionomen. Organ för socionomsektionen inom 
SACO:s allmänna tjänstemannaförbund. Arg. 
1 (1958). Sthlm. 



713 

RECENSIONER 

Rapport från Annorlunda 

OPIB, JUNE. Tillbaka till livet. Hökerbergs 
förlag, Stockholm 1958. 290 s. 19,50 kr. 

STEENBUCH, RIKKE. Jag lever också Diakoni
styrelsens Bokförlag, Stockholm 1958. 115 s. 
6,50 kr. Boken utges i samband med riks
insamlingen för cerebral paresvården och 
en del av avkastningen på boken går till 
denna insamling med Rikke Steenbuchs med
givande. 

Att vara svårt invalidiserad är att leva i 
landet Annorlunda. Vi vet så litet om det 
landet. Det är inte utan att vi längtar efter 
rapporter därifrån. En sådan rapport kan 
inte skrivas av den tillfällige besökaren och 
betraktaren; man måste själv vara inneslu
ten inom smärtans järnbandage för att ve
ta hur det egentligen är. Och samtidigt mås
te man ha kommit på avstånd från, sig själv 
för att rapporten skall bli saklig och in
struktiv. 

Den som lyckats komma ur exempelvis 
krigets helvete med livet i behåll, återger 
kanske sina upplevelser som en serie blän
dande äventyr. Avstånd försonar och för
skönar. Så kan det vara också för den som 
gått igenom en svår sjukdom. Smärtorna, 
oron, ovissheten inför framtiden verkar som 
ett tryck ; när trycket lättar bubblar glädjen 
över, natt vänds i dag och allt det outhärd
liga är glömt, eller nära nog glömt. Det 
som stannar kvar är som skuggorna i ett 
leende sommarlandskap: de finns där för 
att ge bilden liv och relief. 

Ännu en faktor att räkna med: liksom 
man förr ansåg det vara den fattiges skyl
dighet att vara förnöjsam, gudfruktig och 
ödmjuk, väntar man av den sjuke gott hu
mör, tapperhet och ett aldrig svikande in
tresse för omvärlden. Sjuka människors 
plikt är att säga: »Men jag är glad ändå!» 
Vi behöver en rapport där skuggorna be

skrivs som skuggor och smärtan som smär
ta, en rapport som ingenting förtiger, var
ken av ljus eller mörker, som är sann utan 
att vara sentimental, som talar om för oss 
hur livet levés i Annorlunda. 

Men svårast av allt är att beskriva något 
sådant det verkligen är. 

June Opie var tjugo år då hon från Nya 
Zeeland kom till London och där insjukna
de i polio. I tre år vårdades hon på S:t Ma
rys sjukhus, innan hon — ännu långt ifrån 
fullt återställd — kunde anses tillräckligt 
stark för att sändas till sitt hem på andra 
sidan jordklotet. Av dessa tre år har hon 
gett en livfull och optimistisk skildring, 
Tillbaka till livet. Man läser den med vad 
som populärt brukar kallas »blandade käns
lor». 

En del av blandningen heter beundran. 
Den unga June har en okuvlig livsvilja, ett 
sprudlande gott humör och en enastående 
förmåga att se allt från den lustiga sidan. 
Hon blir snart medelpunkten inte bara på 
sin avdelning utan tydligen på hela sjuk
huset. Läkare, sköterskor, sjukgymnaster, 
patienter, bekantas bekanta figurerar i en 
munter långdans, under ständiga upptåg 
som någon gång blir studentikosa, men än
nu oftare smakar flickpension. Och det är 
precis här som beundran tar slut. Visst är 
det underbart med gott humör, visst måste 
man ta vara på alla små stunder av skämt 
och glädje för att kunna överleva och ge
nomleva en så svår och pressande sjuk
domstid. Visst behöver June sitt goda lynne 
och sin lätthet att le. Och visst borde man 
beundra henne just för detta. 

June Opies bok har fått utmärkta recen
sioner både i engelsk och svensk press, och 
det är faktiskt mycket lätt att förstå. I 
sjukdomens första stadium var hon totalför-
lamad, även andningen, varför hon fick lig
ga i en s k järnlunga. Tänk r.oga igenom 
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detta: hennes absolut enda rörelseförmåga 
av kroppens otaliga fint förgrenade musk
ler var att hon kunde blinka med ena ögon» 
locket 1 Efter tre år av motståndsvilja, ar
bete, tålamod, ihärdighet, sjukgymnasters 
envisa kamp och naturens egen återhämt
ningsförmåga kan hon, i bokens sista kapi
tel (som f ö är de bästa) ta några stapp
lande långsamma steg, med hjälp av kryc
kor och med kroppen inlåst i skenor och 
bandage. Den som inte beundrar June för 
hennes uthållighet och optimism, den som 
inte känner oro inför tanken på om hon 
skall bli fullt återställd måste sakna både 
fantasi och känsla. 

Därför känns det nästan som en tarvlig
het att säga: Tillbaka till liuet är illa sov
rad och alltför flickboksaktig. Författarin
nan har inte fått tillräcklig distans till sig 
själv. Hon sitter uppkrupen i bästa soffhör
net och snaskar choklad och berättar roliga 
minnen för sina flickvänner. Det ena skrat
tet avlöser det andra. Naturligtvis sticker 
hon emellan med en beskrivning av sjukdo
mens alla plågsamma och förnedrande de
taljer. Men det är ju just det som behövs 
för att lättnaden skall bli desto mer inten
siv och skratten desto muntrare. 

Den minutiösa skildringen av varje de
talj i, sjukdomsförloppet verkar också osan
nolik. Vid polio, särskilt när den angriper 
så totalt, är det fullkomligt omöjligt att ha 
ett klart och exakt minne av vad som sker. 
Den första tiden, och den kan räcka ganska 
länge, hör dvalliknande tillstånd, hallucina
toriska feberdrömmar och en nervtrötthet 
som utesluter förmågan att registrera och 
sortera sinnesintrycken med till sjukdoms
bilden. Den sjuke är alltför »borta» för att 
kunna veta och sedan minnas, vad som hän
der. June Opie har fantasi (och det bör ju 
en författare ha!) . Men då blir hennes be
skrivning av sjukdomsförloppet inte ade
kvat och förlorar alltså i värde som doku
ment. 

Om bra böcker heter det att man inte kan 
lägga dem ifrån sig förrän de är färdiglasta. 
Ibland kan en bok vara fascinerande utan 
att man fördenskull kan sträckläsa den. Då 
och då måste man göra ett uppehåll —• för 
att andas. Någonting griper tag om hjärta 
och förstånd; en kramp som inte vill lösa 
sig så lätt: är livet verkligen sådant? 

Jag lever också av Rikke Steenbuch är en 

sådan bok. Författarinnan lider sedan fö
delsen av cerebral pares, en spastisk — dvs 
spänd — förlamning som gör att hon inte 
kan tala, har mycket svårt att gå och över 
huvud att kontrollera sina rörelser. Hon är 
tjugo år, en intelligent och känslig ung 
flicka. Hon iakttar och förstår, hon tänker 
över livet och människorna. Som alla lång
varigt sjuka är hon ytterst sensibel när 
det gäller andra människors atmosfär och 
inställning. Rikke är musikalisk och skön-
hetsälskande. Hon tycker om vackra kläder 
och bra böcker. Men hon är fjättrad i en 
kropp som är henne till mycken plåga: 
oharmonisk och med osköna rörelser. Rikke 
vet vad hon vill, men hennes kropp lyder 
henne inte. När hon vill räta ut fingrarna 
knyter de sig i kramp, när hon skall svälja 
händer det att hon i stället spottar ut ma
ten. Hon liknar en bilförare som fått mo
torstopp — med den skillnaden att motorn 
är hon själv och att ingen kan laga felet. 
Här hjälper varken »jag vill», »jag försö
ker» eller »jag skall göra mitt bästa», ödet 
har kastat sin lasso kring Rikke, och hon 
skall aldrig kunna undfly. 

Jag lever också är känsligt skriven och 
kemiskt fri från hurtfriskhet och sentimen
talitet. Rikke Steenbuch har lyckats med 
konststycket att skriva inte bara om sjuk
dom utan om sin egen sjukdom och om sig 
själv som invalid, sakligt och sansat, med 
fullt erkännande av lidandet men utan bit
terhet, med en ljus livssyn, förvärvad inte 
i kramp eller trots utan som en djupare 
livsinsikt. En fin och äkta humor genomly
ser hennes bok. Det är förbluffande hur den
na tjugoåring skriver moget och har fått 
perspektiv på sig själv. Hon står där för oss 
livslevande, med sina motspänstiga, okon
trollerade kroppsrörelser och sitt varma, ri
ka själsliv. När man läser hennes bok för
nimmer man hennes inre rikedomar lika 
påtagligt som när man betraktar överflödet 
i miljonärens palats. Man vet att till Rikke 
skall man gå inte för att tro sig kunna ge 
utan för att ta emot: mod, uthållighet, livs
vilja, förtröstan. Hon har samlat ett till 
synes outtömligt förråd, och man får ett 
starkt behov av att åtminstone få säga: 
tack! 

Det svåraste, det mest outhärdliga i Rik-
kes bok är ändock inte kännedomen om 
hennes illvilliga, plågsamma sjukdom. Vär-
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re än allt annat är den kunskap den ger om 
friska människors reaktioner. Alla tycks ta 
för givet att den som inte i ord kan uttryc
ka sina tankar inte heller kan begripa och 
kanske inte ens känna något. Taktlösa, tarv
liga frågor och anmärkningar, daltiga öm-
kanden och glupskt begapande möter Rikke 
överallt. Hennes tafatta och osköna rörelser 
väcker avsmak, och ingen ser att hon är en 
människa som alla andra, fastän ödet ne
kat henne uttrycksmedlen. Denna sensibla 
och intelligenta flicka utsätts för en nära 
nog daglig tortyr, så meningslös — och så 
vanlig, att man å hela människosläktets 
vägnar ville säga: förlåt! Förlåt oss som 
ingenting förstår, och tack för att du ville 
lära oss att förstå! 

»Ni som är friska» — så slutar Rikke 
Steenbuch sin gripande bok — »ni som är 
friska och gärna vill hjälpa oss, som lider 
av en eller annan invaliditet, ni kan göra 
det endast genom att behandla oss som 
människor •—• ja, endast som människor.» 

Anne-Marie Lidman 

Sedan 1958 års kyrkomöte genom 
röstning med stor majoritet (69 ja 
mot 29 nej) uttalat sig för kvinnliga 
präster erfordras för fullbordandet 
av grundlagsändringen ytterligare 
ett riksdagsbeslut. Den stora strids
frågan år därmed avgjord. Men stri
den, i varje fall diskussionen om 
formerna för realiserandet av den 
nya ordningen väntas komma att 
fortsätta. Av den anledningen äger 
hår nedan recenserade skrift allt
jämt stor aktualitet. 

JOSEFSON, RUBEN m fl Kvinnan—Samhället— 

Kyrkan. Diakonistyrelsens bokförlag, 
Stockholm 1958. 196 s. 12,00 kr. 

Det efter 1957 års kyrkomöte följande bis
kopsmötet beslöt att inhämta yttranden i 
frågan om rätt för kvinna att tillträda 
statskyrkans prästämbete av bl a diako
nistyrelsens sociala utskott. Under förar
betena till detta yttrande fann utskottet att 
»de utredningar som tidigare framlagts i 
frågan lämnat väsentliga problem obeak

tade» och att inte heller den förda diskus
sionen gav någon verklig ledning. 

Den ytterligare utredning, som detta läge 
motiverade och föranledde, har nyligen ut-
getts av trycket under titeln Kvinnan— 
Samhället—Kyrkan. I den föreliggande 200-
sidiga volymen behandlas i olika avsnitt av 
vederbörande experter frågan om kvinnors 
tillträde till prästämbetet ur alla ifråga-
kommande synpunktskategorier: historiska, 
dogmatiska, exegetiska, sociologiska, biolo
giska aspekter. 

Av medarbetarna ger professor Karl Gus
taf Hildebrand en historisk analys av frå
gans bakgrund, teol lic Karl-Manfred Ols
son en omfattande redogörelse för kvinnans 
faktiska sociala engagemang och rektor Bir
git Rodhe en framställning av kvinnans 
ställning och insatser i kyrkans liv. Med 
lic Greta • Hedenström har som medicinsk 
sakkunnig bidragit med ett avsnitt om re
lationen mellan manligt och kvinnligt. Pro
fessor Krister Stendahl belyser och analyse
rar den exegetiska diskussionen och docent 
Ruben Josefson den evangelisk-lutherska 
ståndpunkten i frågan. Pastor Ingmar Ström 
har formulerat de sammanfattande slutsat
ser, som sakkunniggruppen dragit ur det 
framlagda materialet. Den inledande histo
riska översikten över olika epokers skif
tande begränsningar av kvinnors rätt till 
förvärvsarbete och tillträde till ämbeten vi
sar, hur dessa skrankor i viss utsträckning 
motiverats av rent temporära och nu för
svunna samhällsfaktorer. I övrigt har de 
betingats av föreställningar som — obero
ende av sin eventuella aktuella livskraft 
—• inte längre förs fram i seriösa debatter. 

Till för omkring hundra år sedan var den 
svenska kvinnans ställning begränsad på ett 
sätt som i korthet kan karakteriseras med 
uttalandet av en bondeståndsmedlem vid 
1809 års riksdag att Gud »uti själva ska
pelsen» infört grundprincipen att »mannen 
är kvinnans huvud och kvinnan skapad för 
mannens skull». 

Vid arv efter föräldrar fick kvinna (till 
år 1844) generellt sett endast hälften mot 
den arvslott, som tillföll hennes bror. Hon 
stod (till 1921) som gift under sin makes 
målsmanskap. Som ogift var hon omyndig. 
Hon saknade tillträde till högre utbildning 
och offentlig tjänst. Hennes rätt till själv
ständig yrkesutövning var •— bortsett från 
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änkor efter företagare — begränsad till vis
sa undanskymda och mindre ansedda nä
ringsgrenar (mångleri, krogrörelse, detalj
handel med kramvaror). 

I rent legislativt hänseende är den svenska 
kvinnan — bortsett från vissa av rent fy
siska skäl (hänsyn till kroppskrafter, ha
vandeskap etc) betingade och för alla själv
klara könsgränser på arbetsmarknaden — 
numera likställd med mannen till rättighe
ter och skyldigheter. Ett kvardröjande un
dantag är det grundlagsstadgande (rege
ringsformens 28 §), som åt manliga befatt
ningshavare förbehåller tillträde till stats
kyrkans prästämbeten. 

Så sent som år 1911 hävdade ett antal 
seriösa professorer i Uppsala, att kvinnan 
var jämgod med mannen i lägre studier 
men inte på mera avancerade stadier. Chefs
ställningar skulle därför inte bara strida 
mot kvinnans egentliga bestämmelse utan 
även mot det föregivna faktum att hennes 
intellektuella resurser inte skulle racka till. 

Inte ens som genomsnittsgeneralisering
ar med bortseende från ett antal faktiska 
exempel på statsmannabegåvade kvinnor i 
chefsställningar som den egyptiska faraonen 
Hatschepsut, Kalmarunionens drottning 
Margareta, Elisabeth I av England, Maria 
Theresia, Katarina II av Ryssland (en stat 
som under större delen av 1700-talet rege
rades av fyra kvinnliga tsarer) och manchu-
dynastidiktatorn, kejsarinnan Tsu Hsi i 
1800-talets Kina, kan dylika teser numera 
framläggas utan att snabbt elimineras vid 
konfrontation med det förefintliga materia
let av rön inom de sociologiska, medicinska, 
psykologiska m fl vetenskapsgrenarnas om
råde. Boken relaterar i sammanfattning 
nämnda vetenskapers relevanta empiriska 
fakta rörande konstitutionella olikheter 
mellan könen, till skillnad från olika popu
lära eller mera exklusiva föreställningar om 
dessa. Författarna gör det primära konsta
terandet att detta stoff av reell kunskap ej 
kan tas till intäkt för upprätthållande av 
en könsgräns för tillträde till prästerliga 
ämbeten. 

Detta påpekande med anförande av belägg 
kan inte karakteriseras som en onödig ut
vikning, en benägenhet att slå in öppna dör
rar. Karl Gustaf Hildebrand erinrar i bo
kens historiska översikt om att Sveriges 
riksdag för jämnt hundra år sedan i huvud

sak löste frågan om den ogifta kvinnans 
myndighet. Vid detta tillfälle, framhåller 
han, 

möter man i riddarhusdebatten bland 
annat två från nästan alla senare de
batter om kvinnofrågan välkända mot
argument, båda i expressiv form fram
förda av greve Erik Sparre. Det ena gick 
ut på att kvinnans egentliga väsen skul
le förvanskas och förgrovas, om hon i 
det berörda avseendet finge samma rät
tigheter som mannen: »Skall hon berö
vas denna renhet, denna fromhet, den
na innerlighet, som är hennes största 
prydnad? Skall hon göras lika kall, li
ka känslolös som vi?» det andra argu
mentet innebar att reformen —• som i 
verkligheten hade varit länge förberedd 
— framför allt inte finge komma för 
brådstörtat och överrumplande. De nu 
aktuella förändringarna vore ur denna 
synpunkt ödesdigra : »myndigheten 
kommer över kvinnan som ett åskslag». 

En annan aspekt på frågeställningen om 
prästämbetets könsgräns än den berörda 
(om kvinnans natur och riskerna för ska
dor på denna av sysselsättning inom tradi
tionellt manliga ämbeten och tjänster) är 
frågan om kvinnors tillträde till prästäm
beten strider mot den kristna läran, enkan
nerligen dess lutherskt-evangeliska form. 
På denna punkt ställer sig svenska teologer 
och prästmän oeniga. I polemik mot den 
exegetiska argumenteringen i sakkunnigbe
tänkandet SOU 1950: 48 om »Kvinnas be
hörighet till kyrkliga ämbeten» publicera
de hösten 1951 med ett undantag samtliga 
svenska professorer och docenter i Nya tes
tamentets exegetik en deklaration, vari 
framhölls 

»att ett införande av s. k. kvinnliga 
präster i kyrkan vore oförenligt med 
nytestamentlig åskådning och skulle in
nebära ett avsteg från troheten mot den 
heliga Skrift. Både Jesu apostlaval och 
Paulus' ord om kvinnans ställning i för
samlingen äga principiell innebörd och 
äro oberoende av tidsbetingade förhål
landen och åsikter. Det aktuella försla
get om att kvinnor skulle få tillträde 
till prästämbetet i svenska kyrkan mås
te därför sägas stöta på allvarliga exe
getiska hinder.» 

Som framgår bl a av denna meningsytt
rings text ger Jesu ord ingen vägledning i 
frågan. Enbart det förhållandet att de tolv 
av honom utvalda apostlarna var män har 
ansetts kunna tas till intäkt som argument 
för prästämbetets förbehållande åt män för 
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alla tider. I avsaknad av en religionsstifta
rens uttalade motivering för att ingen kvin
na fanns bland de tolv apostlarna torde det 
dock vara skäl att beakta lärjungaskapets 
syfte, natur och arbetsmiljö. 

Apostlarnas agitationsverksamhet för 
Kristi lära innebar förutom fysiska strapat
ser påtagliga risker för vederbörande för-
kunnares frihet och liv. Den första kristna 
pionjärgruppens strävanden möttes av kraf
tiga försök till misstänkliggöranden av oli
ka slag, och apostlarnas verksamhetsfält 
var ett utpräglat patriarkaliskt samhälle, 
som bl a inte ens tillerkände kvinnor vitt-
nesgillhet. Att Jesus inte utsåg någon kvin
na till apostlarnas arbetsuppgift behöver 
under dessa förhållanden inte ha inneburit 
realiserandet av någon gudomligt inspire
rad, orubblig principståndpunkt. Det räcker 
med det ovedersägliga konstaterandet att 
personer av kvinnligt kön av anförda skäl 
var klart olämpliga för jnst denna uppgift 
vid den aktuella tiden på platsen för verk
samheten. 

För en lekman är det svårt att skönja 
belägg för meningsriktningen att kristendo
men med utgångspunkt från sina normati
va skrifter måste utesluta kvinnor från 
prästfunktionen. Därtill kommer att försö
ken till en dylik argumentation logiskt torde 
medföra att man bland kristendomens 
orubbliga och till efterföljd förpliktande 
handlingsnormer även bör inbegripa alla 
övriga dåtida konventioner, lagar oeh sed
vänjor, som Jesus och hans apostlar ansåg 
sig böra beakta i egenskap av medborgare 
i sin tids judiska samhälle. 

Den föreliggande skriftens författargrupp 
intar en klar position till förmån för ett eli
minerande av det svenska prästämbetets 
könsgräns och argumenterar sin ståndpunkt 
med logik och skäl. 

Oavsett personlig uppfattning i den aktu
ella frågan vill man anmäla en kritisk 
aspekt på själva redigeringen av det före
liggande samlingsverket. Det är svårt i var
je fall för teologiskt oskolade läsare av 
denna upplysningsskrift att skönja sakskä

len för den andra meningsriktningens 
ståndpunktslinje, den negativa, till frågan 
om kvinnliga präster. Detta kan bero på att 
bokens författargrupp refererat motsidans 
ståndpunkt och argumentation på ett allt
för ofullständigt sätt eller, alternativt, på 
en avsaknad av relevanta skäl att där re
ferera. Vilketdera fallet än är, hade det va
rit önskvärt och i klarhetens och den all
männa upplysningens intresse om något av
snitt av boken upplåtits till företrädare för 
den i kvinnoprästfrågan negativa stånd
punktsriktningen att där deklarera svaro
mål och ställningstaganden till de v ex
pertgruppen åberopade fakta, argumenten 
och slutsatserna. 

Med stark publicitet under ledning av-
biskop Bo Giertz har organiserats en kyrk
lig s k »motståndsrörelse» och »bekännel-
sekyrko»-aktivitet. Med dessa termer be
tecknar vederbörande sina offentliga ak
tioner i frågan som paralleller till s k be
kännelsekyrkors oeh enskilda prästmäns 
heroiska motstånd mot moderna diktatur
regimer av olika slag. 

Denna meningsriktning motiverar sitt av
ståndstagande från kvinnliga präster med 
»kyrkans allmänneliga ordning» och »bi
belns ord». 

Ur debatten må avslutningsvis noteras 
en kyrkoherdes litteraturhistoriskt anknut
na argument att kvinnliga präster är lika 
svårtänkbara som att spela Shakespeares 
Hamlet med en kvinna i huvudrollen. 

Litet djupare sett finns det vissa vä
sentliga och påtagliga överensstämmelser 
mellan Hamlets och Ofelias roller, de en
da sinnesrubbade personerna i det tragiska 
skådespelet, som skarpare än någon köns
gräns skiljer dem från dramats övriga per
soner. Vardera kom till samma ohyggliga 
verklighetsklarhet, öde och slut, den ene 
med öppna ögon och en intellektets lidelse 
efter klarhet, den andra genom sin mänsk
liga känslas intensitet och intuition. Åter
står i varje fall naturligtvis den sexuella 
aspekten, könsskillnaden. 

Per-Eric Bosceus 
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Summary 

Does individual social aid still have a 
mission to fulfil? Social welfare can be 
satisfactorily handled economically or 
organizationally only by the community at 
large. For this reason it is only natural for 
the public welfare sector to be extensive in 
a civilized country. In Sweden it has grown 
to the point where it covers most areas of 
human life. As a result one may ask the 
question whether individual social aid still 
has a mission to fulfil. In some quartcrs it 

is argued that contemporary demands for 
equality cannot be reconciled with the de-
pendence of needy persons on private 
charity, with the debt of gratitude that this 
imposes. It is embarrassing to the com
munity to have these »benefit» days, coin-
box collections, badges, and the like. This 
question is now in the forefront of discus
sion because various organizations and 
companies have recently been extremely 
active, among other ways in organizing na-
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tionwide campaigns for improved measures 
on behalf of the aged, alcoholics, mentally 
ill, spastic children, and the crippled and 
disabled. All of these are minority groups 
for whom public welfare programs have 
not yet provided satisfactory forms of assi
stance. 

The bouadary line between what the com-
munity should and should not undertake 
to do in this field shifts from time to time. 
Among the tasks of the Royal Commission 
on Social Policy is to survey the range of 
aid and the unsolved problems pertaining to 
»forgotten minorities of handicapped per
sons» ; its findings will be of great value 
in determining what the community should 
be responsible for and what is best left to 
the organizations of the handicapped and 
other private groups. Until such time as 
the Commission reports, Sociala Meddelan
den has found it to be of considérable 
interest to find out about the motives and 
degrees of urgency of individual social aid 
currently proceeding in the form of nation-
wide campaigns. At the invitation of this 
journal, opinions are expressed here by 
representatives of the governmental muni
cipal and private social welfare. Page 641. 

Still another disease of unknown origin and 
with a dramàtic course. The above was used 
by the author, Jocke Leufvenmark, a leading 
MS movement man, to describe multiple 
sclerosis, which is now the object of inten
sive interest among médical researchers and 
people who have taken upon themselves the 
task of helping the vietims of the disease. 
The MS movement is the latest addition to 
the organizations of the handicapped. Page 
654. 

The colour problem in South Africa has 
again been brought to the attention of the 
Swedish general public by Agda Rossel's 
appeal in UN to the South African govern-
ment to improve the conditions of its 
coloured citizens. One of Swedens foremost 
authorities on the South African problem, 
the révérend Gunnar Helander, reports on 
the principles of apartheid and its realiza-
tion. He concludes his article by underlining 
that investigations show that we in Sweden 
are not entirely free from a kind of racial 
thinking related to that of the Boers in 
South Africa. Page 663, 665. 

Job évaluation worth further discussion. 
There is a danger that present-day forms of 
job évaluation in Sweden will give the idea 
of job évaluation a worse réputation than 
it deserves, is the view of Mr. Per Holm
berg of the Swedish Federation of Trade 
Unions. This is among the points he wished 
to bring up in his introduction to the 
discussion on job évaluation •— one of the 
most important questions relating to the 
labour märket — in récent numbers of So

ciala Meddelanden. In his final contribu
tion in this issue, Mr. Holmberg exemplifies 
what has given rise to his critical view 
that Swedish job évaluation up to the 
present has been both lop-sided and insuf-
ficiently prepared. He maintains that the 
discussion has revolved around special 
technical problems and that the other con-
tributors on this subject seem to find the 
job évaluation systems fairly satisfactory, 
while he thinks they are poor, and that his 
criticisms are often evaded. Per Holmberg 
expresses the wish that there will be more 
general discussion of the job évaluation 
question in order, in particular, to prevent 
this idea being lost amid quasi-technical 
and quasi-scientific théories. Page 673. 

The realization of the 40-hour week 
throughout the world was one of the main 
questions discussed at the 42nd session of 
the International Labour Conférence in Ge-
neva this summer. Mr. Sten-Eric Heinrici 
of the Social Department gives an inter-
esting account here of the difcussion of 
this question and of the activities of the 
Conférence in general. Page 679. 

Social questions at the Spring Session of 
the 1958 Riksdag are especially prominent 
in this summary of the bilis and motions 
suibmitted to the Riksdag at its two Spring 
Sessions, that is to say at the ordinary 
Spring Session of the Riksdag and at the 
summer session, after the élection for the 
Second Chamber, which continu ed the work 
of the previous session; this work had been 
interrupted because the two Chambers of 
the Riksdag could not agrée on the princi
ples governing the supplementary pensions 
scheme. Page 683. 

The work of the child welfare boards in 
1957. According to the preliminary report 
on the findings of the child welfare statis-
tics presented here, work under the national 
child welfare programme has increased con-
siderably in some sphères, but has de-
creased in others. 

One of the tasks of child welfare boards 
is to appoint child welfare guardians and 
to supervise their work. In 1957 rather more 
than 25 000 such appointments were made, 
7 479 of them being for legitimate children 
and 17 873 being for illegitimate children. 
By the end of 1957, a total of 126 427 
children had child welfare guardians, this 
increase being almost entirely due to more 
illegitimate children. This figure has shown 
a rise by 24 % since 1954. It can be 
mentioned here that the number of divorces 
and separations has remained practically 
constant during the same period. The chief 
reason for child welfare officers being 
appointed for legitimate children is divorce 
— for about 80 % of the children — and 
separation. Other reasons, such as matri-
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monial discord, the death of the parents, 
etc. play a very minor part. 

By the end of 1957 paternity had been 
established for 91 % of the nearly 90 000 
illegitimate children; in the majority (86 
%) of the cases this was by acknowledge-
ment and in the remainder, by court 
judgement. 

Nearly one half of the approximately 
8 000 children for whom paternity nas not 
been established are under 2 years of age. 
Page 691. 

The consumer price index for August 1958 
has been estimated as 152 or the same 
figure as for the months April—July in

clusive. The index figure, to within two 
decimal places, is 151.77 as against 152.39 
for July. 

Among the index figures for the main 
groups of goods and services included in the 
consumer price index, the figure for 
foodstuffs shows a dröp by two units to 
163 chiefly owing to lower priées for po-
tatoes, fish and certain kinds of fruit and 
small fruit, and a smaller dröp in coffee 
prices, all of these being of less importance 
than the small rises in price of, for 
instance, certain méat and pork products. 
The index figures are unchanged for all the 
other main groups. Page 701. 
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Regeringens förebådade förslag till nästa riksdag om höjning av det 
svenska bidraget till FN:s biståndsverksamhet i underutvecklade län
der från 4,5 miljoner kronor 1958 till 15 miljoner kronor 1959 inne
bär att vårt bidrag skulle bli trettio gånger större än vårt första bidrag 
till detta ändamål år 1950. Det är på sätt och vis en märklig utveck
ling som därmed ägt rum inom en tidrymd av endast åtta år. Det kan 
inte vara många — om någon — poster i vår statsbudget som på mot
svarande tid undergått en så kraftig förändring. Men det har säkerli
gen inte heller funnits många ändamål som så snabbt erövrat sig en 
plats i det allmänna medvetandet och inte många utgifter som så ef
tertryckligt visat sig oundgängligen nödvändiga för ett land med kom
mande generationers välfärd i tankarna. 

I Sociala Meddelandens förra nummer skildrades den våg av spon
tan hjälpaktivitet, som går fram hos den svenska allmänheten och ka
naliseras genom folkorganisationerna, vilka är på väg att utveckla sig 
till målmedvetet arbetande frivilliga socialorgan samtidigt som de stäl
ler in sina program både på det egna landets och på världens välfärd. 
»Bådadera angår oss i dag i lika mån. Vi är en del av världen och vårt 
arbete måste gälla bådadera.» Det är alltså fullt naturligt att den svens
ka centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd är sammansatt av 
våra stora folkrörelser och organisationer. 

Verktygen för den radikala hjälpen som behövs för att bistå de län
der och områden som hamnat på efterkälken i den ekonomiska och so
ciala utvecklingen känner vi. De är kunnande och kapital. 

Det är inte lätt att vara FN-expert, som förmedlar kunnandet. Det 
är också svårt att spåra upp tillräckligt antal sådana medarbetare. I 
Sverige söker man ivrigt efter experter från tekniska rådgivare för in-
48—581563. SocM 
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dustrier till statsvetare för administrationen — och man är synnerli
gen angelägen om utbyte av socialarbetare från andra länder. Sverige 
har väl ännu åtskilligt att lära även på socialvårdens fält men fram
för allt mycket att ge, och ett mera aktivt intresse för arbetet från svensk 
sida vore därför påkallat. Chefen för den svenska centralkommittén 
för svenskt tekniskt bistånd, direktör Sixten Heppling, påvisar i sin ar
tikel i detta häfte att vi i våra strävanden att medverka till en förbätt
ring av människors levnadsvillkor i de underutvecklade länderna utan
för vår världsdel inte helt får glömma bort att det även återstår vik
tiga utjämningsproblem att lösa i Europa. Deras lösning utgör i själva 
verket en förutsättning för att de pågående europeiska integrations
strävandena skall kunna föras framåt mot sin fullbordan. I det sam
manhanget kan det vara anledning att erinra om den tävlan som för 
närvarande pågår mellan kommunerna i de europeiska länderna om 
bästa uppslagen till främjandet av den europeiska enhetstanken, i vil
ken tävlan även de svenska kommunerna genom sina kommunförbund 
är med. 

Direktör Heppling ger också socialvårdarna en hälsosam påminnel
se om att på den praktiska socialvårdens område knappast förekom 
något europeiskt samarbete innan FN här började göra sin insats — 
en pionjärinsats som vi kanske ännu inte förstått att rätt uppskatta i 
vårt land. 

När Sociala Meddelanden ägnar detta sista häfte i årgång 1958 
främst åt svenska experters insatser inom FN:s ram ute i de olika 
världsdelarna, så är ett av motiven givetvis att ge glimtar från de verk
samhetsfält till vilka det aktuella svenska bidraget närmast går. Men 
specialhäftet vill även stimulera svenska socialvårdares »tidsenliga fan
tasi» så att de antingen engagerar sig mera i det internationella arbe
tet eller att de — genom att intensifiera socialvården på hemmaplan, 
finna på nya sätt för den att övervinna svårigheter, skapa nya former, 
fylla fler uppgifter — ger ett nyanserat mönster för praktisk socialvård, 
ändamålsenligt nog att exporteras till länder som är nybörjare på om
rådet. 
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Export av kunnande 

AV DIREKTÖR SIXTEN HEPPLING 

Några data och funderingar 

Det har ofta påpekats att bland de många oroande och nedstämman
de dragen i vår tids ansikte — atombombens utveckling till ett allt 
dödligare hot mot mänskligheten, den oförsonliga maktkampen mellan 
öst- och västmakterna, eländet och lidandet i de underutvecklade län
derna, kramptillstånden som ständigt genomströmmar världskroppen, 
då dess lemmar gör sig fria från tidigare band och bindningar — finns 
också några som trots allt inger oss en smula hopp inför framtiden. Dit 
hör det förhållandet att världen aldrig upplevt mera målmedvetna och 
genomorganiserade internationella samarbetssträvanden än nu. Sam
verkans trådar slås i varv efter varv kring jordklotet och medvetandet 
om nationernas ömsesidiga beroende växer. Samtidigt börjar vi också 
få klarhet i på vad sätt en rad av vår tids problem måste angripas och 
vi känner de verktyg med vilka vi måste gå lös på svårigheterna. 

Ett av problemen — det på lång sikt viktigaste och största — rör de 
länder och områden, som hamnat på efterkälken i den ekonomiska och 
sociala utvecklingen och som nu måste hjälpas att inhämta vad de kan 
av de mera välbärgade nationernas försprång. Och ett av de verktyg 
med vars hjälp utvecklingsprocessen kan sättas igång heter kunnande. 
Inte endast kunskaper i största allmänhet utan de olika sorters special
kunnande som i kombination med kapital och fullvärdig mänsklig ar
betskraft kan bygga upp ett livskraftigt näringsliv, en funktionsduglig 
förvaltningsapparat, ett skolväsen, en sjuk-, hälso- och socialvård. Det 
tekniska biståndets uppgift är i främsta rummet att överföra sådant spe
cialkunnande till de underutvecklade länderna. 

Det brukar med skäl framhållas, att den hjälp av detta slag, som nu 
lämnas av Förenta Nationerna och dess fackorgan liksom av ett an
tal enskilda stater eller grupper av länder, inte är ett särskilt nytt på
fund. Mission och enskild företagsamhet har av gammalt tjänstgjort 
som betydande kunskapsförmedlare över gränserna. Och ändå måste 
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det understrykas att det internationella bistånd, varom här talas, både 
till form och innehåll betecknar något väsentligt nytt. 

Bland de många särdrag, som skiljer de internationella organisatio
nernas tekniska bistånd från det som är förbundet med evangelisations
arbete eller direkta kommersiella strävanden, kan särskilt några vara 
värda att närmare anges. 

Men innan så sker är det lämpligt att erinra om att såväl FN som 
dess fackorgan har två visserligen nära samordnade men på olika sätt 
finansierade biståndsprogram, nämligen ett reguljärt, som bekostas ur 
organisationernas ordinarie medlemsavgifter och som i regel är unge
fär lika gammalt som vederbörande organisationer själva, och ett ut
vidgat, som finansieras ur en särskild fond inom FN, till vilken nära 
nog all världens stater varje år tillskjuter frivilliga bidrag. Det senare 
programmet sattes i verket från den 1 juli 1950. Och nu åter till sär
dragen. 

Mest iögonenfallande är onekligen den globala karaktären hos det 
tekniska biståndet. Enbart inom det utvidgade programmets ram har 
från dess början och fram till 1957 års slut uppemot 10 000 experter 
sänts ut till 91 länder och territorier. Samtidigt har inom programmet 
omkring 15 000 personer från inte mindre än 133 länder och territo
rier tilldelats stipendier för studier i andra länder. Experterna kom 
från 90 olika länder och territorier, varav 56 också stod som mottagare 
av bistånd, medan stipendiaterna studerade i 114 olika länder, av vil
ka 85 också erhöll bistånd. 

Lägger man till detta, att FN-familjens organisationer under ef
terkrigstiden inom ramen för sina reguljära biståndsprogram sänt ut 
över 4 000 experter och delat ut ännu flera stipendier, varav de sist
nämnda ingalunda alltid förbehållits de underutvecklade länderna och 
områdena, inses att den internationella verksamheten för att sprida 
kunnande berör praktiskt taget varje område på jorden. 

Ett annat karakteristikum för det tekniska biståndet är att det bre
der ut sig över hela samhällsfältet. Vilande på insikten om det ömse
sidiga beroendet mellan alla de faktorer, som bestämmer ett lands ut
veckling, söker det samordna ansträngningarna på alla fält, ekonomis
ka, administrativa och sociala. 

Därmed sammanhänger det för biståndet utmärkande draget, att 
det inte bara baserar sig på de mottagande ländernas egna framställ
ningar om hjälp utan också hos den hjälpmottagande parten förutsät
ter en verklig planering av de främmande insatserna. Varje land tillde-
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las årligen och efter vissa beräkningar en biståndskvot, inom vilken 

det har att röra sig. Det gäller då att fastställa prioriteter mellan olika 

hjälpbehov och att basera dessa prioriteter på så ingående studier som 

möjligt av den roll olika hjälpinsatser utifrån kan spela för de allmän

na utvecklingssträvandena. Det är detta som kallas »country program-

ming» eller med ett försök till försvenskning »planering ländervis». 

Detta förhållande leder oss i sin tur över till ett annat särdrag, näm

ligen mottagarpartens högst aktiva medverkan i biståndsprojekten, inte 

endast då de planeras utan även vid deras genomförande. Inte minst 

ställs därvid anspråk på avsevärda ekonomiska insatser från det land, 

som får hjälp. Det beräknas t ex att de länder som mottog hjälp un

der 1957 satsade ungefär tre gånger mera på biståndsprojekten än de 

erhöll av FN och dess fackorgan. 

Slutligen må nämnas ytterligare två egen

skaper, som skiljer det tekniska biståndet 

från många andra former av mer eller 

mindre organiserad kunskapsförmedling. 

Den ena består däri, att biståndet inte har 

något annat omedelbart syfte än att vara 

»hjälp till självhjälp». Några politiska, eko

nomiska eller religiösa påtryckningar får i 

princip inte förekomma, även om verk

samheten givetvis inte kan undgå att in

fluera traditionella synsätt och vanor i de 

områden där den sätts in. Men en sådan Bild l 

påverkan får ju sägas vara i hög grad behörig och ofta nödvändig och 

ligger i själva verket i biståndets natur. Den andra egenskapen, som 

ger verksamheten en avgörande särprägel ligger helt enkelt i det för

hållandet att den sysselsätter tusentals människor i organisationernas 

sekretariat och ute på fältet, som är heltidsanställda i kunskapsöver

föringens tjänst. Deras enda arbetsuppgift är att befrämja kunnandets 

vandringar över gränserna. 

Det utvidgade programmet för tekniskt bistånd finansieras som ti

digare nämnts genom frivilliga årliga bidrag från FN:s och fackorga

nens medlemsstater. Från verksamhetens början till den 1 juni i år 

har totalt 84 stater i världen skjutit samman i runt tal 1,1 miljarder 

kronor. Insatserna har varje år undergått någon höjning så att de i 

år nått upp till drygt 167 miljoner kronor, som kommit från 82 länder. 
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Det märkliga är att tolv av dessa länder svarat för inte mindre än 85 % 
av de totala ekonomiska resurserna. De är Förenta staterna, Storbri
tannien, Canada, Frankrike, Nederländerna, Sovjetunionen, Västtysk
land, Sverige, Brasilien, Danmark, Australien och Indien, uppräknade 
efter bidragens inbördes storleksordning. Man finner, att gruppen även 
omfattar två underutvecklade länder. Samtidigt saknas där välbärgade 
länder som Belgien, Schweiz och Nya Zeeland. Om dessa och några 
andra länder undantas, kan det sägas, att de underutvecklade länderna 
i stort sett svarar för 15 % av bidragssumman. Eftersom det utvidgade 
biståndsprogrammets samlade administrationskostnader också uppgår 
till ca 15 % av de totala utgifterna, kan man påstå att de underut
vecklade länderna på det hela taget genom sina bidrag bestrider verk
samhetens förvaltningskostnader, medan de mera utvecklade ländernas 
insatser i sin helhet går till själva fältarbetet, vilket torde vara ett vac
kert exempel på poetisk rättvisa. Dessutom kan det tjäna till tröst för 
dem som fruktar att våra gåvor blott fyller uppgiften att försörja ett 
antal tjänstemän i de internationella organisationernas sekretariat. 

Listan över de största bidragsgivande länderna och uppgiften om 
att de tillsammans svarar för den överväldigande delen av verksamhe
tens resurser har betydelse också ur en annan synpunkt. Såvitt artikel
författaren kan förstå ligger häri ett starkt argument mot den icke 
ovanliga uppfattningen, att kraftiga tillskott från ett enskilt land, t ex 
Sverige, skulle kunna föranleda minskade ansträngningar från andra 
håll. Man frågar sig onekligen, vilka av de nämnda länderna — utom 
möjligen de underutvecklade staterna Indien och Brasilien, som väl i så 
fall må vara förlåtna — skulle kunna tänkas komma på idén att sänka 
sina bidrag om ett av dem gör en kraftig framryckning. Motsatsen är 
väl i själva verket sannolikare och i Förenta staternas fall alldeles sä
ker inom vissa gränser, eftersom detta land stadgat, att dess fulla bi
drag utbetalas, först om det icke överstiger en viss procent av det totala 
insamlingsbeloppet. Innevarande år kommer detta bidrag därför knap
past att helt kunna tas i anspråk. I fråga om många av de övriga län
derna har FN kunnat glädja sig åt stadigt ökade insatser. Västtyskland 
t ex har i år nära nog fördubblat sitt bidrag jämfört med föregående 
år. Australien, Danmark, Canada och Nederländerna är också länder 
som sakta men säkert spätt på sina årliga gåvor. I själva verket finns 
det tecken, som tyder på en viss tävlan mellan nationerna om tätplat
serna i listan över givare. 

En sådan konkurrens kan också iakttas i fråga om ländernas praktis-
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ka insatser inom verksamhetens ram. Alla vill se så många av det egna 
landets invånare som möjligt som experter och önskar visa upp en fin 
statistik i fråga om antalet omhändertagna stipendiater, öststaterna är 
dock ensamma om att offentligt klaga över vad de betraktar som en 
försummelse från de internationella organisationernas sida att ta de
ras tjänster i anspråk. Sverige har för sin del lyckats erövra en ganska 
framträdande plats i denna tävlan, över 300 svenska experter har hit
tills rest ut i världen på uppdrag av internationella organisationer och 
betydligt mer än 1 000 stipendiater från samma organisationer torde 
ha studerat i Sverige under årens lopp. 

Det kan i sammanhanget vara värt att nämna, att åskilliga av de 
huvudsakliga givarländerna inrättat särskilda nämnder och sekretariat 
för tekniskt bistånd, så även Sverige, där Nämnden för internationella 
expert- och stipendieärenden under statssekreterare Ernst Michaneks 
ordförandeskap bevakar det multilaterala biståndets ärenden. Dess 
sekretariat är Svenska institutets avdelning för tekniskt bistånd. 

I ett tidigare avsnitt i föreliggande framställning har framgått att de 
internationella organisationerna redan innan den utvidgade bistånds
verksamheten började sedan länge hade bedrivit ett liknande arbete 
inom ramen för sina ordinarie resurser, som man brukar kalla »den 
reguljära biståndsverksamheten». Den grundläggande skillnaden mel
lan de båda programmen gäller strängt taget finansieringsformerna. 
En följd härav är bl a att fördelningen av resurser för insatser på de 
skilda ämnesområden, som tillgodoses av de medverkande organisatio
nernas reguljära hjälp fastställs på förhand, och en annan är att även 
mera utvecklade länder kan komma i åtnjutande av bistånd inom de 
reguljära programmens ram. Sålunda har åtskilliga svenskar erhållit 
stipendier av FN under årens lopp för utlandsstudier inom socialpoli
tikens och förvaltningsteknikens områden och av Unesco för olika slag 
av studier på det kulturella området. 

Viktigast ur svensk och västeuropeisk synpunkt måste det »European 
Social Welfare Program» sägas vara, som leds från FN:s kontor för 
tekniskt bistånd i Genève och för vilket FN satsar 350 000 kronor år
ligen. Med små ekonomiska resurser men med väldiga tillgångar i form 
av entusiasm och personliga arbetsinsatser har man därifrån uträttat 
ett betydelsefullt och omfattande arbete. 

Den viktigaste rollen har säkerligen de många seminarierna och 
gruppstudieresorna spelat. Av de förra har sedan 1950 hållits ett 40-tal 
och de har förlagts till en lång rad länder. Sverige har varit värdland 
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för 3 seminarier med följande ämnen: »Foster Home Care of Child-
ren» (1953), »Sélective Placement of the Handicapped» (1955) och 
»Playground Activities, Objectives and Leadership» (1958). 

En annan huvuddel av programmet har omfattat ett socialarbetar-
utbyte, där utbytesparterna ömsevis gästat varandra och samtidigt fått 
sakkunnig vägledning i studierna av värdlandets sociala politik och in
rättningar. På senare tid har den privata gästfriheten i allt större ut
sträckning ersatts med ett paying-guest-system, men den personliga 
och sakkunniga handledningen har alltjämt stått till förfogande. Inom 
ramen för detta utbyte har under årens lopp nära 60 svenskar beretts 
tillfälle till studier i andra europeiska länder och på sistone även i För
enta staterna, medan vårt land varit värd för 122 utländska social
arbetare, som kommit hit inom ramen för utbytesprogrammet. 

En tredje verksamhetsgren har bestått i av FN:s europakontor för
medlad utlåning av korttidsexperter från ett europeiskt land till ett an
nat. Under åren 1951—58 har 227 sådana experter lånats ut. Sverige 
har bidragit med 11 experter och själv åtnjutit 3 experters tjänster. 

Slutligen kan nämnas att FN:s Genève-kontor inrättat ett filmotek 
med social upplysningsfilm, varifrån även svenska institutioner och 
sammanslutningar flitigt lånat. Ca 1 700 lån har förmedlats sedan 
filmoteket kom till år 1952. 

Eftersom något europeiskt samarbete på den praktiska socialvårdens 
område knappast förekom innan FN här började göra sin insats, kan 
det med skäl påstås att organisationen gjort och gör en pionjärin
sats, som vi kanske ännu inte förstått att rätt uppskatta i vårt land. 
Sverige har väl ännu en del att lära även på socialvårdens fält men 
framför allt åtskilligt att ge, och ett mera aktivt intresse för arbetet 
från svensk sida vore därför påkallat. I våra strävanden att medverka 
till en förbättring av människornas levnadsvillkor i de underutvecklade 
länderna utanför vår världsdel får vi inte helt glömma bort att viktiga 
utjämningsproblem ännu återstår att lösa i Europa. Deras lösning ut
gör i själva verket en förutsättning för att de pågående europeiska 
integrationssträvandena skall kunna fullföljas. 

Men alltjämt bör och måste det globala utvecklingsarbetet fånga hu
vuddelen av vår uppmärksamhet. Alltjämt är det en tvingande nöd
vändighet för vårt land att successivt öka sina insatser i det multilate
rala bistånd, som internationella organisationer bedriver, alltjämt mås
te vi pröva medel och metoder att stegra vår direkta — s k bilaterala 
— biståndsverksamhet, vare sig den nu sker med hjälp av statsmedel 
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eller med hjälp av pengar, som enskilda med en utpräglad känsla av 

medansvar för sina medmänniskor av andra nationaliteter och hud

färger frivilligt ställer till förfogande. 

För närvarande är som bekant åtskilliga svenska bilaterala bistånds

projekt igång. En byggnadsteknisk utbildningsanstalt med en tillhö

rande provningsavdelning för byggnadsmaterial och en byggnadsforsk

ningsavdelning har fått en synnerligen lyckosam start i Etiopien. Där 

görs en betydelsefull insats av det enkla skälet att nästan varje an

strängning att föra utvecklingen framåt i ett land som Etiopien likaväl 

som hos oss förutsätter någon form av byggnation. Det må gälla skol-

eller sjukhusväsendet, förvaltningen, industrin, kraftförsörjningen osv. 

Och till de mest elementära mänskliga rättigheterna hör onekligen en 

rimlig bostadsstandard, även i länder där anspråken i det avseendet 

är skäligen blygsamma. 

Eftersom projektet redan har hunnit bevisa sin livskraft och nödvän

dighet är det naturligt att tänka sig bygga vidare på den lagda grun

den. Detsamma gäller den svenska barnkliniken i samma land med 

dess 43 sängar, dess mödra- och barnavårdscentral och dess barnsjuk-

sköterskeutbildning eller yrkesskolan i Pakistan, som än så länge blott 

har tre utbildningslinjer: snickeri, konfektion och verkstadsteknik. 

På Ceylon har ett utomordentligt viktigt arbete satts in på barnbe

gränsningens område. Och Ceylon är inte 

längre det enda underutvecklade landet, 

som från Sverige begärt hjälp att sprida 

kunskap om familjeplaneringens teknik. 

Sedan några år pågår ständigt i Sve

rige utbildningskurser på skiftande ämnes

områden för folk från underutvecklade 

områden. Här har utbildats och kommer 

att utbildas veterinärer från Asien och 

Afrika, här tränas just nu ett antal persiska 

gjuteriingenjörer och varje ar kommer ett antal människor frän Asien, 

Afrika och Latinamerika till Göteborg för att genomgå en kurs i hälso-

och socialvårdsförvaltning. Behovet av sådana insatser är naturligtvis 

utan gräns och säkert är att våra rent praktiska möjligheter att tillgodo

se behoven inte heller har nått sin gräns. Den sätts tyvärr än så länge 

av de bristande ekonomiska resurserna. 

Att mera kan och måste göras är man helt enig om inom Central

kommittén för svenskt tekniskt bistånd, som är sammansatt av alla 
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våra stora folkrörelser och organisationer och som administrerar det 
bilaterala svenska biståndet. Den kommittén ämnar ägna några vinter
månader åt att fundera över vad Sverige rent konkret skulle kunna 
göra, om väsendigt mera medel stod till förfogande än för närvarande, 
och den kommer så småningom att presentera sina tankar i ämnet i 
form av en utredningsrapport. 

När det gäller Sveriges insatser i de internationella organisationer
nas ansträngningar håller redan vissa betydelsefulla förändringar på 
att ske. 

Under den pågående, trettonde ordinarie sessionen i FN:s generalför
samling meddelade statsrådet Ulla Lindström att regeringen ämnade 
föreslå nästa års riksdag en höjning av det svenska bidraget till FN:s 
biståndsverksamhet i underutvecklade länder från 4,5 miljoner kronor 
1958 till 15 miljoner kronor 1959. Detta skulle innebära något mer än 
en tredubbling av årets insats och är faktiskt trettio gånger mer än vårt 
bidrag för den första verksamhetsperioden inom FN:s utvidgade pro
gram for tekniskt bistånd, vilken löpte från 1 juli 1950 till 31 decem
ber 1951. 

Det är på sätt och vis en märklig utveckling som därmed ägt rum 
inom en tidrymd av endast åtta år. Det kan inte vara många — om 
någon — poster i vår statsbudget som på motsvarande tid undergått 
en så kraftig förändring. Men det har säkerligen inte heller funnits 
många ändamål, som så snabbt erövrat sig en plats i det allmänna 
medvetandet. 

Det kan nu tyckas som om den växande opinion i Sverige, vilken 
underbyggt den i utsikt ställda höjningen, skulle ha skäl att känna en 
viss belåtenhet. Skulle så vara fallet har säkert inte minst de alltför 
summariska tidningsreferaten av det nyssnämnda talet bidragit härtill. 
Det finns därför anledning till några påpekanden i sammanhanget. 

För det första har det nämligen i regel inte gjorts fullt klart i pres
sen, att ungefär två tredjedelar av de femton miljonerna lär komma att 
gå till en helt ny verksamhetsform inom FN, den s k Särskilda fonden, 
som skall träda i funktion från den 1 januari 1959. Den fondens syften 
och arbetsmetoder kommer visserligen att ha mycket gemensamt med 
det tekniska biståndet, men dess särart ligger däri, att huvuddelen 
av dess resurser skall gå till utrustning och driftskostnader i samband 
med hjälpprojekt av i stort sett samma karaktär som dem på vilka det 
tekniska biståndet inriktas. Fonden innebär på så sätt ett komplement 
till den traditionella hjälpen. För att ta ett exempel: om man inom ra-
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men för det utvidgade biståndsprogrammet vill främja yrkesutbildning
ens utveckling i ett land måste man begränsa sig till att sända ut en el
ler annan sakkunnig och lärare. Med Särskilda fondens inrättande blir 
det möjligt att bidra ekonomiskt till skolans byggande, till dess utrust
ning med maskiner och verktyg och kanske även till en del av drifts
kostnaderna. Man kan från de internationella organisationernas sida 
ta ansvaret för och genomföra ett helt, avrundat biståndsprojekt. 

För det andra torde många människor leva i den tron att just Sve
rige nu bereder sig att göra en särskilt märkvärdig insats. Så förhåller 
det sig inte alls. Vårt land är endast ett av flera som på samma sätt 
tiedubblar sitt bidrag till FN:s hjälpverksamhet i samband med den 
nya fondens tillkomst. Vi har lovat göra precis så mycket att vi inte 
behöver framstå för världen som liknöjda när det gäller vår världs 
ekonomiska och sociala problematik. Någon anledning att känna till
fredsställelsen att vi nu skall göra en internationell pionjärinsats har vi 
därför ingalunda. Tvärtom ger åtskilliga andra länder betydligt mer 
i förhållande till sina resurser än Sverige. 

Det är nog tyvärr så att biståndet till underutvecklade länder allt
jämt är en prestigeutgift i den svenska folkhemsbudgeten snarare än 
en djupt känd nödvändighet, en vänlig men blyg blomma i vårt fönster 
mot världen. 

Må det slutligen sägas att de pengar, som ställs till FN:s och fack
organens förfogande, är medel att köpa ländernas rent praktiska med
verkan i form av experter och studiemöjligheter för stipendiater. Det 
kan endast ske om varje enskilt land, däribland Sverige, också är be
rett att ställa ett tillräckligt maskineri till förfogande för rekryteringen 
av experter och handledningen av stipendiater. Det återstår ännu att 
se om statsmakterna är beredda att med åtgärder även på det området 
fullfölja sina åtaganden i FN. 

20 000 barn runt om i världen kunde förra året 
skyddas mot blindhet tack vare de hälsningskort, 
som såldes i Sverige till förmån för FN:s barn-
hjälpsfond U N I C E F . För varje bunt om fem kort 
som U N I C E F kan sälja får man medel att skydda 
ett barn mot blindhet, fem buntar innebär att 200 
barn kan dricka mjölk under en vecka, 10 buntar 
a t t fem barn kan botas från spetälska. 
1958 års kort har nu utkommit i tre mönster, där 
FN:s tema varieras av framstående konstnärer: 
Bild 1 på sid 725 återger amerikanen Leo Lionnis 
vision av de mänskliga rät t igheterna, bild 2 på 
sid 729 japanen Keiko Minamis »Fredens träd» 
och bilden har vid sidan mexikanaren Rangel 
Hidalgos »Barn som bär fram gåvor». 
Korten säljs genom Svenska FN-förbundct. 
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Det har varit ett privilegium att få hjälpa till i den explosionsartade utveck
lingen i dagens Afrika, försäkrar dr Axel Höjer i sin rapport pä följande sida om 
sin över ett halvt är långa mission som medicinsk rådgivare åt Ghanas regering. 
Han och hans maka Signe återkom till Sverige i början av december för en tids 
vila men redan i februari beger de sig tillbaka till Accra för att fullfölja sitt värv 
där under ytterligare sex månader. 

Här ser vi doktor Höjer efter en överläggning med en stamhövding och stam
mens äldsta. Hövdingen överlämnar som hedersbevisning till den främmande me
dicinmannen en hövdingkäpp av ebenholz och elfenben. 
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Det tysta ropet från urskogen 

AV DOKTOR J AXEL HÖJER 

Trolldomens triumf i världshälsovårdens tecken 

Ghana är landet, som sedan ett halvår absorberat oss. Inkallade ex
perter bjuds här i bungalows eller radhusvåningar alla moderna be
kvämligheter, heta bad, kylskåp, fläktar, wc, myggsäkra sovrum. På 
landet har britterna utmed stråkvägarna byggt gästhus, där experter 
och tjänstemän på resa får ta in. Men utanför knutarna vidtar det 
massiva Afrika. 

Vi mötte i våras i Kustlandet en uppsluppen hop, som i triumf 
återvände hem med en infångad vildbock. Den skulle möta sitt öde vid 
det stora våroffret för en god skörd. Människooffer är i stort sett bort
lagda. De bestraffas t o m med döden. Allehanda djur offras i stället. 
Huvudsaken är att blod utgjuts på marken. En min vän, en brittisk 
guldgruvedirektör i det inre, anser sig årligen böra presidera vid den 
högtidliga akt, då en buffel och en bock, hans egna bidrag till festen, 
dekapiteras för att deras blod skall blidka fädernas andar eller vilka 
andra makter det nu gäller att behaga. Här verkar vatten det visserli
gen inte, men sprit i form av gin utgjuts på marken av hövdingarna 
vid alla möjliga högtidliga tillfällen. Vad säger månne sjöguden om 
champagnen vid sjösättningarna hemma. 

Det dröjde ända till renässansen, innan framsynta människor i Väst
europa förstod, att blodsoffer hade någon mening för sjukdomars be
kämpande endast om de medförde ökad kunskap. Många hundra ve
tenskapsmän och många tusen försöksdjur har sedan offrats i detta 
tecken. Resultaten kan kallas mirakulösa. Flertalet s k tropiska sjukdo
mar har under det senaste årtiondet ställts på avskrivning. Det är den 
tid världshälsoorganisationen varit i verksamhet för att utnyttja de nya 
möjligheterna. 

Ghanas huvuddel är den gamla guldkusten. Den blev förklarad ett 
fritt land inom det brittiska imperiet så nyligen som den 6 mars 1957. 
Namnet Ghana är hämtat från en negerstat i västra Sudan, om vars 



Det gamla svenskbyggda slav
slottet, av de erövrande dans
karna omdöpt till Christians
borg, nu premiärministerns 
bostad. Hovetiketten kräver 
att han flyttar ut till sitt som
marställe när engelska drott
ningen vid sitt besök nästa 
höst skall ta in i slottet. 

storlek och höga kultur under medeltiden osäkra men envisa traditio

ner fortlever. De nyligen upptäckta målningarna i det centrala Sahara 

kanske kan lämna en ledtråd. Deras ranka figurer i full rörelse går igen 

i den nutida afrikanska konsten. 

Kuststräckan i söder efter Atlanten strax norr om femte breddgra

den har en längd av 40 svenska mil. Den är en grässlätt av 5—10 mils 

djup. Här ligger som f ö runt Afrikas kuster ett antal städer, till hälf

ten modern bebyggelse, till hälften slum. Inlandets städer blir mot 

norr i Ashantis skogar och den norra regionens övergång mot Sahara 

70 svenska mil från kusten alltmera lika afrikanska byar. I kustlandet 

bor nära 2,5 miljoner, i skoglandet med dess urskogar, kakao-odlingar 

och gruvor, guld, diamanter, mangan och aluminium, nära 1 miljon, 

och i det norra stäpp- och ökenområdet något mera. Tillsammans 

något mindre än 5 miljoner på en yta stor som Englands. 

Efter kusten påminner en rad fornborgar, nu mestadels i ruiner 

men en del upprustade, om den period på 1500- och 1600-talen, då 

portugiser, svenskar, danskar, holländare, fransmän och engelsmän här 

bytte till sig elfenben, slavar, guld och ädelstenar. Dessa handelsvaror 

kom alla från det inre skoglandet Ashanti, som engelsmännen inte 

formellt annekterade förrän 1927, efter en våldsam sammanstötning 

med storhövdingen i Kumasi. Här uppe härskade en rad feodala höv-
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dingar, mestadels avkomlingar från erövrande stammars ledare. De var 
mycket villiga och effektiva i att organisera byteshandeln. Slavarna 
hämtades från grannstammarna eller från stäpplandet i norr. Guld och 
diamanter hade man nog. 

En ny tid har brutit in. Den förvirrade politiska situationen i Ghana 
har först de senare åren klarnat. De av britterna omhuldade feodala 
kretsarna, representerande gammal tradition och reaktion, har fått vika 
för frihetskämparna, som stritt för omedelbart oberoende, hastiga 
framsteg och demokratiska reformer. Problemet är dock ännu kompli
cerat. Flera gamla afrikanska bruk är visserligen mogna att försvinna. 
Blodsoffren är redan nämnda. Omskärelsen av unga flickor, med för
blödnings- och infektionsrisk, kvarstående invaliditet och risk för hinder 
av förlossning, blir alltmera sällsynt och torde snart komma att krimi
naliseras. Men vi möter också i den afrikanska livsföringen och livs
åskådningen värden som Västeuropa kanske inte tar tillräckligt tillvara, 
den allmänna vänligheten och hjälpsamheten, sammanhållningen inom 
klanens ram, den starka bindningen till förfäderna och hembygden, 
den djupa förståelsen av sambandet mellan oss och naturen. Importen 
från tekniskt mera framskridna länder är inte sällan förskräckande. 
Men den nya tiden låter sig inte hejdas. 

Sjukdomarnas topografi 

Européerna hindrades länge från att tränga djupare in i landet av in
vånarnas envetna, väl organiserade försvar och av alla de smittsjuk-
domar, som skaffat denna del av Västafrika, Elfenbenskusten, Guld
kusten och Nigeria, namnet »den vite mannens grav». Värst var 
malarian och den gula febern. Ännu har varje invånare här m a l a 
r i a under sina allra första år och upprepade gånger senare, och gäs
ter, som inte tar tillräckligt stora doser av förebyggande medel, får 
också gärna en släng. D e n g u l a f e b e r n har nu tvingats dra 
sig tillbaka till urskogarna. Någon gång får man vaccinera bort en 
liten epidemi, vars ursprung pekar på någon okänd virusbärare bland 
skogsdjuren. Ghana är eljest omgivet av franska Västafrika, som årli
gen vaccinerar en fjärdedel av sina 16 miljoner invånare mot gula fe
bern och därigenom bildar en skyddande barriär. 

Nästan lika förödande var ända till nyligen s ö m n s j u k a n både 
för människor och boskap. Från 1937 organiserade britterna efter 
franskt mönster en sömnsjukekampanj med s k rörliga enheter. En, 
två eller högst tre läkare har haft att sköta den med hjälp av mesta-
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En »rörlig» enhet på marsch. 

dels illitterata medhjälpare. Men de har lyckats. Varje medarbetare har 

tränats att utföra ett enda handgrepp. För att utföra en injektion kräv

des ett dussin män! En ordnade leden, en annan lösningen, en skötte 

sprutans sterilisering, en dess hopsättning, den nästa dess fyllande. En 

stack etc. På detta sätt kunde man injiciera ett par hundra i timmen. 

Samtidigt gjorde man en kampanj mot tse-tse-flugan, röjde ur barr

skogen omkring kläckningsplatserna, satte kemikalier till bäckar och 

floder och besprutade dem från flygplan på låg höjd. Alldeles är dock 

inte sömnsjukans hot borta. Nyligen har forskare kunnat visa, att både 

vilda och tama djur kan utan att synas sjuka bära sömnsjukesmitta 

och man har härmed fått en antaglig förklaring till en del återfall. 

Tse-tse-flugan har man inte heller kunnat utrota, även om numera 

inte ens en fluga på tusen är smittförande. 

Det har hänt att byar, hotade av sömnsjukans härjningar, sett sig 

tvungna att flytta till nya boplatser, endast för att där råka ut för en 

annan liten svart fluga, bofast vid regntidens tusen små bäckar. Denna 

överför en mask, som ger sjukdomen »flodblindhet». Upp till 20 och 

30 % av folket i vissa byar har blivit blinda. Invånarna har åter fått 

fly som förut för slavjägarna. Undra så på, att inte stabilitet anses 

vara det mest utmärkande draget i dessa stammars afrikanska person

lighet. 

Sjukdomen är mest utbredd norr om tionde breddgraden och ut-
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efter floden Volta i hela dess lopp. Individuellt kan man förekomma 

blindhet genom tidig medikamentös behandling och genom att skära 

ut de svullna lymfkörtlarna, fulla av maskar. Men ingen kungsväg är 

ännu angiven till sjukdomens utrotande, och man väntar nu med spän

ning vad råd en WHO-expert skall kunna ge. Hittillsvarande försök 

att komma åt svartflugans kläckningsplatser genom att med vissa in

tervall sätta DDT i olja eller lera till varje litet vattendrag i en svårt 

angripen trakt har visserligen bragt ned antalet smittade och blinda 

till en bråkdel men inte lyckats utrota varken svartflugan eller sjuk

domen. 

År 1947 omorganiserades de rörliga sömnsjukegrupperna till enhe

ter för rörligt epidemibekämpande i allmänhet. De har med framgång 

ägnat sig åt kampanjer mot den epidemiska hjärnhinneinflammationen 

och den afrikanska syfilis, som här kallas yaws. De har också tagit del i 

kampen mot smittkoppor, spetälska, guineamask, tuberkulos och gula 

febern. 

D e n e n d e m i s k a h j ä r n h i n n e i n f l a m m a t i o n e n , som 

den kallas, sedan den här blivit bofast, är ett problem endast i norr 

och under regntiden. Detta tycks sammanhänga med överbefolkningen 

och den höga fuktigheten i de runda fönsterlösa lerhyddorna. Dessa är 

mot hettan om dagen och kylan om natten väl tillbommade, ofta de

lade mellan människor och tamdjur till skydd mot vilddjuren. Epide

min började i Sudan 1927 och kom 1939 till norra Ghana. Vissa år 

har den där gett mördande epidemier. Sjukdomen kan framgångsrikt 

behandlas med antibiotika. Man kan t o m genom att ge smärre do

ser av dessa till var och en inom en hotad by stoppa upp en epidemi. 

Mera bekant är vilka strålande resultat man fått genom kampan

jerna mot den endemiska yaws, som finns överallt i tropikerna och 

smittar genom beröring. Kampen har överallt förts i WHO:s regi 

och med hjälp av UNICEF. En enda injektion av lämplig dos pro-

kainpenicillin, som verkar länge, är tillräcklig för att bota de allra 

flesta sjuka, även om gamla fall bör hållas under fortsatt kontroll. 

Man började i Ghana sent, först 1956. Därigenom fick man förmånen 

att tillämpa en effektiv metodik. I en by, där sjukdomen är rotfast, 

får varje individ, vare sig med eller utan symtom, en insprutning. Den 

till synes friska får halv dos. Redan är tredje genomgången färdig i 

norr och öster och sjukdomen är där under kontroll. Ashanti håller på 

att genomarbetas för första gången och snart blir det söderns tur. Viss 

import förekommer från franska gränsområden, där man genomfört 

49—581563. SocM 
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kampen tidigare men med mindre effektiv metodik. Och är några få 
fall lämnade, är eländet snart spritt igen. 

S p e t ä l s k e f a l l e n i Ghana uppskattas till 60 000. År 1950 
skapades med ett leprosarium i söder som centralpunkt en vittutgrenad 
organisation, i vilken alla officiella organ och alla missioner och andra 
enskilda organisationer, som har något att göra med hälso- och sjuk
vård, tar del. Det gäller att en gång i veckan besöka varje by i det 
område, man får att svara för, på en bestämd tid, då de sjuka samlas 
och var en får det behövliga antalet disulfontabletter. Man har nu 
32 000 under behandling. Mer än 8 000 är redan friskförklarade. 
Ghana och Nigeria tävlar om vilket land som skall bli det första i 
Afrika att helt ha utrotat sin spetälska. 

Vid sidan av de nämnda är de mest utbredda sjukdomarna tuber
kulos, snigelsjukan (Bilkarziosis), ögonsjukan trachom, veneriska sjuk
domar, allehanda vattenburna sjukdomar som tyfoid, mask och andra. 
Statistik finns endast från ett antal städer och sjukhus. Mödra- och 
barnadödligheten är oerhörd. När en mor på landsbygden kommer 
för kontroll före förlossningen, måste hon komma i tid för att hinna 
sättas i gott stånd. Först måste näringstillståndet höjas genom att neu
tralisera bristerna i kosten på äggvita, mineralier, vitaminer. Blodfärg-
ämneshalten kan vara nere mot 10 %. Så fördrivs spolmaskar, hak-
maskar och alla de andra, Malaria, syfilis, tuberkulos tas under be
handling. Men hur går det för de mödrar, som inte har någon sak-

På väg hem från arbetet längst upp i norr. Lägg 
märke till demon- eller insektsskyddet, de två 
armbanden, den uråldriga hackan med järnför
stärkning och den engelska porslinsterrinen för 
middagsmålet. 



En familjegrupps krallika bostad i norra regionen. 

kunnig i närheten? Inte sällan kommer de in till sjukhus i ett förfärligt 
tillstånd efter föregående behandling av byns eller familjens ålders
man, stammens medicinman eller, bedrövligt att säga, andra välvilliga 
och okunniga personer utifrån, som kombinerar omvändelsenit och 
medicinsk hjälp. Ibland sätter sig modern i barnsnöd käckt mot en vägg 
och mildrar takten i utdrivningsstadiet med en av sina hälar mot un
derlivet. Eller står någon bakom den sittande och håller henne under 
armarna. Ofta måste kejsarsnitt göras omedelbart efter ankomsten till 
sjukhuset, då förlossningshinder föreligger eller det är fråga om utom-
kvedshavandeskap till följd av de talrika bäckeninflammationerna vid 
gonorrén. Trots penicillinet tycks det vara lika svårt att utrota denna 
sjukdom på Ghanas landsbygd som det är i Stockholm. 

Mand-rapporten och första femårsplanen 

År 1952 bereste ett par engelska läkare på regeringens uppdrag hela 
Ghana under fyra månader. De avgav en rapport, benämnd efter ord
föranden, om landets hälsovårdsbehov med förslag till åtgärder. Rap-



740 

Nybyggd sjukvårdsanstalt. 

porten gillades av regeringen och har under den gångna perioden varit 
hälsovårdsministeriets arbetsbok. Smärre sjukhus har byggts på löpan
de band, dels av regeringen, dels av olika missioner för regeringens 
medel. Ett par sjukhus är större, om 500 sängar. Utanför sjukhusen 
föreslogs hälso- och sjukvård utövad av hälsocentraler och s k dressers. 

Några få hälsocentraler har startats enligt kommissionens anvis
ningar. Det har inte varit möjligt att få läkare till dem. Landet har 
ingen egen medicinsk högskola. Fastän där finns en del provinsiallä-
karbeställningar, har ingen sökande anmält sig. Landet har 250 lä
kare, 1 : 20 000, och 50 är alltid borta, på semester eller för specialstu
dier. Ett antal missionsläkare, anställda vid sjukhusen, är huvudsakli
gen inriktade på operativ verksamhet, i varje fall på att ta hand om 
de svårt sjuka. 

Huvuddelen av hälso- och sjukvård i kommunerna har därför kom
mit att handhas av sanitärer och dressers, som haft mycket liten ut
bildning och endast i ett fåtal fall varit sjukskötare med två års sjuk
hustjänst. Jag har sett några få göra ett förträffligt arbete, sprida upp
lysning i hälsovård, behandla enklare sjukdomsfall rutinmässigt enligt 
föreskrifterna och sända övriga till sjukhus. Men i flertalet fall har 
systemet utvecklat sig till ett vilt kvacksalveri. 
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Fall av hudlepra eller lepromatös 
spetälska, den mest smittsamma 
formen. 

De för administrationen av hälsovårdsministeriet ansvariga britterna 
har inte varit läkare. De har bara gått på med sjukhusbyggandet. Var 
och en av de fem regionerna har sin egen regionläkare, ansvarig till 
hälsovårdsministeriet för all hälso- och sjukvård. Huvudsakligen arbe
tande med hälsovård är endast ett par läkare i de största städerna och 
ett tiotal hälsosystrar, som t ex i huvudstaden Accra har ett 20-tal 
mottagningsställen för mödrar och späda barn, de flesta i fria luften 
under de mest vanskliga förhållanden. 

WHOis hjälp 

Den första femårsplanen som ovan berörts är nu förbi. Den 1 juli 
1959 startar den nästa. I denna situation har den nya nationella re
geringen vänt sig till WHO för hjälp i en rad frågor. 

WHO och UNICEF hjälper redan nu Ghana med utrustningen av 
dess mödra- och barnavård. Försöken att få en sakkunnig till hjälp med 
organisationen har hittills strandat på att landet inte haft en enda kva
lificerad barnläkare att ställa upp som motpart till experten för att ta 
vid, där denne slutar. Just nu väntar vi UNICEF :s representant hit 
för att diskutera organisationens bidrag till den andra femårsplanen. 
Det gäller närmast utrustning av 70 barnavårdscentraler, tre skolor för 
distriktssköterskor och tre för barnmorskor samt upprustning av vissa 



Sedan den unge stamhövdingen förklarat hälsocentralen 
öppnad visar en ung sköterska honom medicinförrådet. 

sjukhus för sjuksköterskeutbildning med flera förlossningsplatser och 

barnavdelningar. Skolorna måste förläggas till olika delar med hänsyn 

till rekryteringen och språkförhållandena. I ett av de nordliga sjukhu

sen talade patienterna sex olika språk och ett flertal tolkar måste vara 

anställda. Rekryteringsproblemen blir lättare i samma mån undervis

ningen fortskrider. Bottenskolan där engelska är obligatorisk har för 

närvarande mer än en halv miljon lärjungar, 6 eller 7 till 12 år, en 

tredjedel flickor, och gymnasiet 12 000, av vilka en sjättedel flickor, 

13—17 år. Det kniper att få fram flickor till våra skolor i den norra 

regionen, där befolkningen ännu ger 12 cowri-snäckor tillbaka på en 

penny. I stort sett går alla där klädda i ett par små lövruskor, en 

fram- och en baktill, fästa i ett snöre om midjan. Meningen skulle vara, 

säger man, att hindra andarna från att komma in i kroppen. Jag för

modar en mera sannolik förklaring vara, att man vill skydda känsliga 

delar mot sting av bitande insekter. Ibland är lövruskorna ersatta av 

tagelsvansar. Infödingarna antar att sjukdomarna framkallas av demo

ner eller andar. Insektsbett överför ofta sjukdom. I själva verket är 

kanske de båda förklaringarna rätt överensstämmande. 

Regeringen har också bett W H O sända experter för att se till, att 
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ingenting försummas, när nu kampanjerna mot spetälska och yaws ut

sträcks till hela landet. Ett flertal utländska sakkunniga studerar ma

larians epidemiologi, entomologi och ekologi, dvs sjukdomens utbred

ning, de förmedlande insekterna och omgivningens inflytande på båda. 

Försök är också i gång om myggornas resistens mot olika besprutnings-

medel, om tillsättning av kinapreparat till hushållssaltet och andra. 

O m något år startar det på allvar i Togoland med dess halva miljon. 

Snart skall inte längre som nu ca 4 000 spädbarn årligen dö i s k 

hjärnmalaria. . 

M a n har vidare av W H O begärt en specialist i radiologi, en i"ànes-

tesiologi, fem sjuksköterskelärare samt ett stort antal stipendier för stu

dier i utlandet av hamnhygien, födoämneshygien, stadsplanering, sni

gelkunskap, ögonvård, tuberkulosvård, allmän hälsovård, tropisk medi

cin (fem) och patologi. Hur länge skall tropikernas läkare fortsätta 

att fara till Hamburg, London och Liverpool för att studera tropisk 

medicin? Förmodligen så länge praktiska erfarenheter av en fram

gångsrik medicinsk livsgärning där är företrädd av utomordentliga lä

rare som nu doktor Waddy, »de rörliga enheternas» ledare i tio år, 

som nu återvänt från Ghana till London. 

Man har vidare från W H O fått stipendier för att studera uppfostran 

i hälsovård. För närvarande pågår en landsomfattande massupp-

Mödra rna undervisas vid besök på kälsocentrålen. 



Tio minuter kvar av lektionen. Lyckligtvis är fönsterna öppna. Interiör från 
sjuksköterskeskolan î Accra. 

The honorable Allessani, hälso-
ministern. Han är också från non'. 

En bild från norra regionens läns
huvudstad. Det är många orsaker 
till ögoninflammationer i tropi
kerna och det finns ännu bara en 
ögonläkare i Ghana — för fem 
miljoner människor. 
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fostringskampanj omfattande även hälsovård. Det blir den nya hälso
vårdspersonalens uppgift att föra in detta arbete i familjekretsen och 
hos de byäldste via mödravård, barnavård och sjukvård. 

Man hoppas snart från WHO få en sakkunnig till hjälp för en stort 
anlagd kampanj mot tuberkulosen. Denna sprider sig alltmera på 
landsbygden och särskilt i gruvdistrikten. Somliga sjukhus behandlar 
sina tuberkulosfall i den öppna vården, andra på de öppna verandor
na av sjukhuspaviljongerna. En del gruvor ( utländska bolag ! ), som inte 
har röntgen på sina sjukhus, tillämpar regeln, att då en hostande 
gruvarbetare, som vanligen är från den norra regionen, gått ner i vikt 
under 55 kg, så skickas han hem till sin familj med ett mindre pen
ningbelopp och smittriskerna på köpet. 

Regeringen har också fått en specialist för att söka ange det bästa 
sättet att bekämpa snigelsjukan. Denna sjukdom ger blödningar i blåsa 
och tarm, senare inte sällan kräfta. Gossar i åldern 9—11 år är mest 
drabbade, då de badande utsätter sig för smittan i bäckarna. Sjuk
domen är spridd överallt och man står rätt rådvill. 

Med otålighet väntar man ankomsten av en genom WHO förmedlad 
sanitetsöveringenjör från Israel. Städernas kloakproblem och många 
andra sanitära problem blir allt svårare och dyrare att lösa för varje 
år. Voltaprojektets t ex. Detta skall nu skaffa elektrisk kraft bl a för 
att bauxitexporten skall kunna ersättas av egen aluminiumutvinning. 
Många byar sätts under vatten och dammarna blir kläckningsplatser 
för sniglarna. 

Mitt eget uppdrag 
Slutligen har regeringen bett WHO om hjälp med att organisera den 
planerade medicinska högskolan, om en expert att hjälpa till med att 
ordna näringsrådets arbete, om någon att hjälpa till med att organi
sera hälsovården och arbeta ut aktuella lagförslag. Samtidigt skrev 
premiärministern Kwame Nkrumah ett brev till WHO :s generaldirek
tör. Nkrumah är själen i Ghanas nya giv och söker personligen sätta 
sig in i allt, alldeles som vår egen nådiga konung. Nu bad han WHO :s 
generaldirektör om en personlig rådgivare i hälsovårdsfrågor. Kanske 
tyckte WHO att det blev för många rådgivare på en gång. Till att 
börja med har jag fått förtroendet att söka fylla alla de nämnda funk
tionerna under den fina titeln »förste rådgivare i hälsovårdsfrågor till 
regeringen i Ghana». Jag är nu, efter att ha studerat de lokala förhål
landena i hela landet, intensivt sysselsatt med förslagen om att på bästa 
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vis utnyttja de 11,5 miljoner pund, ungefär 165 miljoner svenska kro
nor, som vi fått oss tilldelade på andra femårsplanens kapitalbudget, 
inte utan en skarp fäktning med premiärministerns personliga rådgi
vare i finansiella frågor. De flesta afrikanska stater lägger nu liksom 
Ghana ner 10—15 % av sin budget på hälsovård. 

Det som hindrat en hälsovårdsreform i detta land har framför allt 
varit läkarbristen. När det nu blivit klart, att ett ökat antal läkare på 
sjukhus och distriktscentraler är nödvändigt för att de stora medicinska 
möjligheterna skall kunna tillgodogöras, har det föreslagits att inbjuda 
ett hundratal utländska läkare att slå sig ned här. I december skall 
jag först rapportera i Genève och därefter, på återvägen från julferierna 
hemma, söka lämpliga personliga kontakter i de länder, som har ett 
relativt högt antal läkare, Holland, Västtyskland, Österrike, Italien och 
Israel. Villkoren i Ghana är jämförelsevis goda och det medicinska 
arbetet på många sätt tjusande även om det måste ske på rena lands
bygden (in the bushes). Det är med sorg, som de flesta engelska lä
kare vid kontraktstidens utgång vänder hemåt. Problemet om engels
männens och nu närmast de engelska läkarnas ställning i den gamla 
kolonin är för komplicerat att här tas upp. Låt mig endast omvittna 
det utomordentliga arbete, som på det medicinska fältet lagts ned av 
de brittiska pionjärerna och den vänliga beredvillighet, med vilken de 
meddelat sina erfarenheter. Mitt samarbete med Ghanas egna unga, 
som skall överta ansvaret, har också varit utomordentligt givande. 

Som syns täcker mitt uppdrag hela arbetsfältet. Lagen om förbud 
att öppna sjukhus eller förlossningshem utan regeringens medgivan
de har redan passerat parlamentet liksom förordningen om förbud 
mot privatpraktik för regeringens läkare utom för specialisterna. Re
geringsläkarna får i stället en årlig ersättning om 500 pund ( 7 000 
svenska kr) och hela löneskalan höjs väsentligt (med 4 000 svenska 
kr). Med specialisterna har vi just avslutat framgångsrika förhand
lingar om att inskränka deras privatpraktik till remissfall. Lagen om 
näringsrådet och dess arbete föreligger nu i tryck. Det har varit arbete 
för en stor del av dagen. Särskilt de senaste av nattens timmar är här 
den bästa svala arbetstiden. Nu är tid att ta itu med förslag till en 
allmän hälsovårdslag. 

Det har varit ett privilegium att få hjälpa till i den explosionsartade 
utvecklingen i dagens Afrika. Jag har gått in på några delproblem i 
Ghana, därför att de i stort sett är liknande i de flesta av Afrikas sta
ter eller territorier. 
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Kwame Nkruma själv och ett stort antal v i p (very important persons, berätti
gade at t bo i regeringens gästhus) lägger grundstenen till den anglikanska mis
sionens förlossningshem i Mampong. Det skall nu byggas ut och bli till en av 
Ghanas barnmorskeskolor. Övre bilden. 

Signe Höjer studerar förvaringen av säden i norr. 
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När WHO för tio år sedan började sin verksamhet, valde man att 
i första hand ägna sig åt mödra- och barnavård, veneriska sjukdomar, 
de vattenburna sjukdomarna, malaria och tuberkulos. På intet av dessa 
områden har man ännu i Ghana kommit någon vidare vart. Det är 
därför naturligt, att man ivrigt ser fram mot hjälp från WHO och 
UNICEF, när man nu går att angripa dessa problem. 

Prognos 

De betänksamma skakar på huvudet. Hur skall det gå om kakaopriset 
går ner på världsmarknaden? Kakaoodlingen är grunden för Ghanas 
välstånd och ger ensam landet större inkomster än guld, diamanter, 
mangan, aluminium och timmer tillsammans. Men optimismen syns 
välgrundad och hänvisar på den likartade utvecklingen i hela Afrika. 

Om genomförandet av berörda hälsovårdsprogram är det givetvis 
för tidigt att ännu yttra sig. Jag har ju förut arbetat i Indien och ar
betet där kan nu ses i visst perspektiv. Det gällde Kerala i söder 1952 
—54 och Assam i norr 1956—57. Tid efter annan kommer upp
muntrande rapporter därifrån. Vid sidan av mitt egentliga arbete som 
rektor vid Trivandrums medicinska högskola som tycks gå väl framåt 
lyckades jag där få UNICEF att intressera sig för Keralas mödra- och 
barnavård. Nu har det försports, att docenten Ström junior är där för 
att sätta fart på detta arbete. Ävenså rapporterar min motpart och efter
trädare som professor i förebyggande och social medicin i Dibrugarh, 
Assam, att departementet går framåt. Den undervisningscentral för 
hälsovårdsutbildning av skilda kategorier, som vi startade utanför sta
den i temporära lokaler av lera och bambu, har nu flyttat över i mera 
bestående och verksamheten blomstrar. Man ser eljest inte sällan en 
avmattning av den nystartade verksamheten, när den utländske ex
perten reser. I stället syns förebyggande och social medicin utvecklas 
att bli en väsentlig beståndsdel av hela Indiens medicinska undervis
ning. Detta beror på att ämnet är just vad den indiska medicinen nu 
bäst behöver och på att dess indiska representanter är så duktiga. 

För att återvända till Ghana och Afrika syns det mig vara en rim
lig förväntan, att om 35—50 år livslängden och sjukdomsbilden skall 
komma att vara bra lika vår egen nuvarande. Men det är inte nog 
med entusiasmen hos våra svarta bröder. Mycken hjälp och stöd ut
ifrån är absolut av nöden från dem som är före i teknisk utveckling 
och inte längre dagligen lever i dödsskuggans dal. 
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Vat ten , f ö d a och for tp lantn ing 

Dödsskuggan bokstavligen. Hälsovård och folkfostran i all ära, men li

der folket brist på vatten och föda båtar det föga. Så är nu fallet i 

Ghana med vatten vissa årstider och med födan hela året i vissa lands

delar och för vissa åldrar. U N och FAO hjälper vad de kan. Men det 

syns sannolikt, att för mycket lång tid framåt födan skall komma att 

förbli otillräcklig för en allt hastigare växande befolkning. 

I årtusenden och här i tropikerna intill nyligen har människosläktets 

fortlevande varit bundet vid en obegränsad fruktsamhet hos människor, 

husdjur och kulturväxter. Den rituella trolldomen har därför, utom på 

sjukdomars bekämpande och på seger i strid, varit inriktad på frukt

samhetens hållande på högsta möjliga nivå. Detta intresse har blivit 

något av en instinkt, som genomsyrar det dagliga livet och årets cykel. 

Från att ha varit högsta dygd och plikt har nu denna ohejdade fort

plantning i stället plötsligt blivit en fara för livets bestånd. En lösning 

blir möjlig först när föräldrarna ser sig oförmögna att dra försorg 

om sina växande barnskaror och när politikerna ser sig ur stånd att 

Bostad för en stamhövding i nordväst. I närheten ett liknande äldre »ju-ju-hus», 
där det offras och trollas. När jag nalkades dörren för att titta in steg ett mång-
stämmigt fasans skri upp från den förut utdöda byn. Man kunde ansett sig tvungen 
att slå ihjäl mig om jag stört andarna. Så jag avstod. Byggnaden visar tydligt 
arabisk stilpåverkan. 
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bemästra överbefolkningen. Då måste hälsovårdens folk vara beredda 
att hjälpa med rådgivning om barnantalets begränsning. Därför mås
te redan nu undervisningen av läkare, distriktssköterskor, barnmorskor 
och andra medhjälpare i hälsovården inriktas härpå, helst även under
visningen av lärarna. Frågekomplexet måste åskådligt inarbetas i un
dervisningsplaner och anvisningar, som just håller på att utformas. Det 
är en glädje att rapportera, att dessa tankegångar fått helhjärtad an
slutning från de ledande afrikanerna inom Ghanas hälsovård. 

Ropet från urskogen 

Från Ghana, från Afrika, från hela tropikerna hörs ett allt starkare ljud 
från urskogen. Var och en hemma, som låter sina tankar gå hit ner, 
sedan larmet från den nya tidens tusen bestyr och uppfinningar änt
ligen tystnat om kvällen, kan höra ropet stiga som bruset från ett hav. 
Schweitzer hörde det och gick att på sitt gammaldags men enkelt verk
samma sätt genom sin offerhandling få oss att lystra. Han talar om den 
vita världens skuld till den färgade och om vördnaden för livet. Mis
sionärerna har länge hört ropen från sjuka och döende och skyndat 
att till de plågade överföra kristendomens budskap om broderskap och 
människovärde. Låt vara att den erbjudna sjukvården särskilt inom 
den katolska missionen inte sällan varit av en lika bedrövligt låg yr-
kesstartdard som hängivelsen och omvändelsenitet varit stora. Den pro
testantiska missionen har tvärtom i allmänhet ansetts förtjäna ett myc
ket bättre vitsord för sin medicinska insats. 

Läkare och sjuksköterskor har hört ropet i alla länder. De utgår ju 
i sin verksamhet från vetskapen om livets höghet och om vår skyldig
het att använda vår kunskap till förmån för de mest behövande. 

Vid ett första försök att analysera ljudet syns det kanske oartikule
rat. Men det är inte så svårt att förstå. Det talar om längtan efter fri
het och självbestämmanderätt, budskap, som drivit oss själva fram se
dan länge och som väl ännu kan gripa oss. Den förslavade världen har 
sett vad vi tekniskt kunnat åstadkomma och vill fortast möjligt komma 
upp på samma plan. Det är något hjälplöst i denna strävan att direkt 
utbyta urskogens villkor mot alla moderna bekvämligheter, all denna 
sjukdom mot hälsa. Man springer inte så lätt över västerlandets ut
veckling sedan renässansen. 

Kanske ändå det vore möjligt om vi hjälpte till. Inte för att få tack 
eller förtjäna på det. Vi får visserligen en rörande tacksamhet och 
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Ett barn på ryggen och ett i magen och en tung börda på huvudet. Men leendet 
är inte långt borta. 

mycken glädje. Nog kunde den vara värd 200 kronor per person och 

år, motsvarande ungefär det belopp vi själva ger ut på vår offentliga 

hälso- och sjukvård. Vi kominer i längden också att ekonomiskt för

tjäna på det. Men det är inte därför vi hörsammar ropet från ursko

gen. Vi gör det, därför att det väcker gensvar i våra djupaste mänskliga 

instinkter, så som de uttryckts i det kristna och demokratiska budska

pet om vår skyldighet att hjälpa varandra. 



HÖGLÄSNING i byskolan, ganska lik den i vilken Ghanas premiärminister lärde 
sig att läsa och om vilken han berättar i sina barndomsminnen på vidstående sida. 
Bilderna som illustrerar avsnittet ur hans självbiografi är hämtade ur en nyutkom
men bild- och textrevy Gold Coast to Ghana av Paul Rcdmaynes (förlag: John 
Murray Ltd and the Methodist Book Depot Cape Coast). Premiärministern rekom
menderar boken i ett företal som ett värdefullt tillskott till den nya litteratur, vil
ken håller på att växa fram kring den unga nationen. Bokens värde ligger fram
förallt i dess historiska återblickar och förtrogenhet med kakaofarmarnas liv. 
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Ghanas premiärminister Kwame 
Nkrumah. 

Mina uppväxtår i en kral 

AV KWAME NKRUMAH 

Som bakgrund till doktor Axel Höjers skildring av sitt nya verk
samhetsfält i den nu fria ne ger staten Ghana återges här ett 
avsnitt ur den i sitt slag tämligen unika självbiografi, som skri
vits av Ghanas fyrtiosexåriga premiärminister dr Kwame Nkru
mah. Amerikanska negerförfattare har berättat om sina upp
växtår, men deras barndomsmiljö var storstadsslummen. Pre
miärminister Nkrumah är en äkta son av den afrikanska 
bushen, som tack vare en olärd moders energi sattes i byns 
missionsskola för att sedan själv finna vägen till det ameri
kanska universitetet, där han tog doktorsgraden. Han torde 
vara ganska ensam i världslitteraturen om sin förstahandsskild-
ring av hur det är att födas och växa upp i en genuin kral 
och i polygamiska familjeförhållanden. Han är djupt fästad 
vid modern, den olärda infödingskvinnan, och tecknar henne 
fylld av beundran. Läsaren iakttar en viss modersbundenhet med 
de följdföreteelser västerländska psykologer räknar med. 

Enligt de få tämligen tillförlitliga uppgifter, som tycks finnas om min ankomst 
till världen, är jag född i byn Nkroful i Nzima omkring middagstid på en sep
temberlördag. 

Nzima ligger längst bort i sydvästra delen av Ghana och upptar en yta på 
tusen kvadratmil mellan floden Ankobra i öster och floden Tano med sina la
guner i väster. Områdets befolkning uppgår till hundratusen människor och 
det har sedan långt tillbaka i tiden varit känt för européer under namnet Apol-
50—581563. SocM 
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lonia, därför att det var på S:t Apollonias dag, som den vite mannen först satte 
sin fot i Nzimas land. 

I de avlägsna delarna av Ghana brydde man sig inte om att registrera data 
för födelse, bröllop och dödsfall som man gör i västerlandet. Sådana händelsei
var anmärkningsvärda endast i den mån de gav anledning till celebrering. Enligt 
stammens sed räckte det med att modern höll reda på barnets ålder genom att 
hon förde räkning över antalet nationella årshögtider, som ägde rum alltifrån 
barnets födelse. Inte heller detta var så vanligt eftersom inte någon i byn ägna
de just något intresse åt ålder. Man räknade helt enkelt inte med tid i dessa 
fridfulla samhällen. 

Nzimas nationella årshögtid heter Kuntum. Refererande till min moders räk
ning har det förekommit fyrtiosex Kuntums sedan jag föddes. Mitt födelseår 
skulle alltså vara 1912. 

Den dagen jag föddes hölls det stora fester och trummades det väldigt i byn 
Nkroful, men detta var inte — det måste jag medge — för att fira min an
komst, utan ingick i ceremonierna vid begravningen av min farmor, som dött 
strax förut. Hos Akanstammen (av vilken Nzimas folk utgör en del) läggs 
större vikt vid begravningar än vid bröllop och födelser. Riterna ägnade en död 
bärs upp av tron på förekomsten av en övernaturlig värld, och för att de döda 
inte ska behöva sakna komfort där, så får de med sig i graven guld, kläder och 
andra livsförnödenheter. Släkt och vänner till den avlidna förenas i gråt under 
de första fem dagarna efter dödsfallet. Under den tredje veckan följer en min
nesceremoni som ägnas alla de bortgångna medlemmarna av klanen. Den börjar 
med dryckesoffer till andarna och slutar på småtimmarna med lekar, dans och 
kalas. 

Och naturligtvis kunde det på en sådan speciell dag i Nkroful inte bli myc
ket intresse till övers för den lilla nykomlingen. Det har berättats mig att det 
ändå förekom mycket ståhej omkring mig, ty det dröjde så ovanligt länge innan 
jag visade något livstecken så att min mor gav upp all tanke på mig i tron att 
jag var död. Detta var inte så hjärtlöst som det kanske låter, därför att det är 
en djupt rotad föreställning hos akanerna att om en mor begråter sitt barn så 
blir hon steril allt framgent och det är något av det värsta som kan hända en 
afrikansk kvinna. 

Men mina kvinnliga släktingar, som förmått sig själva att avstå från begrav
ningshögtidligheterna, ville inte ge upp så lätt. Fast beslutna att få liv i mig 
satte de igång med att åstadkomma mesta möjliga stim omkring mig medelst 
cymbaler och andra instrument. Samtidigt skakade de om mig. De stack även 
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en banan i munnen på mig för att få mig att hosta och därmed också att dra 
andan. Till slut lyckades de väcka mitt intresse och krönte sina ansträngningar 
med att stolta överlämna till min nu ivriga moder ett skrikande och sparkande 
lördagsbarn. 

Akanerna lägger in stor betydelse i en nykomlings val av ankomstdag. Den 
bestämmer nämligen hans platoniska själ. Akanerna tror att en människa äger 
tre själar: blodssjälen eller moyga, som förmedlas av moderns blod och upp
fattas som liktydig med klanen, ntoron som förmedlas av faderns säd och okran, 
den platoniska själen. För att undvika missförstånd i fråga om okran får barnet 
ett särskilt namn som överensstämmer med den veckodag det kom till världen. 
Ett gossebarn fött på en söndag kallas Kwesi, fött på en måndag får det nam
net Kodjo osv. För en lördagspilt som jag blir namnet Kwame. Det lever 
kvar ännu mer vidskepelse kring barnets födelse. Så menar man att det första 
barnet blir mindre begåvat, det tredje brådmoget och svårdisciplinerat, det 
nionde för tur med sig och det tionde olycka. Ibland blir fruktan för det otur-
bringande barnet så stor att detta kvävs vid födelsen eller under sina första år. 

Ehuru jag kan skatta mig lycklig att jag kom in i mönstret som lördagsbarn 
och med namnet Kwame, så var det ändå inte så bra att jag blev det första 
barnet och sedan förblev min moders enda barn, därför att enligt traditionen 
är ett sådant barn snarare klent än normalt begåvat. 

Nkroful är en typisk västafrikansk by bestående av 1er- och rishyddor inom 
bamburörsinhägnader. Där bodde jag tillsammans med min moder till dess jag 
var tre år gammal, då vi lämnade byn och flyttade till min far, som var guld
smed i Half Assini. Half Assini ligger omkring femtio engelska mil från Nkroful 
på gränsen mellan den franska järnkusten och Ghana. 

I min barndom fanns det inga kärror; det fanns inte heller några riktiga vä
gar. När min mor och jag lämnade Nkroful måste vi gå till fots hela vägen som 
mest var en gångstig till Half Assini genom Asiama och längs utmed stranden 
av Ayilagunen. Det tog nästan tre dagar och vi fick övernatta i byarna utmed 
vägen. Vid andra tillfällen, t ex när vi vandrade tillsammans i skogen och inte 
hann hem på dagen, sov vi under bar himmel. Jag kommer ihåg att jag hjälpte 
min mor att samla ihop trädgrenar och vissna löv till elden hon gjorde upp för 
att hålla de vilda djuren på avstånd. Jag var inte alls rädd för dem. Liksom de 
flesta barn hyste jag fullkomlig tillit till min mamma. 

Och bättre och omtänksammare beskyddare kunde man inte ha. Fastän hon 
gav mig stor frihet och jag aldrig kände mig fasthållen i hennes förklädesband 
så var hon alltid till hands, när jag behövde henne och hon hade en förmåga 
att veta mina önskningar utan att vi växlat ett ord. Hon höjde aldrig sin stäm
ma när hon gav en order, det var en förunderlig atmosfär omkring henne — 
detta och hennes lugna, bestämda rörelser gjorde henne till förmer än omgiv
ningen och gav henne ett naturligt ledarskap. 

Min far var en karaktärsfull man, synnerligen snäll mot sina barn och stolt 
över dem. Fastän jag antagligen var ett ganska vilt och okynnigt barn, så kan 
jag inte minnas att han lyfte ett finger mot mig. Faktiskt kan jag bara komma 
ihåg ett tillfälle, då jag fick ett rejält kok stryk och då var det min mor som 
var den straffande. Anledningen var att jag i förtreten över att inte få min vilja 
fram spottade i en gryta med stuvning, tillredd för familjens middagsmål. 
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Vi var en tämligen stor familj ehuru jag var mina föräldrars enda barn. Min 
far hade i stället så många flera tillsammans med sina andra hustrur, som han 
äktat enligt fädernas sed. Polygami var lagligt tillåten då och än idag är det 
fullt legitimt för en man att ha så många hustrur som hans ekonomi tillåter. Ju 
flera hustrur en man kan bestå sig dess bättre social position har han. Hur för
kastligt detta sätt att leva än kan synas övertygade monogamister — och 
utan att jag på något sätt vill försvara mitt eget kön — är det ändå ett 
faktum att män är polygama till sin natur. Allt afrikanerna har gjort är att de 
erkänt detta faktum och legaliserat det eller de har med andra ord gjort sam
hälleligt acceptabelt en företeelse, som alltid existerat och säkerligen kommer 
att existera så länge männen finns till. Det är i alla fall anmärkningsvärt få 
skilsmässor i detta polygama samhälle om man gör jämförelse med samhällen, 
där monogamin är förhärskande, i all synnerhet med hänsyn till att skilsmässan 
kan erhållas mycket lättare hos oss än i de sistnämnda samhällena. Ett äkten
skap hos oss kan upplösas av följande skäl: äktenskapsbrott, ofruktsamhet eller 
impotens, alkoholism, sexuell oförenlighet, grälsjuk natur hos den kvinnliga par
ten, oharmoniska relationer till svärmor och upptäckten att man gift sig inom 
sin egen klan. 

Alla medlemmar av en klan betraktas som blodsfränder. Om två medlemmar 
av klanen gifter sig med varandra, tror man att hela klanen drabbas av gudar
nas vrede. I mina föräldrars fall t ex var båda av samma stam, men min fader 
tillhörde Asonaklanen och min moder var från Anonasklanen. Eftersom ärftlig
heten går på mödralinjen tillhör inte jag min faders klan som fallet är i väster
landets äktenskap utan min moders. Min faders linje fortsätter genom den älds
ta sonen till hans syster, som hör till Asonaklanen. 

Bortsett från vår trängre familjekrets, som bestod av fjorton personer, före
föll det som om vi ständigt hade släktingar boende hos oss och vår gård var 
alltid fylld av folk. Det är också en sed hos afrikaner att en aldrig så avlägsen 
släkting kan komma när och hur som helst till ens hem och bli kvar där under 
ens tak så länge detta passar honom eller henne. Det hör inte till god ton att 
fråga hur länge gästen ämnar stanna och när gästen ev ska ge sig av. 

Inom min familj levde man tillsammans mycket fridfullt. Jag erinrar mig 
bara några få trätor i huset. Hemmets kvinnor brukade tura om varje vecka 
med göromålen, antingen var de hemmavid och skötte matlagningen och om
sorgen om min far eller de arbetade ute på fältet eller de gick till marknaden 
och försålde gårdens produkter. För oss barn var det ett underbart liv. Vi be
hövde inte göra annat än leka så lång dagen var. Vår lekplats var stor och skif
tande. Vi hade alltid floden, lagunen och den outforskade skogen inom nära 
räckhåll. Men vi hade inga leksaker. När jag drar mig till minnes hur snälla 
och hänsynsfulla mina halvbröder alltid var mot mig, undrar jag om de ändå 
inte innerst inne tyckte att jag var en liten bortskämd krabat. I någon mån var 
de nog också rädda för att jag skulle springa direkt hem till mamma och skvall
ra. Henne hade de stor respekt för. Det var också sant att min mor inte gärna 
nekade mig någonting och detta drog jag tveklöst nytta av, men jag hade också 
skäl att tro att hon verkligen försökte att inte alltför uppenbart visa sin kärlek 
till mig. När hon t ex hade veckoturen att servera våra måltider så lät hon all
tid mig få sist. Jag insisterade på att få sova hos henne ända tills att jag själv
mant gick över till mina halvbröders bädd, och jag kommer ihåg att jag gjorde 
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uppror när min far kom och ville göra mig äran stridig. Åtskilliga gånger för
sökte han göra klart för mig att han var gift med min mor, men då invände 
jag att även jag var gift med henne och var den som skulle skydda henne. 

Fast min mor inte åtnjutit någon metodisk undervisning, så var hon bestämt 
inställd på att jag skulle sändas till skolan vid första bästa tillfälle. Med sin 
utomordentliga övertalningsförmåga hade hon fått min far att likaså ivra för 
tanken. Min fars önskningar kunde jag nog kringgå men när min mor satte sig 
något före, då var det ingenting annat att göra än att foga sig. 

Första dagen i skolan gjorde mig så missräknad att jag sprang därifrån fast 
besluten att aldrig återvända. Min mor slog dövörat till för mina vilda pro
tester. Varje morgon tog hon mig lugnt men bestämt i armen och drog i väg 
med mig till skolan och satte ner mig på min plats i klassrummet. Antagligen 
förstod jag efter hand att jag förlorat slaget och beslöt mig för att göra det 
bästa möjliga av situationen. Till min egen häpnad fann jag snart nöje av lek
tionerna och det så pass att jag längtade till nästa skoldag, i trots av att vi barn 
levde i ständig ängslan för läraren och hans flitigt begagnade spö. Det gick 
t o m dithän att jag var så glad i skolan att jag började oroas för att min far 
kanske inte alltid skulle ha råd att betala månadspenningen på threepence. Där
för började jag föda upp höns, som jag sålde för sex pence stycket. Det gav mig 
möjlighet att själv inte endast betala skolavgiften utan också köpa de böcker 
jag behövde. I verkligheten hade min far det ganska väl ställt och behövde ald
rig neka oss barn något vi bad om. Eftersom han därtill var en generös natur, 
så minns jag inte att det hände någon gång. 

En händelse under mina tidigaste skolår har alldeles särskilt bränt sig in i 
mitt minne, kanske därför att den gav mig min första lektion i disciplin. En dag 
fick vi pojkar nys om att skolinspektören skulle komma till vår skola. Vi beslöt 
att utnyttja det besöket för att ta revansch på vår koleriska skollärare genom 
att skolka hela inspektionsdagen. Det var bara en sak som retade mig och det 
var att jag inte kunde få bevittna inspektörens min när han trädde in i det tom
ma klassrummet och •—• vad som var ännu angelägnare — lärarens ilska. Natur
ligtvis måste vårt beteende ha berett honom stort obehag, men följande morgon 
var det i alla fall han som fick sista ordet. Han mötte oss med sitt fruktade 
spö och gav oss tjugofyra rapp var på bara stjärten. Slagen tog så håri att jag 
inte kunde sitta på skolbänken de närmaste tre dagarna. Men hur mycket sveda 
detta förorsakade både min kropp och min självkänsla så var jag dock fullt 
medveten om att jag hade förtjänat det. Och från den dagen har jag alltid sökt 
att acceptera nederlag som jag väl vet mig ha förtjänat, hur förödmjukande 
det än kan vara. 

Ungefär samtidigt med denna skolhändelse kom jag under inflytande av en 
romersk-katolsk präst, en tysk vid namn Fischer. Denna kultiverade man tog 
sig an mina studier. Min far var inte religiös, men min mor var omvänd till den 
katolska läran, och hon och fader Fischer fick mig döpt i romersk-katolska kyr
kan. Under flera år tog jag min religion mycket allvarligt och brukade hjälpa 
till i mässan. Men som jag blev äldre kände jag mig alltmer trängd av kyr
kans stränga disciplin. Det var inte det att jag blev mindre religiös utan jag 
kände behov att stå i ett direkt personligt förhållande till min gud, inte ha en 
tredje part som förmedlare i en så personlig angelägenhet. Numera är jag kris-
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ten utan att tillhöra något samfund och så är jag marxistisk socialist, i vilken 
kombination jag inte funnit någon motsatsspänning. 

Samma fruktan att bli behärskad och hämmad i min personlighelsutveckling, 
som jag hyst gentemot kyrkan, har jag även erfarit gentemot kvinnorna. Vid 
den tidpunkt jag bröt mig ur beroendet till kyrkan var jag rent orimligt rädd 
för kvinnor. Jag kommer särskilt ihåg en flicka som bodde i närheten av vårt 
hem och som brukade vänta på mig i timtal på en gångstig, vilken skilde vår 
inhägnad från grannens. En dag råkade jag stöta på henne där. Hon närmade 
sig mig och sökte få i gång ett samtal. När hon såg att jag bara stirrade på hen
ne som ett vettskrämt djur trodde hon att jag var blyg och viskade djärvt att 
hon älskade mig. Jag blev så uppskrämd och for ut i ovett mot henne som om 
hon hade slagit mig. Så störtade jag in och berättade för min mor om flickans 
avskyvärda tilltag. Min mor skrattade och sa: »Du borde känna dig smickrad i 
stället. Det är väl inget fel att någon tycker om dig.» 

Flickan framhärdade i det att hon övergick till att bära mat till min mor 
som var särskilt lagad för mig. Så snart jag fick klart för mig att maten kom 
från henne vägrade jag att äta den. 

Jag har aldrig kommit över denna känsla av skygghet gentemot kvinnor. Det 
är inte längre skrämsel, det ligger djupare än så. Kanske det är rädsla för att 
bli på något sätt fångad, förlora sin frihet och självbestämningsrätt. Jag har 
samma känsla också i fråga om pengar och den organiserade, obligatoriska reli
gionen. Alla dessa tre makter borde enligt min mening spela en mycket liten 
roil i en mans liv, för när de tagit överhand, blir han lätt en slav och förlorar 
sin personlighet. 

Tänk bara om jag fallit till föga för de passionerade orden från flickan i by
gatan! Då hade jag väl nöjt mig med att tillsammans med henne förbli kvar för 
återstoden av mitt liv i Half Assini — som byskollärare eller guldsmed som min 
fader. Men nu blev det inte så. 

Och nu är Nkruma gift med en egyptisk prinsessa. Och talar inte längre om 
sin egen person utan om »thc african personality». 

- När jag var ung och deltog i ungdomsarbetet var mitt huvudintresse kampen 
för bättre villkor för de mest vanlottade, säger Kwame Nkrumah och arbe
tar ivrigt för att dagens ungdom skall känna sitt ansvar för den nya nationen och 
fortsätta strävandena för bättre sociala och kulturella villkor för alla. De skall lära 
sig disciplin, arbetets värde, odla ärlighet och respekt och väl utnyttja sin fritid. 

Studentrum i universitetet i Lcgon, som tar emot flera hundra studenter. 
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Mission till Tunisien 

AV PROFESSOR INGVAR SVENNILSON 

Som självständig nation är Tunisien inte gammalt. År 1955 över

lämnade fransmännen makten till en nationell regering, som bildats 

av motståndspartiet Neodestour. I detta parti ingår representanter för 

olika grupper, såväl mera traditionellt inställda som fackföreningsrö

relsen närstående socialister. Den nya regimen har fått ett starkt dik

tatoriskt drag. Andra partier tolereras inte, misshagliga tidningar som 

avviker från regeringslinjen dras in, presidenten har en dominerande 

ställning, parlamentet spelar en underordnad roll i förhållande till 

partistyrelsen, och massorna, som till minst 80 procent är illitterata, 

står under starkt propagandainflytande. 

Det politiska systemet är sålunda, liksom i de flesta underutvecklade 

länder, starkt centraliserat. Detta är ett av de problem, som möter den 

som försöker bidra till arbetet på utvecklingen av Tunisiens ekonomi. 

Jag skall i det följande redovisa några erfarenheter från en sådan 

mission, som utförts inom ramen för FN:s tekniska biståndsverksam

het. 

Man måste erkänna, att en viss grad av centralisering av landets 

politiska och ekonomiska ledning varit nödvändig i det läge där det 

befinner sig. Tillgången på personer med goda kvalifikationer för le

dande befattningar är synnerligen begränsad. Det man kan räkna 

med är i själva verket en liten elit, som med presidenten i spetsen tagit 

makten och styr landet. Bristen är särskilt stor på personer med tek

nisk, kommersiell eller administrativ utbildning och praktisk erfaren

het. I varje fackdepartement finns det vid sidan av ministern endast 

ett fåtal personer, som fyller rimliga krav på ämbetsmän. I alla lägre 

grader inom administrationen och även på vissa ledande poster har 

man fått placera ungt oerfaret folk utan erforderlig utbildning. 

Detta är delvis en följd av att fransmännen under sin regim mono

poliserade alla nyckelposter inom näringsliv och administration. Det 

fåtal studenter som sökte sin utbildning i utlandet fann det utsiktslöst 
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att utbilda sig i annat än humanistiska, juridiska eller medicinska äm
nen. Därtill kommer, att de som under den franska tiden medverkade 
i administrationen nu, alldeles oavsett sin nationella inställning, skju
tits åt sidan. När det gäller att få saker gjorda, tvingas man därför att 
arbeta så gott som i ett vakuum. Det finns många som vill diskutera, 
det finns många som vill pröva sina älsklingsidéer, men få som kan 
utföra även ett enkelt uppdrag. 

Till förvirringen bidrar att ett antal fransmän dröjt sig kvar i ad
ministrationen. Även om de bästa lämnat, är de kvarvarande i stort 
sett mera kvalificerade än de inhemska tunisierna. Men de är samti
digt kringskurna och måste ständigt vakta sig att inte avvika från regi
mens uppfattning. Detta leder lätt till en osjälvständig opportunism. 

Det måste erkännas, att man nu ivrigt söker fylla ut luckorna ge
nom att ge en ny generation möjlighet till utbildning hemma eller i 
utlandet. Men detta tar tid. 

Under tiden har man sökt utnyttja utländska experter. Sådana till
handahålls av de internationella organisationerna, av Frankrike och 
Förenta Staterna. Sammanlagt rör det sig kanske om ett 100-tal på 
olika områden från skolväsende, hälsovård och stadsbyggande till fis
ke, jordbruk, industri, statistik och ekonomi. Även om skaran som 
alltid vid sådana internationella företag är blandad, gör dessa exper
ter otvivelaktigt en hel del nytta. Men mycket av deras insatser rinner 
ut i sanden. De som arbetar högre upp i administrationen lider av 
bristen på kvalificerade medarbetare. De som arbetar i fältet, möter 
oerhörda uppfostringsproblem bland en okunnig befolkning; det blir 
lätt droppar i havet. 

Det vimlar i ett land som Tunisien av vackra planer och projekt på 
papperet. Svårigheten är att få dem omsatta i handling. Det finns 
projekt för nya odlingar och nya industrier. Men det fattas folk som 
helt enkelt kan göra det. Det fattas folk som kan planera och bygga 
en fabrik, träna folk, driva den färdiga fabriken och skapa en försälj
ningsorganisation. Sådant folk tillhandahålls knappast alls genom tek
niskt bistånd utifrån. 

Man tvivlar därför ibland om allt planerandet och projekterandet 
inte innebär, att man börjat i galen ända. Större nytta skulle det an
tagligen göra, om man helt enkelt satte in krafterna på vissa punkter, 
och skapade vad man kallat »growing points», från vilka sedan im
pulser kunde utgå till andra företag. 

Ett av de mest lovande försöken i denna riktning utgår från den 
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statliga investeringsbank, som nu skapats under ledning av en i Sveri
ge utbildad tunisisk bankman. Men de skikt, som normalt skulle re
krytera företagarämnen, bildar ett svagt rekryteringsunderlag. Frans
män och judar vilkas ställning är osäker har tidigare dominerat inom 
industri och handel. Den tunisiska bourgoisien är traditionellt mera 
inriktad på jordägande eller annan fastighetsplacering. Hantverkar-
skrået är yrkesmässigt och ekonomiskt underminerat genom konkur
rens från franska industriprodukter och lever i slumartade förhållan
den. Man måste därför även här sätta sitt hopp till den ungdom som 
nu får en utbildning för nya uppgifter. 

Man brukar tala om startsvårigheter för de underutvecklade län
derna. Kapitalbrist kan vara en svårighet. Men som jag här sökt be
lysa, finner man svårigheterna främst på det personliga planet. 

Jag tror man skall akta sig för att generalisera från ett enskilt fall. 
Vad jag förstått, har man i vissa länder i Främre Orienten, exempel
vis Iran, Irak och Egypten, funnit mycket bättre förutsättningar på 
det personella planet för en utveckling av näringslivet. Detta torde 
främst sammanhänga därmed, att man sedan en längre tid har en 
omfattande universitetsorganisation, uppbyggd med utländskt stöd. 
Tunisien arbetar i detta avseende med ett svårt handikapp. 

Situationen är desto allvarligare som fattigdomen och undernäring
en särskilt under torrår är svår, och som en stor del äv befolkningen 
är arbetslös eller undersysselsatt. Befolkningen växer snabbt, och en 
sjunkande standard är därför ett allvarligt hot. Bristen på naturtill
gångar gör också framstegen dyrköpta. 

Expertens uppgift i ett land som Tunisien blir i det läge jag här sökt 
teckna en annan än han kanske från början tänkt sig. Man kan säga 
att den i högre grad blir av diplomatisk än av praktisk natur. Det gäl
ler i första hand att komma underfund med det styrande skiktets in
ställning. Detta kan vara svårt nog i ett system, som är så centralise
rat, att även en fackminister är osäker om de riktlinjer som en dag 
kommer att accepteras av ledningen. Det gäller vidare att söka kana
lisera verksamheten bland en okunnig personal i en något så när nyt
tig riktning. Det fordras tålamod att lyssna till och diskutera amatör-
artade föreställningar. Det gäller att övervinna den tendens till mo-
nopolisering av kunskaper och karriärlysten opportunism, som ofta 
kännetecknar en administration, som ännu ej stabiliserats och som le
ver under ett starkt politiskt tryck. Det gäller vidare helt enkelt att 
gång på gång försöka få saker gjorda och program genomförda, som 
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man en gång enats om. Man måste därvid sänka sina ambitioner och 
vara tillfredsställd om man, aldrig så långsamt, lyckats påverka ut
vecklingen i gynnsam riktning. Den utländska experten måste alltid 
hålla klart för sig, att det är landets egna, med deras nationella ambi
tioner, som måste svara för handlande och utveckling. Man måste 
ständigt inrikta sig på att göra sig själv överflödig. 

En ekonom kan i ett sådant land göra ganska litet som ekonom. 
Han blir i första hand, om han alls skall lyckas, en förmedlare mel
lan grupper som icke samordnat sin verksamhet, en pådrivare och 
uppmuntrare. Han måste framför allt akta sig för att försöka mästra 
eller demonstrera att han vet bättre. Att lösa de psykologiska proble
men blir långt viktigare än att utforma vackra ekonomiska planer. 

»NO T I M E F O R K N I T T I N G » . Hustrun till en amerikansk FN-expert, som 
var kallad till det lilla undangömda himalayanska kungadömet Nepal tillråddes av 
sina vänner at t ta med sig massor av stickning, därför att hon skulle inte kunna 
få någon annan möjlighet att ta död på sin egen tid. Men vår amerikanska fru 
var inte väl installerad i familjens nya miljö förrän hon kunde skriva hem till 
sina rådgivare »No time for knitting». Sedan har detta uttryck blivit något av en 
slogan för många experthustrur som inte tvekat att bryta upp familjens bopålar 
och slå ner dem i främmande avkrokar av världen. FN:s månadstidning United 
Nations Review har under året haft en löpande serie uttalanden av fruar till ex
perter som är fyllda av entusiasm och handlingsiver för de nya arbetsfält mannens 
FN-uppdrag fört dem till. 

Redan det att anpassa hemmet efter det nya landets marknad och seder och 
göra det så at t det alltid kan stå öppet för mannens medarbetare och andra re
senärer, at t det blir en god träffpunkt för expertteamet på platsen, är en nog så 
krävande mission. Men sedan ger det nya landets behov av sakkunnig hjälp i so
cial- och sjukvården goda tillfällen för expertfruarna att finna användning för 
verksamhetslust och yrkeskunnande. Fru Signe Höjer, maka till medicinalstyrelsens 
förra generaldirektör dr J Axel Höjer, som i detta nummer skildrar sitt nya ar
betsområde i Ghana, har om någon gett strålande exempel på att expertfruar kan 
göra insatser i biståndsarbetet som väl mäter sig med männens. Men här nedan 
har vi ännu en aktuell bild av en svensk expertfru, ute i självvalt socialarbete i 
Indien, nämligen makan till första byråsekreterare Sten-Olof Döös, fru Veronica 
Döös, likaså byråsekreterare i Arbetsmarknadsstyrelsen. I kraft av sin socionomut
bildning kunde hon med säker hand låta engagera sig i socialarbetet i en by 
utanför New Delhi samtidigt som hennes make verkade på den indiska arbets
marknadsstyrelsen i staden om vilket han berättar i sin artikel längre fram i detta 
nummer. Vid hennes avresa hyllades hon av byborna och på bilden ses barnen 
medverka i avskedsuppvaktningen. 
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FN ger startsignal för socialt arbete i Pakistan 

AV K U R A T O R A N N A - M A TOLL 

Min mulåsna »tröttar» oförtrutet framåt, bergstig upp och bergstig 
ned — ibland ingen stig alls, bara stenslänt eller djungel. Ingen brant 
eller stup är för tvär för henne, säkert väljer hon sin väg. Under de 
två dar vi varit på väg har hon inte snubblat en enda gång, inte slirat 
i gyttjan eller hasat utför en höjd. Min beundran för henne stiger sta
digt, lika visst som jag är säker på att hon inte har ett uns av sympati 
för mig som hon nödtvunget kånkar på sin rygg på väg till den av
lägsna by vi har som mål. Två s k hälsotjänstemän, två poliser och 
två tjänare — vi är en hel liten karavan på utryckning till en trakt, 
varifrån några smittkoppsfall rapporterats. Några mulåsnor är lasta
de med trälådor med smittkoppsvaccin och annan medicinsk utrust
ning, mjukt gungande på sovsäckar och tältutrustning. 

Dagen är solig och regnet avlägset. Mitt enda problem är att hålla 
mig fast på mulåsneryggen, när uppåt- eller nedåtvinkeln är för skarp 
eller vattendragen för strida. Annars har jag god tid vandra egna vä
gar med mina funderingar. — 

Här är jag nu för andra gången i ett för mig vilt främmande land 
— Etiopien — där det förväntas av mig, att jag på FN:s uppdrag 
skall introducera socialt arbete i samband med sjukvård. Jag har va
rit här bara drygt en månad och vet ännu mycket litet om hur mitt 
arbete kan gestalta sig i en framtid. Första månaderna tar jag det hela 
tämligen lugnt. Det gäller att bli orienterad i landet, bli bekant med 
sedvänjorna här, försöka få en inblick i de förhållanden som är ak
tuella i samband med socialt arbete. — Så kan en mulåsneritt till en 
by långt bortom bergen och en veckas vistelse där ge en del av värde 
och uppslag, även om mitt arbete längre fram kanske mest kommer 
att koncentreras till Addis Abeba. 

Förra gången — det var i början av 1953 — gällde det Pakistan. 
Då jag kom till Karachi, var jag inte som här den första för FN:s 
tekniska biståndshjälp för socialarbete. Ett internationellt team var 
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redan sedan ett drygt halvår på platsen. En sexmånaders kurs för ut
bildning av socialarbetare hade startat under stora svårigheter, och det 
sextiotal pakistanare och pakistanskor som fick sina diplom i mars 
1953 var att betrakta som pionjärer inom socialt verksamhetsområde. 
De flesta av dem återgick emellertid ganska snart till tidigare anställ
ningar inom andra yrken. Bara ett begränsat fåtal, en elit, var be
sluten fortsätta plöja väg för ett nytt verksamhetsfält. 

För utomstående föreföll tiden ännu inte mogen för socialt arbete 
och utbildning i Pakistan, ett land som så sent som 1947 vunnit själv
ständighet. Andra problem — som det tycktes av mycket mer vital 
betydelse — pockade på sin lösning. Det kunde gälla jordbruksfrågor, 
industri, byggandet av järnvägar, ordnande av elektricitet och vatten
försörjning, upprättandet av skolväsende etc. Vi 3—4 s k FN-exper-
ter eller rådgivare för socialt arbete hade nog i början av vårt arbete 
ett starkt intryck av att varken landets regering eller allmänheten 
hade värst mycket intresse eller förståelse för vår uppgift, säkert mest 
beroende på att begreppen socialt arbete och yrkesutbildning för dem 
ännu var rätt dunkla och svävande. Men här var vi, rekvirerade av 
landets egen regering och åtminstone för oss syntes det självfallet att 
socialutbildning och organiserat socialt arbete borde ha sin givna plats 
i uppbyggnadsarbetet för den nya staten. 

Kommer man från ett land som Sverige, där socialvården redan är 
till ytterlighet utbyggd, ligger det snubblande nära till hands att man 
tänker i svenska välfärdsbegrepp: socialvårdsbyrå, mödrahjälp, åld
ringsvård, sjukförsäkring, pensioner, barnbidrag etc. Det tar sin tid att 
tänka om i nya former, rätt från grunden. Och att med något av ska
pande fantasi tänka sig in i — inte hur ens egen välkända socialvård 
kan appliceras på det land man är satt att arbeta i, men i vad för 
slags, kanske helt ny, form, socialt arbete kan råda bot på något av 
den sociala nöd man möter. Samtidigt, det är ganska klart, tvingas 
man tänka sig grundligt igenom de sociala begrepp och arbetsformer 
vi i västern tar för självklara. Detta för att få en uppfattning om vad 
av värde vi kan tillföra ett s k tekniskt underutvecklat land. Här mås
te man både skala bort det som kan vara för avancerat och sådana so
ciala utvecklingstendenser som redan visat sig ge negativa resultat i 
västliga länder. 

En sak till av vikt, innan man på allvar startar socialt arbete i ett 
annat land. Man måste försöka se på det landets förhållanden med 
inhemska ögon, i viss mån kunna reagera som innevånarna själva, 
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veta så mycket som möjligt om bakgrunden till den livssyn som reg

lerar deras dagliga liv. Personligen tror jag också att man måste tyc

ka om landet och folket — i annat fall gör man inget bra arbete. Allt 

det här tar tid, minimum är nog sex månader. 

Det vore förmätet att påstå att inget socialt arbete existerade i Pa

kistan, innan FN:s internationella team kom dit 1952. Där fanns re

dan åtskilliga föreningar för hjälp till sjuka och fattiga, en blindskola 

och ett par barnhem för föräldralösa. Den stora kvinnoföreningen 

APWA (All Pakistan Women Association), Röda Korset och Civil 

Defence Organisation (Civilförsvarsorganisationen) hade redan vid fle

ra tillfällen, bl a under hungersnöden för några år sen i Öst-Pakistan 
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och under de årliga översvämningarna, tagit stortag för att avhjälpa 
det värsta eländet. Men utan att förfalla till negativ kritik kan man 
lugnt säga, att här saknades samordning för de olika hjälporganisa
tionerna och effektiv kanalisering mellan de nödlidande och respektive 
hjälpförening. Självfallet berodde detta förhållande till stor del på att 
man inte hade tillgång till vare sig utbildade socialarbetare eller nå
gon topporganisation för administration och samordning. 

Det är i och för sig fascinerande att starta socialt arbete i ett land, 
men det blir kanske ännu mer av ett äventyr, då man arbetar i ett 
team så internationellt sammansatt som vårt i Pakistan. Under de 
drygt tre år jag var där, undergick vårt team många förändringar, 
men nästan alltid hade vi representanter för olika världsdelar. Två 
amerikanskor, en amerikansk neger, två holländare, en australienare, 
en egyptier och till slut ännu en amerikanare arbetade i teamet kor
tare eller längre tid — inte att förglömma de pakistanare som hela 
tiden självklart var inneslutna i vår arbetsgemenskap. — Vi var alla 
mycket olika personligheter med vitt varierande bakgrund och erfa
renhet och med högst olika uppfattning om hur socialt arbete och ut
bildning borde formas och administreras i ett land som Pakistan. Det
ta hade väl sina sidor och svårigheter. Våra diskussioner var minst 
sagt livliga, olika meningar skar sig ofta knivskarpt, men jag tror just 
denna olikartade sammansättning av teamet under olika perioder var 
mycket berikande både för vårt arbete och för oss själva. Varken våra 
utbildningskurser eller de förslag och memoranda som avgick till re
geringen kunde beskyllas för någon ensidighet — tvärtom. Slutresul
tatet av teamets arbete som sådant kunde också utan överdrift beteck
nas som bra. Själv lärde jag mig åtskilligt av samarbetet med teamet, 
inte minst av den egyptiske medarbetaren, som från sitt hemland hade 
viss erfarenhet av hur man organiserar socialt arbete i ett underut
vecklat land. Som muhammedan gav han mig också värdefull »inside 
information» av muhammedanskt betraktelsesätt, särskilt viktig för en 
västerländsk kvinna som arbetar i ett land, där den museimanska re
ligionen spelar in i nästan allt dagligt liv. 

Det stod ganska snart klart för oss att den förut nämnda sexmå
naders kursen i Karachi inte gett tillfredsställande resultat för utbild
ning av socialarbetare. Den hade varit för kort, omfattat för många 
elever, rekryteringen hade lämnat åtskilligt övrigt att önska etc. Dess
utom hade undervisningen varit för teoretiskt lagd och vidare var möj
ligheterna för anställning inom sociala verksamhetsområden så gott 
som inte existerande. Efter åtskilliga förhandlingar med regeringen 
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sattes nya kurser igång: först en 9 månaders i Karachi, sedan en 2 
års diplomkurs vid universitetet i Lahore (i norra Pakistan) och slut
ligen en 9 månaders kurs i Dacca i Öst-Pakistan. Särskilt de båda 9 
månaderskurserna hade tyngdpunkten på s k »training on the job» 
— utbildning under praktiskt arbete på olika sociala områden; s k 
Urban Community Development (närmast översatt kommunutveck
lingsarbete i en stad), kuratorsarbete i vidsträckt bemärkelse och 
Delinquency work — arbete bland ungt kriminellt klientel. 

För svenska socialarbetare som är vana att arbeta i mer stabilise
rade förhållanden och — om uttrycket tillåts mig — »färdiga» sam
hällen, kan det sociala arbete som betecknas med termen Urban Com
munity Development kanske ha sitt särskilda intresse. — I ett s k un
derutvecklat land kan ofta fordringarna eller förväntningarna på den 
inhemska regeringen vara oproportionerligt stora, främst med hänsyn 
tagen till existerande ekonomiska och personella resurser. Bidragande 
till detta förhållande är också att man, åtminstone i de asiatiska län
derna, ofta har en snäv »joint family» syn på omvärlden, m a o man 
ser till sin egen familjs och släkts intressen men inte gärna till de mer 
allmänna. De senare intressena lämnar man till en mer eller mindre 
abstrakt regering att ta tillvara — gör inte vi det hemma rätt ofta 
också?! Resultatet blir oftast att just ingenting blir gjort i den egna 
kommunen: den allmänna skräphögen eller den malariamyggfyllda 
vattensamlingen blir kvar år efter år utan att nån tar ett tag för att 
med gemensam ansträngning få bort den. 

Här kan s k Community Development-arbete betyda åtskilligt för 
att åstadkomma vissa allmänna förbättringar i samhället. — Första 
steget för startande av sådant arbete är att försöka få tag på de le
dande, inte bara männen utan också kvinnorna inom de slumdistrikt 
i staden, som i samråd med regering och stadsförvaltning utvalts för 
demonstration av projektet i fråga. Med små grupper av våra elever 
tog vi redan de första dagarna av våra nio-månaders kurser oriente
rande kontakter med män och kvinnor, som ansågs ha viss auktoritet 
och framåtanda inom respektive kommuner. Med dem diskuterade vi 
vad man önskade i kommunen, och utifrån de ofta ganska vagt — el
ler för storslaget — formulerade önskemålen, t ex önskan om ett helt 
sjukhus — formades så småningom förslag till mindre och utförbara 
projekt, som vi tillsammans med dem kunde koncentrera oss på. Just 
detta var viktigt: att få fram behoven som man såg dem i den egna 
kommunen och att sen i samråd, utan påtryckning från vår sida, för
söka arbeta fram lösningar för dem. I början hade man nog svårt att 
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förstå, att inte vi var där för att göra hela jobbet utan att de själva 
skulle ta huvudparten av ansvaret för det hela. Viktigt var det också 
att starta med sådana mindre projekt som hade chanser att snabbt ge 
lyckade resultat. 

Det kunde t ex gälla att rensa upp en stinkande gränd, få dit sop
tunnor och att få det öppna avloppet att fungera bättre. Eller att ord
na nån liten lokal och en frivillig arbetskraft för att lära barn och 
vuxna att läsa och skriva. Inom parentes sagt var läs- och skrivkun
nigheten i Pakistan ungefär 11 %, och det var ganska rörande att se 
med vilket intresse både män, kvinnor och barn strömmade till för 
att lära sig att åtminstone läsa innantill och formulera skrivtecken. -^-
Ibland kunde vi få disponera nån liten veranda eller ett pytte rum för 
en klinik för kvinnor och barn nån eftermiddag i veckan, och en 
kvinnlig läkare ställde sig till förfogande. Eller en systuga kunde öpp
nas, där kvinnorna kunde lära sig sy och sticka. En öppen plats ren
sades upp för lekplats till barnen, och några ungdomar från kommu
nen tränades i att leda lekar och sport med dem. Särskilt det sista var 
ett mycket välkommet inslag i slumdistrikten, där barnen mest bara 
hade smutsiga gränder till sitt förfogande. Från WHO:s mödravårds
centraler kom utbildade sköterskor och gav demonstrationer om barna
vård och personlig hygien för kvinnorna i våra distrikt, också en sak 
som så småningom blev mycket uppskattad. En grupp unga flickor 
från kommunen tränades att ge injektioner under den årliga över
svämningen i Dacca, då man befarade epidemier, smittkoppor bl a. 

Det här är bara några få exempel på vad som kunde åstadkommas 
i ett stadsdistrikt, där förut knappast något aktivt deltagande från in
nevånarna ägt rum vad beträffar allmänna förbättringar. Visst fick 
vi och våra elever känna på många bakslag och möta mycken misstro 
— annat var inte att vänta — men långsamt och säkert vann vårt de
monstrationsprojekt mark och erkännande, inte bara i slumdistrikten 
men också på högre ort: i stadsförvaltning och i regeringsministerier
na. För de officiella myndigheterna var det av stort värde att genom 
våra Neighbourhood councils — närmast översatt grannskapsråd •— 
som regelbundet möttes var eller varannan vecka, få direkta uppgifter 
om kommunens behov, önskemål och egna prestationer. Så småning
om kunde bättre samarbete etableras mellan slumdistriktet — stads
förvaltningen och provinsiell regering. När t ex innevånarna i berör
da distrikt visat prov på vad de kunde åstadkomma genom egna an
strängningar och samarbete sinsemellan — en penninginsamling för 
ett visst ändamål, startandet av en liten skola etc — blev myndighe-
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terna intresserade och kunde på anmodan hjälpa t ex med att ställa 
bättre lokal gratis till förfogande eller skaffa fram utbildad lärarkraft 
eller skänka material för förbättring av en gränd eller gata. Eller kan
ske kunde t o m en riktig klinik ordnas i distriktet. 

Detta att få med kvinnorna i kommunarbetet hade sitt särskilda in
tresse i en muhammedansk stat som Pakistan. En stor del av kvinnor
na där — något procenttal vågar jag inte stå för — lever i s k Pur-1 

dah, dvs avskildhet, och får inte obeslöjade möta andra män än sin 
egen. Vågar de sig ut på gatan någon gång, bär de en s k burqah, en 
vit klädnad som täcker dem från huvudet till fötterna. Ett gallerverk 
för ögonen ger dem ledsyn. Endast en liten del av den bildade klassens 
kvinnor deltar mer aktivt i arbete utanför det egna hemmet. 

Jag kan inte säga, att det var nån lätt sak precis att få med kvinnor 
från slumdistrikten i det allmänna uppbyggnadsarbetet. I början var 
de mycket skygga ens att komma till möten bara för kvinnor, men så 
småningom fick vi några att inte bara närvara vid Neighbourhood-
councils möten utan också att yttra sin mening. I våra korta upplys
ningskurser och diskussioner deltog de med liv och lust, och både i 
Karachi och i Dacca gjorde kvinnorna sådana insatser i slumdistrikten 
att männen där ibland sa: »Nej, har kvinnorna verkligen åstadkom
mit det, måste vi också göra nåt!» Så blev kvinnorna här — som så 
ofta på andra håll i världen — indirekt en drivande kraft också bak
om det som männen slutligen åstadkom. 

För utbildningen av våra socialarbetare var det praktiska arbetet 
ute i slumdistrikten av stort värde. Här fick eleverna direkt kontakt 
med svårigheter och nöd, som de förut kanske bara helt allmänytligt 
kände till. Här fick de också chansen att i direkt handling visa om där 
fanns kraft och ärlighet i deras tidigare fraser — bl a i ansöknings
handlingarna för kurserna — att de ville hjälpa sitt »nödlidande, fat
tiga folk till bättre existensmöjligheter». 

Socialt arbete i direkt samband med sjukvård av olika slag — för 
oss hemma i Sverige är sådan verksamhet lika självfallen som nödvän
dig. Inte så i ett land som Pakistan, där kuratorsarbete vid min an
komst dit var ett fullkomligt okänt begrepp. Efter en längre tids stu
dier vid olika sjukhus och kliniker i Karachi, Dacca och Lahore var 
jag emellertid klar över en sak: otroligt mycket av det sjukvårdande 
arbete som utfördes där, rann ut i sanden och blev utan effekt, därför 
att de ekonomiska, sociala och rent personliga förhållanden som in
fluerade patienternas möjligheter för tillfrisknande hitintills inte be
aktats. Detta huvudsakligen beroende på bristande resurser i samhäl-
51—581563 SocM 
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let och avsaknad av utbildade socialarbetare. Några få exempel: sjuka 
familjeförsörjare sökte oftast vård försent, då de vid sjukdom förlorade 
sin arbetsinkomst och inga möjligheter fanns att hjälpa en svältande 
familj, som ibland bestod av 10—12 medlemmar. Råd beträffande 
diet, medicin, vila, ombyte av arbete etc kunde ytterst sällan följas på 
grund av den ekonomiska situationen, okunnighet och brist på samar
bete både mellan sjukhuset, patienten och anhöriga. Tillfrisknade pa
tienter kunde ligga kvar på sjukhusen i månader, bara för att deras 
anhöriga struntade i dem eller de hade inte medel för transport hem 
eller kanske hade de helt enkelt ingenstans att ta vägen. Barn, övergivna 
av sina föräldrar eller barn födda utom äktenskapet, omhändertagna 
på barnavdelningarna för långa tider, ibland år, var en annan alltför 
vanlig företeelse. Likaså gifta kvinnor, som vid långvarig sjukdom, 
t ex tuberkulos, vägrades komma tillbaka till sina hem. Handikappade 
barn, som inte kunde få nödig behandling eller proteser . . . listan kun
de bli hur lång som helst. 

För att kunna åstadkomma ett någotsånär effektivt kuratorsarbete 
i ett land som Pakistan var det nödvändigt arbeta på två linjer: dels 
ge individuell hjälp och rådgivning vid sjukhus och kliniker, dels ak
tivt medverka till att erforderliga resurser för patienter, i behov av 
mer hjälp än den rent medicinska, organiserades i samhället. De 12 
elever jag utbildade speciellt för kuratorsarbete vid allmänna sjukhus, 
mödravårdscentraler och tuberkuloscentra arbetade därför minst lika 
mycket ute i samhället i avsikt att spåra upp alla existerande hjälpor
ganisationer — hur obetydliga och ineffektiva de än kunde vara — 
och medverka till att de blev mer aktiva för hjälp till behövande pa
tienter. Vidare skapade vi tillsammans med socialt intresserade privat
personer fram nya hjälporganisationer: tuberkulospatienters välfärds
föreningar, en förening för hjälp till handikappade barn, som förres
ten åstadkom ett rehabiliteringscentra i Karachi, en s k Family Plann
ing Association (för födelsekontroll), för att nämna ett par av dem. 
En blodgivarcentral för fattiga patienter var resultatet av en av mina 
mest energiska elevers arbete. För att inte nämna de finansiella resur
ser som gruppen kuratorer lyckades skapa fram, bl a genom att i stor 
utsträckning få den religiösa tiggargåvan »Zakat» att utgå som direkt 
hjälp till verkligt behövande sjuka, under vederbörlig kontroll. Ett 
samordnande organ för alla hjälporganisationer i Karachi ordnade 
också med en utbildad socialarbetare som sekreterare — detta betydde 
mycket för effektiviteten över hela linjen av organisationer. 

Utom själva utbildningen av elever vid ovannämnda kurser och 
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demonstrationer av olika slags socialt arbete ute i samhället var det 
också teamets uppgift att avge formella förslag till central- och pro
vinsregeringarna för den allmänna administrationen av socialt arbete 
och utbildning. En del av de förslag som vi lade fram till regeringen 
är nu inlemmade i Pakistans nationella fem-årsplan. — Till vårt ar
bete hörde också att medverka vid uttagandet av stipendiater för so
ciala studier utomlands. Vår princip härvidlag var att ej rekommen
dera andra för studier utomlands än dem som begagnat sig av nu
varande utbildningsmöjligheter i hemlandet och där visat sig vara bra 
»påläggskalvar», samt personer i ledande ställningar — framför allt 
inom regeringsadministrationen — som i en framtid kunde medverka 
till utvecklingen av socialt arbete i landet. 

Att ordna sociala konferenser och seminarier i olika delar av lan
det hörde också till våra uppgifter. Det var en stor dag, då den första 
nationella konferensen för socialt arbete ägde rum i Karachi — ett 
stort steg framåt för erkännande av våra elevers och vårt arbete ! F ö 
— föredrag, radioanförande, artiklar i tidningar och tidskrifter, in
förskaffande av social litteratur i landet och i viss utsträckning över
sättning till urdu och bengali, författande och spridande av broschyrer 
och en månatlig tidskrift om socialt arbete och behovet av det — allt 
detta var dagligdags arbete för oss vid sidan av de regelrätta kurserna 
med formella lektioner, seminarier, intervjuer, diskussioner, övervak
ning av praktiskt arbete ute i kommunerna och vid olika institutioner. 
— Ett är säkert: långtråkigt eller enahanda blir aldrig ett uppdrag som 
detta. Därtill omfattar det för mycket av varierande, oväntat och 
överraskande innehåll. Inte minst gjorde resorna arbetet omväxlande, 
eftersom vi oftast arbetade i tre olika delar av Pakistan: Karachi, 
Lahore och Dacca, alla platserna vitt skilda från varandra, inte bara 
geografiskt. 

En särskilt viktig del i FN-arbete av det här slaget är att den s k 
experten skall arbeta tillsammans med en counterpart, dvs en inhemsk 
medarbetare av så högstående kvalitet och kapacitet som möjligt. Den
na skall utbildas extra intensivt och omsorgsfullt och dela så gott som 
allt arbete med experten för att, vid expertens avresa från landet, över
ta det fortsatta ledarskapet för arbetet och ev även för utbildning ax-
elever. Det är ingen överdrift att påstå, att otroligt mycket beror på 
denna »counterparts» förmåga att tillgodogöra sig expertens kunska
per och erfarenhet, att vidare tillämpa detta i sitt eget land, att bli 
accepterad av sina egna auktoriteter och att utöva ledaregenskaper på 
rätt sätt. — Själv hade jag tur att i Pakistan ha två olika »counter-
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parts», som även i vilket västligt land som helst skulle ha gjort sig 
gällande på ett prominent sätt. I den mån mitt arbete, vare sig det 
gällde Community Development eller kuratorsarbete i vidsträckt be
märkelse, hade framgång, tillskriver jag en stor del av förtjänsten till 
mina »counterparts», Mrs Vajid Khan och Miss Shireen Ghulamali. 
De hade en otrolig förmåga att snabbt assimilera idéer och kunskaper 
och omvandla dem till praktiskt initiativ på det sociala fältet. Ge
nom dem kom jag också s a s innanför många av landets förhållan
den, som säkert annars skulle varit mig förborgade i åratal, kanske för 
alltid. Och kanske främst genom vänskapen med dem lärde jag mig 
tycka om Pakistan och pakistanarna. Det är något jag är särskilt tack
sam för. 

Slutvinjetten — resultatet av vårt arbete? Själv kan jag bara redo
visa från mina tre år, från själva starten. Teamarbetet som sådant fort
sätter ännu i Pakistan, nu med andra FN-experter. Resultatet av vårt 
teams arbete som det framgick under 1956 var emellertid följande: 

Från att förut ha varit så gott som helt okänt i Pakistan blev so
cialt yrkesarbete och utbildning erkända och accepterade som nödvän
diga beståndsdelar för uppbyggandet av den nya staten (nationella 
5-årsplanen). 

Provinsiella socialministerier har bildats i Lahore och Dacca och ett 
centralt socialministerium planeras i Karachi för hela landet. 

Utom de mer tillfälliga nio-månaders utbildningskurserna etablera
des en 2 års social »graduate» utbildning vid universitetet i Lahore 
och denna kurs är nu permanent. Liknande universitetskurs är under 
planering i Dacca. 

Community Development-arbete pågår i flera slumdistrikt i Dacca, 
Karachi och Lahore. Kuratorsarbete pågår vid de större sjukhusen och 
klinikerna i Karachi, vid ett större sjukhus i Dacca och är under pla
nering i Lahore. Olika sociala organisationer inom landet har antingen 
nyorganiserats eller helt nystartats. De flesta elever som utbildats för 
socialarbete i landet har fått statliga sociala anställningar, en del har 
anställts av privata organisationer. 

Jag tror nästan man måste ha varit med från början, genomlevt miss
tro, bakslag och svårigheter av alla de slag och in i minsta detalj för 
att verkligen veta vad ett sådant här resultat är värt. Då har man den 
där bilden för ögonen av ringar som sprider sig på vattnet. Och då 
vågar man starta en gång till i ett annat land. 

Min mulåsna »tröttar» vidare, envetet men säkert. Byn är i sikte. 
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Som yrkesvägledare i Indien 

AV 1:E BYRÅSEKRETERARE STEN-OLOF DÖÖS 

En amerikansk journalist fann en sak vara gemensam för de experter 
i arbete på olika tekniska biståndsprojekt, som han intervjuade under 
en rundresa till en rad underutvecklade länder. De hade alla — efter 
några dagar, ett par veckor eller någon månad — kommit till det sta
diet, att de bara ville »sparka och skrika, dunka huvudet mot väggen 
och ta första flygplan hem». Detta är nu ingen uttömmande beskriv
ning av hur det känns att vara »internationell expert» — på mejeritek
nik i Nepal eller arbetsförmedling i Chile — men iakttagelsen är ändå 
träffande. Så på gränsen till förlamande chock upplever de flesta det 
personliga mötet med länderna i världens socialgrupp 3. Det beror väl 
inte så mycket på de iögonenfallande särdragen i den yttre arbetsmil
jön: att långsvansade ödlor muntert kilar över tjänsterummets väggar 
och tak och någon gång en råtta över skrivbordet, eller att en ko då 
och då sticker in huvudet genom fönstret på nedre botten och melan
koliskt betraktar expertens vedermödor (det är från Indien, som den 
som skriver har sina erfarenheter). Det beror inte på ett klimat, som 
ibland kan föranleda en botfärdig och sent påkommen längtan efter 
ett rejält snöblandat regn. Och inte på att en välbehövlig medarbeta
re, som skall utbildas och ta vid när man själv reser hem, kan få an
stånd ett par dyrbara månader med att tillträda sin tjänst, därför att 
hans astrolog betygar, att så länge dröjer det, innan en lyckosam dag 
för nya arbetsuppgifter härnäst inträffar. 

Den misströstan, man skall in i och sedan klara sig ut ur igen för 
att med en sorts resignerad realism få ett bättre grepp om sitt upp
drag, har en annan och viktigare bakgrund. Det är bäst att börja från 
början. 

Med på utresan från Internationella arbetsbyrån i Genève fick ex
perten två direktiv för sitt uppdrag. Det ena, skriftligt och precist, an
gav kort och gott, att det gällde att hjälpa det indiska arbetsministe-
riet att utarbeta en yrkesklassificering, som skulle användas både för 
arbetsförmedlingsändamål och i olika arbetsmarknadsstatistiska sam-
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Meningen med tekniskt bistånd är att utbilda de inhemska 
tjänstemännen som skall ta vid efter expertuppdragets slut. 
Rådgivaren är därför helt beroende av deras intresse och sam
arbetsvilja. Artikelförfattaren i sitt tjänsterum på indiska ar
betsmarknadsstyrelsens byrå i New Delhi. 

manhaag. Det andra gavs muntligt vid ett avskedssamtal med en av 

arbetsbyråns vice generaldirektörer och löd, ganska ordagrant: »Vi sit

ter på det här förbaskade kontoret och leker Gud Fader och tror oss 

veta vad de olika länderna behöver. Men vi vill framför allt, att våra 

experter skall göra det, som de ser verkligen behövs, när de har kom

mit till ort och ställe.» Det visade sig också, att arbetet kom att gälla 

inte bara utarbetandet av en yrkesklassificering och allt det andra in

formationsmaterial om yrken och utbildningsvägar, som en modern 

arbetsförmedling behöver, utan också hjälp med det första förverkli

gandet av planerna på inrättande av ungdomsförmedling och yrkes

vägledning. 

Folkökning, arbetslöshet, undersysselsättning, brist på utbildade och 

utbildningsmöjligheter, begynnande industrialisering och urbanisering, 

kapitalbrist, statsfinansiella svårigheter, valutabekymmer, låg produkti

vitet, överskott på studenter och föga utbredd läskunnighet — det är 

några av termerna i den ekvation, som den indiska regeringen och den 

minst lika mäktiga planeringskommissionen, med premiärministern som 

ordförande, skall försöka hyfsa. Och räknesättet heter en planerad och 

centraldirigerad ekonomi, med starka inslag av socialism i bilden. Det 

helt dominerande kongresspartiet är offentligt proklamerat som ett 

socialistiskt parti. Men formerna är strängt demokratiska, och den 

otvivelaktiga målsättningen att skapa verklig frihet åt människorna 
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skiljer sig markant frän den kinesiska planhushållningen. Vilket av 
dessa båda länder som i längden lyckas bäst kan bli avgörande i kraft
mätningen mellan demokrati och kommunism i Asien. 

Det är med en viss förundran, som experten kommer att tänka på 
att det projekt han är satt att hjälpa till med, kanske skall få betydelse 
som en liten liten pusselbit i detta sammanhang. Det som får ner ho
nom på knä, är när han stycke för stycke får klart för sig verklighe
tens och problemens skrämmande dimensioner, de till synes oöverstig
liga praktiska svårigheterna. När han börjar förstå, att nästan allt det 
som han hemma i Sverige betraktade som självklara startpunkter för 
verksamheten, här är helt obefintligt. Han får en omild naturmetods 
undervisning i betydelsen av uttrycket »to start from scratch», som 
han hör tio gånger om dagen. Han känner det som han skulle montera 
en guldbrygga i en mun, där alla tänder saknas. 

Indiens befolkning räknar idag cirka 400 miljoner människor. Den 
har i det allra närmaste fördubblats sedan slutet av 1800-talet, och 
nettoökningen uppgår nu till ungefär 5 miljoner om året. Visserligen 
kan de allra färskaste befolkningsstatistiska uppgifterna tolkas som att 
familjeplaneringen börjat visa resultat inom det tunna befolknings
skikt, som representeras av städernas medelklass och högre socialgrup
per. Men hur den skall kunna sprida sig bland de stora massorna, in
nan utvecklingen gått över i full katastrof, det har ingen kunnat riktigt 
begripa. 

Någonting i stil med fyra femtedelar av landets befolkning lever ute 
i byarna på i stort sett samma villkor som under de sista hundra eller 
tusen åren. Praktiskt taget alla lever på existensminimums yttersta 
gräns, har aldrig hört talas om något annat sätt att leva och kan i var
je fall inte själva förstå, att ett eller annat barn mindre skulle nämn
värt kunna påverka deras situation. Därmed saknas i stort sett det eko
nomiskt psykologiska underlaget för en allmänt genomförd barnbegräns
ning. De flesta är icke läskunniga och i hundratusentals byar finns inte 
en enda radioapparat, som kan förmedla idéer och intryck från en 
omvärld utanför den vardagsnärmaste. Och till slut: även de enklaste 
former av preventivteknik ter sig både dyrbara och praktiskt orimliga 
i en miljö, där en storfamilj om tio eller tjugo personer bor i lerhusets 
enda rum i stort sett helt utan möbler och förvaringsutrymmen; en rep
spänd sängbotten åt gamla farfar, ett par lerskålar, en mässingskruka 
och en flat sten torde i flertalet fall utgöra den fullständiga bouppteck
ningen. 
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I första hand på landsbygden är problemet alltså överbefolkning — 
eller med andra ord, förutom undernäring, undersysselsättning som är 
omätt och omätbar men uppskattad till att motsvara många tiotals 
miljoner arbetslösa. Problemet sprider sig emellertid med en allt star
kare flyttningström till städerna, där köerna vid landets nära tvåhund
ra arbetsförmedlingar växer sig allt längre. Man räknar med närmare 
miljonen icke sysselsatta arbetssökande vid förmedlingarna; den verk
liga siffran arbetslösa är naturligtvis många gånger högre. Och det 
även om man bortser från de många undersysselsatta, som finns också 
i städerna, förklädda till skoputsare, jordnötsförsäljare, astrologer och 
andra som har en torftig bärgning och syns ge ett ännu torftigare 
bidrag till nationens försörjning. 

En grupp bland de arbetslösa, vars politiska betydelse inte får un
derskattas, är de s k educated unemployed. Dessa arbetslösa studenter 
och akademiker med mindre matnyttiga humanistämnen uppgår till 
tre kvarts miljon och står i kö för okvalificerade kontorsjobb, som kan 
ge en månadslön på kanske en hundralapp. Samtidigt råder det ut
präglad brist på t ex tekniker, naturvetare, stenografer och flertalet 
yrkesarbetargrupper. De orsaker, som kommer hundratusentals ung
domar att mer eller mindre tåligt vänta i månader på en svältavlönad 
kontorssyssla i stället för att skaffa sig några veckors stenografiutbild-
ning, som bums skulle ge dem en anställning med hygglig lön — de 
orsakerna hänger väl delvis ihop med en inställning till livet och verk
ligheten, som är en annan än vår. Men först och främst handlar det 
helt trivialt om en svårartad okunnighet om arbetsmarknadens och 
utbildningsväsendets krav och möjligheter. Det görs också allt kraftiga
re ansträngningar att sprida information till de arbetssökande vid för
medlingarna och till de elever, som går ut från skolorna, om bristyrken 
och utbildningschanser. På den vägen skapas naturligtvis inte några 
arbetstillfällen, men man utnyttjar bättre dem som finns. Att skapa 
arbetstillfällen tillhör den ekonomiska politiken och planeringen i stör
re skala, och den nu löpande andra femårsplanen lovar att skapa i 
varje fall så många nya arbeten, att man nästan skall kunna hålla ök
ningen av labour force stången under femårsperioden. Det görs i det 
sammanhanget en hel del för att främja hantverk och hemindustri, 
småföretagande och »själv-sysselsättning», framför allt för byarnas un
dersysselsatta. Det är lån och startbidrag, utbildningskurser och »trä
ningsläger» för arbetslösa, konsulentverksamhet och hjälp att organi
sera producentkooperativa organisationer osv. Annars har dock uppen-
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Yrkeslivet i Indien bju
der många ovanliga syner 
för en svensk arbetsmark
nadsexpert. Den represen
terar tre tusen års levande 
ekonomisk och teknisk 
historia. Bonden plöjer 
ännu bara tumsdjupt med 
en böjd t räkäpp, kärn
fysikerna i Bombay är av 
världsklass. 
Man ser aldrig barn i 
fabriksarbete men där
emot ofta i föråldrade 
hantverksformer som än
nu dominerar den indiska 
produktionen. H ä r t ex 
två pojkar som hjälper 
sin far repslagaren. ö v 
re bilden. 
Den indiska kvinnan är 
sällsynt på arbetsmarkna
den, utom när det gäller 
tungt kroppsarbete i en 
temperatur som kan gå 
upp till 45 grader Cel
sius i skuggan. Byggnads
arbetarna är till stor del 
kvinnor, som bär tegel, 
sand och liknande i 30 
kilo-bördor på huvudet. 
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barligen den mångåriga striden mellan den Gandhi-inspirerade hant
verksfalangen och premiärminister Nehrus industrialiseringslinje slut
giltigt avgjorts till den senares fördel. Industrien är påläggskalven i den 
andra femårsplanen, tillsammans med bl a transportväsendet och kraft
försörjningen. 

Hela denna omställning från en primitiv jordbrakshushållning till 
en industriell marknadsekonomi har naturligtvis väldiga återverkning
ar på arbetsmarknaden. Betecknande är också, att en auktoritativ ta
lesman för planeringskommissionen nyligen uttalade, att all planering 
på det ekonomiska området i sista hand reduceras till manpower policy. 
Arbetsmarknadsstatistik och försök att ställa prognoser för behovet av 
arbetskraft inom olika yrken och näringsområden har också ägnats 
allt större uppmärksamhet i de senaste årens planeringsarbete. 

Men det gäller inte bara att förutse de framtida arbetskraftsbehoven, 
planerna måste också föras ut i verkligheten. Till en del kan detta 
åstadkommas genom en planmässigt avvägd utbyggnad av utbild
ningsväsendet på dess olika nivåer. Intressant är också hur man i pla
neringskommissionen och arbetsministeriet på de allra sista åren visat 
ökat intresse för planeringen även på det allmänna skolväsendets om
råde. I allt mer resoluta ordalag går man till rätta med undervis
ningsministeriet, som — tydligen inför trycket av de politiskt mest 
talföra grupperna — tillåtit en alltför snabb expansion av gymnasiets 
allmänna linjer och den allmänt humanistiska universitetsundervis
ningen — på bekostnad av både den allmänna bottenskolan (inte mer 
än en tredjedel av en årsklass barn erbjuds någon som helst skolgång 
f n) och mera praktiskt inriktade skolformer på mellan- och hög
stadiet. 

I sista hand gäller det emellertid att få de enskilda individerna att 
»rätta sig efter» planerna. I ett demokratiskt samhälle, där det inte 
kan bli tal om att dirigera arbetskraften, finns det bara en användbar 
metod: systematisk information, som är individuellt avpassad och når 
individerna just när de står i begrepp att välja utbildningsväg och 
yrke eller att ompröva sina planer, t ex vid sökande av ny anställning. 
Just en sådan information om utbildnings- och sysselsättningschanser 
är kärnan i det yrkesvägledningsprograrn, som den indiska arbetsmark
nadsstyrelsen börjat realisera i samarbete med skolmyndigheterna. All
deles särskilt i ett samhälle där en så stor del av de ungdomar, som 
varje år går ut på arbetsmarknaden, måste få sin uppmärksamhet in
riktad på okända, otraditionella eller helt nya yrken och arbetsformer, 
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är denna verksamhet en fundamentalt nödvändig ingrediens i en plan

mässig, långsiktig arbetskraftspolitik. 

Så, ungefär, kan experten se »sitt» projekts roll som en kugge i sam

manhanget. Och han tvingas också ofta att ägna denna del av frågor

na — program och »policy» i stort — mycket mer uppmärksamhet 

än hemma. Vilket förresten kan göra honom ganska gott, eftersom 

han hemma i sitt vardagsjobb ofta har låtit de många små bestyren 

alltför mycket hindra honom att tänka igenom grundvalarna och för

utsättningarna för sitt arbete. Ute i tekniskt biståndsarbete får han 

tänka efter litet grundligare inte bara varför arbetet skall göras på det 

ena eller andra sättet utan också varför det över huvud taget skall 

göras. Hemma har väl i regel någon annan gjort det före honom; 

hemma är han — trots allt — bortskämd med att hans verksamhets

gren accepteras som ett positivt inslag i samhällsfunktionerna, kanske 

som ett nödvändigt. Där ute har tydligen också någon fått idén, och 

I DE INDISKA BYARNA bor omkring 330 av landets 380 miljoner. Antalet byar 
uppskattas till mellan 600 000 och 700 000, men uppgifterna är svävande. I någ
ra få tusen av byarna har man startat Community Devclopmcnts Projects, i några 
tiotal tusen andra en enklare variant som går under namnet National Extension 
Schemes. De gynnade 50 miljonerna invånare i dessa byar får brunn borrad, 
framkomlig väg banad, litet undervisning i lantbruksmetoder och kanske en by-
radio. 
I alla de andra händer ingenting annat än att människor föds, lever och dör på 
samma sätt som de alltid har gjort. 
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uppe i ett tämligen anonymt ministerium i förvaltningens övre irr
gångar har man uppenbarligen på regeringens vägnar accepterat pro
jektet — det är ju dock den som hos vederbörande FN-organ har 
hemställt om det tekniska bistånd, experten är där för att lämna. Men 
han upptäcker snart, att det finns fler som behöver övertygas: höga 
tjänstemän i det egna verket eller deras kolleger på andra håll, vilkas 
samråd och medverkan man behöver. Ibland kan de vara ganska 
misstänksamma — och det med rätta, för det skall inte bortförklaras 
att ett och annat av de nya »plans», »schemes» och »projects», som tas 
upp i de underutvecklade länderna inte har mycket annan motivering 
än att motsvarande finesser finns i de högutvecklade länderna (och då 
skall man för sin självaktnings skull inte vara sämre). När den teknis
ke specialisten och stillsamme pundförvaltaren — ovanpå alla de små 
och stora praktiska svårigheterna och den exotiska förvirringens 
många intryck — plötsligt känner befälsansvar för ett pionjärupp
drag, det är då som den stora misströstan kan gripa honom. Han und
rar, om han är den förste, som skall bli tvungen att i sin slutrapport 
till högkvarteret i Genève erkänna, att han helt misslyckats med att 
återuppväcka det tydligen avdöda intresset för ett arbete, som man ju 
faktiskt själv bett honom komma dit för att hjälpa till med. 

Nu går det inte så illa, och det är hög tid att beröra de positiva dragen 
i bilden också; de är i själva verket de alldeles dominerande. Säkert 
är Indien ett av de allra tacksammaste av de underutvecklade länder
na att arbeta i, ett av dem där man tror att den allra nyaste termen 
»länder med särskilt stora utvecklingsmöjligheter» har en reell täck
ning. Där finns en fast uppbyggd förvaltning kvar från den engelska 
tiden, och även om formerna inte just är särskilt strömlinjeformade, 
så arbetas det hårt och entusiastiskt. Där finns många förbluffande väl
utbildade tjänstemän (även om de fortfarande är få för landets be
hov på många områden), som i varje fall är teoretiskt väl förtrogna 
med avancerade grenar av sitt fack. Och där finns framför allt en 
vilja att lära sig och dra nytta av erfarenheter från andra håll, en po
sitiv grundsyn: får vi bara lära oss hur slipstenen skall dras, så kan vi 
sedan inte misslyckas. 

Den expert, som får sådana medarbetare, får kanske inte nödvän
digtvis ett lätt men absolut ett stimulerande och tacksamt arbete. Den 
brist på intresse han tyckte sig möta var när allt kom omkring nästan 
genomgående bara en riktig inställning att sakligt pröva innan man 
accepterade. Och när man väl grep sig an med uppgiften på allvar, 



Astrologin spelar fortfarande en roll i dagens 
Indien (t ex en välbehövlig medarbetare till 
FN-experten måste få anstånd ett par dyr
bara månader med att tillträda sin tjänst, 
därför at t hans astrolog betygar, at t så länge 
dröjer det, innan en lyckosam dag för nya 
arbetsuppgifter härnäst inträffar) även om 
det är länge sedan de stora astrologiska ob-
servatorierna byggdes. I stället för mätinstru
ment byggdes murar, trappor, valv o s v som 
alltjämt används för att syfta in himlakrop
parnas läge och rörelser. 

Den indiska miljön är fattig på ting och 
även en storfamiljs ägodelar kan ofta räk
nas i ett ensiffrigt tal. 
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Experten lever i allmänhet ett komfortabelt liv 
och när det gäller tillgång till personlig service 
— för den som kan betala — är ett land som 
Indien ingalunda underutvecklat. Artikelförfatta
ren på besök hos en brittisk kollega, expert på 
arbetsmarknadsstatistik, i hans bungalow. 
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skedde framstegen i en takt som skulle ha hedrat vilket högre utveck
lat land som helst. 

Vad som hände kan antydas med några ord om hur yrkesvägled
ningen är organiserad i Indien. Det har ingåtts en överenskommelse 
mellan undervisnings- och arbetsministerierna, som linjerar upp ar
betsfördelningen och samarbetet mellan skola och arbetsförmedling. 
Det är skolans uppgift att ge eleverna den förberedande yrkesvägled
ning och yrkesorientering, som behövs för att de skall ha en något 
så när realistisk syn på sina framtidsplaner, när de är färdiga att gå ut 
på arbetsmarknaden. Skolans yrkesvägledning koncentreras dels till 
den »delta-klass», där eleverna står inför valet mellan olika skolfor
mer och linjer (ungefär som i vår enhetsskolas åttonde klass), dels till 
sista skolåret. Man planerar att ge dessa frågor schemabunden tid och 
sanktionerad ställning i kursplanerna, och man har redan börjat utbild
ningen av särskilda yrkesvalslärare. Det informationsmaterial om yr
ken och utbildningsvägar, som behövs i undervisningen, skall man få 
från arbetsmarknadsverket, som har organiserat en särskild sektion vid 
arbetsmarknadsstyrelsen i New Delhi med filialer ute vid »länsarbets
nämnderna» i delstaterna för att samla in och sammanställa detta ma
terial. Inom arbetsmarknadsverket har man också vid sju av landets 
cirka tvåhundra existerande arbetsförmedlingar inrättat särskilda av
delningar för ungdomsförmedling och yrkesvägledning och förbereder 
inrättandet av ytterligare ett drygt tiotal sådana per år under de när
maste åren. Vid dessa ungdomsförmedlingar tar man emot ungdomar 
från de skolor, där man hunnit påbörja yrkesvägledande undervisning, 
för både platsförmedling och individuell yrkesvägledning. Man har 
organiserat ett system för överlämnande av lärarutlåtanden för de av
gående eleverna, så att yrkesvägledaren skall kunna tillgodogöra sig 
skolans samlade kunskaper om den rådsökande, och man har möjlig
het att remittera svårare fall till de statsbyråer för yrkesvägledning, 
som undervisningsdepartementen i delstaterna har satt upp för att leda 
utvecklingen av yrkesvägledningen inom skolan, t ex utbildningen av 
yrkesvalslärarna. Ungdomsförmedlingens yrkesvägledare har också an
svaret för den »group guidance» som lämnas till en stor del av de nya 
arbetssökande, som varje dag strömmar till förmedlingarnas övriga 
avdelningar. Inte minst i detta arbete utnyttjar naturligtvis även de 
det informationsmaterial, som utarbetas centralt; som en detalj kan 
nämnas, att det redan föreligger uppåt hundra små broschyrer, som 
ger trevlig och objektiv upplysning om arbete och utbildning i lika 
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många bristyrken: alltifrån svetsare och elmontör till bibliotekarie och 

veterinär. 

Allt detta har naturligtvis inte tillkommit under de sista åren. Sär

skilt inom skolan har man under minst ett decennium intresserat sig 

för yrkesvägledning och utfört ett värdefullt förberedelsearbete under 

ledning av en särskild central byrå i undervisningsministeriet, där för 

övrigt en svensk kollega till experten samtidigt verkade som Unesco-

expert; utan honom skulle det positiva samarbetsprogrammet mellan 

skolan och arbetsförmedlingen aldrig ens ha kommit på papperet, långt 

mindre blivit en realitet. Allt det övriga har emellertid hänt efter 

1955, och de resultat, som expertens indiska kolleger kunde redovisa, 

när han i våras, halvtannat år efter det ursprungliga expertuppdraget, 

kom på ett tre månaders återbesök, gjorde ett djupt imponerande in

tryck. 

Har kanske de underutvecklade länderna — mot alla förnuftets 

odds — en chans att lyckas i sin glada föresats att ta ett enda jätte

kliv direkt från förindustriell medeltid rakt in i atomålderns tekniskt, 

ekonomiskt och socialt avancerade samhälle? Den som fått klart för 

sig hur långt och svårt det steget är och hur snabbt det måste tas för 

att ekonomisk och politisk katastrof skall kunna undvikas, dras med 

ett ständigt dåligt samvete. Vad gör han egentligen för att väcka till 

allmän insikt om den väldiga mobilisering av våra resurser, som nu 

borde sättas in för att avskaffa den omoraliska och farliga uppdelning

en av världens nationer i fattiga och rika? 

T E K N I S K T BISTÅND är temat för 
Hetta FN-märke. Brev som bär ett så
dant märke, vilket utkommit i valö
rerna 3 och 5 cents, hjälper till att 
sprida ut över världen kunskap om 
denna betydelsefulla gren av FN:s 
verksamhet. 
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Blindvården i Jugoslavien 

AV REKTOR TORE GISSLER 

Mitt uppdrag att för Förenta nationernas räkning stå till jugoslaviska 
regeringens förfogande för arbete inom blindvården omfattade tiden 
den 18 maj t o m den 17 juli 1954. Av denna tid vistades jag från 
den 22 maj till den 16 juli i Jugoslavien. Meningen var, att jag skulle 
göra en översyn av de åtgärder till hjälp för blind ungdom, som redan 
hade vidtagits, föreslå förbättringar i pedagogiskt avseende samt ratio
naliseringar i övrigt. 

Jugoslavien är en förbundsrepublik med ungefär 17 miljoner invå
nare. Den består av 6 delstater. Statistiken beträffande de blinda är 
ännu ofullständig, men mina beräkningar förde till att det bör finnas 
ungefär 18 000—20 000 blinda i hela förbundsrepubliken. Av dem är 
ca 800—850 barn i åldern 6—15 år, varav 1954 362 undervisades i 
landets åttaåriga, obligatoriska skolor för blind ungdom, men det skul
le säkert behövas 650—700 platser i dessa skolor, om alla behövande 
skulle kunna tas om hand. Resten av de beräknade 800—850 barnen 
borde snarare placeras i skolor för synsvaga (partiellt seende) eller sko
lor för blinda med dubbelhandikapp. 

I fem republiker finns en åttaårig grundskola för blinda, uppdelad 
på en fyraårig folkskola och ett fyraårigt »lägre gymnasium», alltså 
med samma stadie-indelning som är vanlig i folkskolorna i de tättbe-
folkade delarna av Jugoslavien. I två av republikerna finns en kinder-
garten eller förskoleklass för barn i åldern 5—7 år. Mest avancerade 
av republikerna på blindvårdsområdet är Kroatien och Slovenien. I 
Slovenien kan man nog räkna med att alla blinda barn tas om hand 
och får skolundervisning. Blindskolan i Sloveniens huvudstad Ljublja-
na tar emot även partiellt seende och hjälpklassmässiga barn, vilka två 
kategorier annars i regel saknades vid blindskolorna. I de flesta re
publikerna har barnen tillfälle att efter den 8-klassiga grundskolan i en 
yrkesskola för blinda eller i verkstäder få träning för något yrke (mu
sik, pianostämning, borstbinderi, korgmakeri, stickning) eller gå över 
till en vanlig högre skola, ett s k »högre gymnasium». Planer finns att 
52—581563. SocM 
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upprätta yrkesutbildning för blind ungdom också i möbelstoppning, 
vävning och industriarbete. I Slovenien och Kroatien gavs utbildning 
för telefonister, i Serbien hade hållits en kurs för massörer. I Slovenien 
finns skolkök, vilket saknas annars. I Serbien och Kroatien omhänder
tar man i speciella klasser inom yrkesskolans ram ungdomar, som inte 
alls har gått i någon skola utan är att betrakta som analfabeter. 

Ett mycket dominerande inflytande på allt centralt arbete inom 
blindvården i Jugoslavien har blindföreningarnas centralkommitté i 
Beograd. Denna kommitté och andra liknande kommittéer i de blin
das föreningar ute i de olika republikerna förmedlar t ex utbetal
ningen av de statliga bidragen till de blinda, driver ett centralt tryc
keri för blindskrift, administrerar semesterhem på olika håll i Jugosla
vien och har inrättat en försöksverkstad för mekaniskt arbete i en för
stad till Beograd. I slutet av maj bevistade jag en central konferens för 
blindvårdsmän från alla republiker, som anordnades av denna cen
tralkommitté i Beograd. I denna deltog rektorer, lärare, socialarbeta
re, universitetsmän och representanter för blindföreningarna i de oli
ka länderna. I övrigt bedrev blindföreningarna, som tillsammans hade 
ungefär 5 200 medlemmar, ungefär samma verksamhet som våra 
svenska lokalföreningar av De blindas förening. En fråga som ägna
des stor uppmärksamhet inom de blindas egna organisationer var re
gistreringsarbetet för att få fram en tillfredsställande statistik över an
talet medlemmar och övriga blinda. 

Jag måste bekänna, att jag delvis hade gjort mig ganska felaktiga 
föreställningar om Jugoslavien: jag hade tänkt mig landet som ett 
oroligt, polisbevakat och i allo underutvecklat, primitivt, balkanskt 
och österländskt land. Förvisso var det så i många hänseenden. Men 
samtidigt pågår i Jugoslavien en sjudande utveckling på det sociala 
området med djärva experiment och ibland förvånansvärt snabbt ge
nomförda åtgärder. Allt socialt arbete kan bedrivas utan bundenhet 
vid gamla traditioner, och man ryggar inte tillbaka för att pröva all
deles nya förslag, som man fått uppslaget till utifrån. Vad man alltid 
måste ta i betraktande är, att så mycket i Jugoslavien är helt annor
lunda mot i våra västerländska stater. Framför allt finns ingen jämn 
standard utan väldiga differenser, skillnader mellan stad och land, 
mellan de norra republikerna Slovenien och Kroatien, som är relativt 
välutvecklade, och de sydliga, där områden med en rent österländsk 
standard existerar, t ex i södra Serbien och i Makedonien. Påfallan
de är också kontrasten mellan de ungas entusiastiska inställning till sin 
nya stat och dess politiska och sociala system och de gamlas betänk-
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ligheter vid tanken på alla vanskligheter, som Jugoslavien står inför. 

Det är alldeles tydligt, att ungdomen är den tongivande generationen. 

Det är ju den som bär upp det nya kommunistiska systemet, och den 

har haft desto lättare att tränga fram till makten, eftersom den medel

ålders manliga generationen i 30—45-årsåldern i stort fattas, då den 

har gått under i kriget eller under frihetskampen efter kriget. 

Ett exempel kan kanske förtydliga vad jag menar med de skarpa 

kontrasterna. Den jugoslaviska grundskolan, också blindskolan, är som 

nämnts organiserad som en fyraårig folkskola plus ett fyraårigt lägre 

gymnasium. I gymnasieklasserna för blinda träffade jag ett par blinda 

lärare med akademisk examen, som talade flytande engelska och tyska 

och var fullt inne i de allra modernaste synpunkterna på handikappa

de barns fostran och anpassning till ett normalt liv. En av dessa lä

rare undervisade t ex på ett ypperligt sätt i naturkunskap och hade 

dessutom gjort blindföreningen i Kroatien värdefulla tjänster genom 

att fungera som arbetsförmedlare (placing officer) inom den kroatiska 

industrien, där man hade lyckats få in en hel del blinda. Vilken mot

sats utgjorde inte dessa blinda akademiker till de underdåniga, skab-

biga, fjolliga blinda, som jag t ex träffade på ett semesterhem uppe 

bland bergen, analfabeter ur stånd att göra ett produktivt arbete, men 

störtande på knä och kyssande min hand, som vore jag deras vördade 

bysantinske pater. Sådana kontraster kan inte västerlandet uppvisa. 

Med det nya politiska systemet följer såväl fördelar som nackde

lar för blindarbetet. Till fördelarna hör att man har ett levande socialt 

medvetande och en brinnande önskan att reformera på det sociala om

rådet. I den mån man kan göra investeringar inom landet utan att 

tillgripa inköp från utlandet, offrar man gärna kapital och arbete på 

blindsaken, t ex i form av löner till en mycket talrik personal vid an

stalter och inrättningar för blinda. En del konfiskerade fastigheter har 

också ställts till förfogande för sociala ändamål. Så besökte jag t ex 

en bankirvilla vid Medelhavet, som överlämnats som semesterhem åt 

de blindas föreningar, och blindföreningen i Kroatien förfogade över 

en fastighet, som den övertagit efter en kapitalistisk ägare. 

Till systemets nackdelar hör ibland ett visst inflytande från icke 

fackkunniga, utan i stället politiskt orienterade kretsar och personer 

samt ett antal ledande utan erfarenhet och ganska unga till åren. 

F n går centralregeringen i Beograd in för att decentralisera styrel

sen och överlåta så mycket som möjligt åt de lokala organen. Såvitt 

jag förstår, har detta ingen gynnsam inverkan på blindsaksområdet, 

där man med större framgång skulle kunna arbeta med centraliserade 
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åtgärder, eftersom arbetsområdet dock är ganska begränsat och de 
blinda endast utgör en ringa procent av befolkningen i var och en av 
de sex delstaterna. 

En stor del av det blindsaksarbete, som hade vuxit fram före det 
sista världskriget, gick naturligtvis till spillo under kriget och frihets
kampen efter kriget. Skolorna har måst evakuera eller förfoga över 
skadade fastigheter, endast blindskolan i Zagreb har en fullt modern 
och mycket bra skolbyggnad. En skolas förråd av Braille-böcker hade 
tyskarna eldat upp under inkvarteringen i brist på annat bränsle. 

Jugoslavernas liv är helt sekulariserat. Såvitt man kan finna, härs
kade dock full religionsfrihet, men det ar klart, att intresset för det re
ligiösa livet inte längre är detsamma, då det inte uppbärs av statens 
stöd. I skolorna förekommer ingen religionsundervisning och inga tra
ditionella kyrkliga lovdagar utan i stället nya helgdagar på revolutio
nens minnesdagar. 

Inställningen till arvfienderna, ryssarna och italienarna, är på sina 
håll mycket bitter, och man förstår gott anledningen därtill. Dock 
måste man som representant för en internationell hjälporganisation be
stämt reagera mot att denna nationalism på sina håll gjorde sig allt
för bred även i undervisningen, t ex i läseböckernas urval av berät
telser för 8—9-åringarna, där man ibland kunde möta de mest hårre
sande och bloddrypande historier till förhärligande av den jugoslaviska 
partisaharmén och förnedrande av fienden. Man möttes emellertid 
alltid av förståelse, när man tog upp sådana problem till diskussion, 
och av allt att döma är skolan på väg att avlägsna sig från den extremt 
nationalistiska linjen, även om modération på denna punkt är en svår
bemästrad sak för en så nyvaknad nationalism som den jugoslaviska. 

Eftersom varje republik har full frihet att organisera sitt skolväsende 
efter de uppdragna riktlinjerna, måste mitt program i detalj utformas 
speciellt för varje ny republik, som jag skulle besöka. Det gick i regel 
till så, att jag först sammanträffade med representanter för blindför
eningen och för de centrala skol- och socialmyndigheterna i republi
ken, och vi gjorde tillsammans upp om vilka skolor och institutioner 
jag skulle besöka. Därefter reste jag omkring enligt detta program, 
samtalade med rektorer och lärare, hörde på lektioner, såg på arbetet 
i verkstäderna och på kontoren samt tittade på tryckerier, bibliotek och 
samlingar av undervisningsmateriel. Vid varje skola höll jag en kon
ferens med kollegiet, vid vilken jag berättade om blindarbetet i Sve
rige, Västeuropa och Amerika och visade några filmer, som jag hade 
haft med mig från FN:s högkvarter i Genève, nämligen en amerikansk 
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film, som visade de nyaste rönen i fråga om orienteringsundervisning, 
en engelsk, som gav glimtar av den engelska blindvården och home-
teacher-organisationen, och en schweizisk film, som visade arbetet vid 
schweiziska blindskolor och blindinstitutioner. 

Den åttaåriga grundskolan för blinda har liksom den åttaåriga folk
skolan i Jugoslavien över huvud taget en mycket stark teoretisk inrikt
ning. Mitt intryck var, att man går längre t ex inom matematiken, 
geografin och naturkunskapen än vi gör i Norden och Västeuropa. 
Kanske vore en inriktning åt mera praktiskt håll inom undervisning
en en vinning. Den allmänna uppläggningen av undervisningen mot
svarar väl vår egen. Lärarna var kunniga och väl utbildade, och det 
enda man kunde önska dem vore, att de finge bättre och allmännare 
språkkunskaper samt tillgång till modern facklitteratur och möjlighe
ter till studieresor utanför det egna landets gränser. 

Vid nästan alla blindskolor fick jag se utmärkta prov på barnens 
förmåga att modellera. Modelleringen användes även inom fackäm
nena för att bygga upp riktiga föreställningar om tingen och likaså 
för efterkontroll av elevernas uppfattning av det inlärda. 

Några av gymnastiklärarna hade kommit fram till rent häpnads
väckande resultat i fråga om fysiska prestationer hos sina elever. Sär
skilt fäste man sig vid att även de elever, som hade förlorat vissa lem
mar vid sprängningsolyckor, med framgång deltog i hård redskaps
gymnastik. 

Att den musikaliska fostran skulle ligga väl till i Sydeuropa hade jag 
redan på förhand gissat. Men mina förväntningar blev snarast över
träffade. Jag hade t ex glädjen att få vara med på skolavslutningen i 
Ljubljana, och därvid lyssna till elevernas mångsidiga och värdefulla 
musikaliska prestationer. Vad jag framför allt fäste mig vid var, att 
så många av eleverna deltog på olika sätt i det musikaliska program
met, inte bara som. körmedlemmar utan som solister eller medlemmar 
av mindre ensembler, som ofta spelade enkla och folkliga instrument, 
t ex dragspel, mandolin och flöjt. 

Jag har redan nämnt några brister hos skolprogrammen. Ett i stort 
sett ännu obearbetat fält är återanpassningen av vuxna nyblinda, ehu
ru blindföreningarna har gjort aktningsvärda försök att genom kur
ser och inplacering i yrkesskolorna lösa individuella fall av återanpass
ning. Därför blev en av huvuduppgifterna för mig att försöka skissera 
en plan till en anpassningscentral, placerad i Beograd. — Någon mot
svarighet till Västeuropas och Nordamerikas skolor för dubbelt han
dikappade blinda eller för synsvaga existerade, som jag nämnt, inte. 
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— De allra största bristerna fanns emellertid på det tekniska området. 
Eftersom Jugoslavien för närvarande saknar utländsk valuta, måste 
det också dröja ganska länge, innan man utifrån hinner anskaffa alla 
de apparater och hjälpmedel, som hör till normalstandarden i Väst
europa. En à två blindskriftsmaskiner fanns det vid varje blindskola, 
men de betraktades mer som museiföremål än undervisningsmateriel, 
och man lärde barnen på gammalt välkänt sätt att skriva på tavla eller 
regiett. Resultaten var emellertid inte enbart nedslående. Vad man 
förlorade i fråga om ansträngningar och möda vid inlärandet av Brail-
le-skriften, vann man i ökad skrivfärdighet och behärskning av konsten 
att anteckna och snabbt ta ner uppgifter. — Bokbeståndet var myc
ket bristfälligt och ibland ålderdomligt. Vid yrkesundervisningen sak
nades tidsenlig teknisk utrustning, och maskinparken där var bedröv
lig. — Om lokalbristerna har jag redan talat. I samband med lokal
frågan tog vi också upp till diskussion värdet av tillgång till frilufts
områden, idrottsplaner, simhallar o d, som de flesta skolor saknade. 

Under mina resor i Jugoslavien kände jag mig ibland som en främ
ling och utomstående inför de helt annorlunda förhållandena och alla 
de nya intryck, som vältrade sig över mig. Men det var ett par om
ständigheter som bidrog till att jag ändå i viss mån alltid samtidigt 
kunde känna mig lika hemma som på min egen blindskola. Den ena 
var barnen. Trots deras i allmänhet mörkare och livligare läggning än 
de svenska blinda barnens, var det ändå förvånande, hur väl jag kun
de känna igen typerna från klassrummen och verkstäderna på Tomte
boda. Och även om det bland barnen där nere fanns åtskilligt flera, 
som var skadade genom yttre våld, framför allt krigsolyckor och de-
tonationer, och därför ofta tillhörde de mest tilltagsna och intelligenta 
av sin generation, så företedde ändå många samma blindhetssymptom, 
som vi är vana att ha framför oss och därmed ofta också samma be
teendetyper som de svenska blinda barnen. Det var också öppna, fråg
visa och trevliga ungar man träffade på överallt. 

Lika nyfikna som sina elever var lärarna. I allmänhet var blindlä
rarna av den öppna, glada och lättillgängliga typen, och deras mot
tagande av främlingen och deras ständiga hjälp för att föra honom till 
rätta och visa honom både bristerna och förtjänsterna hos den egna 
skolan gjorde också, att han snart kände sig hemma i den skola han 
gästade. Jag mötte mycket mer av fritt diskuterande i kollegierna än 
jag hade väntat och många gånger också en befriande ironi gentemot 
sig själv och det egna systemets överdrifter. Därför vill och kan man 
— tror jag — hoppas på en gynnsam utveckling för Jugoslaviens blind-
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väsende. På de flesta håll märktes också bland lärarna en intensiv öns

kan att nå kontakt med oss i Västeuropa och att få bli medlemmar av 

den stora västeuropeiska pedagogiska familjen. 

Sedan mitt besök i Jugoslavien har jag alltjämt varit i kontakt med 

landets blindväsende och under sistlidna oktober månad var jag om

bedd att göra ett återbesök i landet som FN-rådgivare. Därvid hade 

jag tillfälle att konstatera att åtskilliga av mina rekommendationer ta

gits ad notam. De materiella förhållandena hade undergått tydliga för

bättringar. Uppgiften denna gången blev framför allt att genom före

drag, seminarier och demonstrationer i blindskolorna verka för att ar

betet på fältet ytterligare förbättrades. Man kan inte undgå att fort

farande imponeras av den energi och framåtanda, som den unga jugo

slaviska nationen utvecklar på så många områden, däribland också på 

blindsaksfältet. 

E T T ANTAL SVENSKA FN-STIPENDIA-
T E R återfinns bland socialstyrelsens tjäns
temän. Samtliga är naturligtvis särskilt lämp
liga kontaktpunkter för utlänningar som vill 
ha informationer om vårt lands sociala för
hållanden, socialvård etc. En av dessa stipen
diater som beretts tillfälle at t studera social
vård i USA är byråsekreterarc Maud Helling 
och hon är numera socialstyrelsens speciella 
kontaktperson för bl a utländska studiebesö
kare. På vidstående bild ses en indisk prin
sessa under samspråk med Maud Helling i 
socialstyrelsens konferensrum. Prinsessan är 
den senaste gästen i raden av de represen
tanter för femtio länder och alla världsde
larna, vilkas namn samlats i socialstyrelsens 
kartotek. Deras mått av förkunskaper skiftar 
från de orientaliska välgörenhetsdamernas 
tämligen diffusa begrepp om Sverige över
huvudtaget till de internationella FN-stipen-
diaternas väl förberedda djuppcjlande fråge
ställningar. Den avancerade internationella 
studiegruppen som förekommer i Göteborg 
varje år brukar bestå sig en vecka i Stock
holm och vill då gärna höra föreläsare från 
socialstyrelsens olika byråer om de olika 
vårdfälten men också om socialvårds- samt 
sysselsättnings- och lönestatistiken. Denna in
formationsverksamhet på hemmaplan blir 
även en slags export av socialvårdskunskap. 
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Urvalet av hushåll till levnadskostnads-
undersökningen 1958 

AV FÖRSTE AKTUARIE ARNE NÄVERFELT 

Val av urvalsenhet. I undersökningar vars syfte är att statistiskt kart
lägga den privata konsumtionen inom hushållssektorn brukar kosthus
hållet — dvs den enhet som bildas av personer med gemensam bostad 
och helt eller delvis gemensam mathållning — användas som urvals
enhet. Så var exempelvis fallet vid levnadskostnadsundersökningen 
1952. Vid planeringen av levnadskostnadsundersökningen 1958 disku
terades möjligheten att använda andra urvalsenheter. Närmast var det 
fråga om bostadshushållet — personer med gemensam bostad — och 
inkomstenheten. Denna sistnämnda enhet skulle vara av samma typ 
som använts i konjunkturinstitutets sparandeundersökning 1957 i vil
ken som självständig inkomstenhet räknades varje ogift person född 
1940 eller tidigare. Gifta par räknades till samma inkomstenhet. Barn 
födda 1941 eller senare räknades till föräldrarnas (vårdarnas) inkomst
enhet. Ett bostadshushåll kan sålunda bestå av ett eller flera kosthus
håll och kosthushållet av en eller flera inkomstenheter. För att i prakti
ken kunna använda de ovan nämnda enheterna krävs självfallet ytter
ligare definitioner för enheternas avgränsning från varandra. Detta 
problem skall icke närmare beröras i denna framställning. 

Vid val av urvalsenhet måste hänsyn tas till beskaffenheten hos de 
register som står till förfogande för urvalet och till syftet med under
sökningen, dvs vilka data som skall redovisas. 

Register över hushåll eller personer som kunde användas för urvalet 
var mantalsblanketterna och mantalslängderna. Mantalsblanketterna 
redovisar befolkningen hushållsvis, där hushållet närmast motsvarar 
kosthushållet. Vissa avvikelser förekommer emellertid. Främst på så 
sätt att vuxna personer i undantagsfall felaktigt lämnar en särskild 
blankett samtidigt som personen i fråga förtecknats på den för hus
hållet gemensamma blanketten. På blanketten finns uppgifter om hus
hållsmedlemmarnas namn, födelseår, kön, civilstånd, yrke m m. Där-
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jämte finns angivet hushållets adress och fastighetens beteckning. Man
talslängderna redovisar samtliga mantalsskrivna personer. I längderna 
kan finnas upptagna personer som underlåtit att lämna mantalsblan
ketter. Uppgifterna om individerna är i stort sett desamma i mantals
längderna som på mantalsblanketterna. 

För att få belysning av bristfälligheterna i mantalsmaterialet, dvs i 
vilken omfattning mantalsblanketter saknas, gjorde socialstyrelsen en 
undersökning av materialet i ett antal kommuner. För denna jämfö
rande granskning uttogs dels en kommun eller ett distrikt inom kom
muner från varje fögderi inom Stockholms län, som är representerat i 
statistiska centralbyråns basurval, och dels Malmbergets municipalsam-
hälle och Hakkas kyrkobokföringsdistrikt i Gällivare kommun. Kom
munerna och distrikten i Stockholms län uttogs genom lottning. Malm
berget och Hakkas togs ut genom lottning bland tätorterna respektive 
landsbygdsdistrikten inom Gällivare kommun. Resultatet av jämförel
sen framgår av tab 1. 

Differensen mellan antalet personer, som är förtecknade på mantals
blanketterna och mantalslängderna, har icke bedömts vara så stor, att 
mantalsblanketterna av denna anledning ej skulle kunna användas 
som underlag för urval till levnadskostnadsundersökningen. 

Det fastställdes också att som undersökningsenhet skulle användas 
kosthushållet — personer med gemensam bostad och helt eller delvis 
gemensam mathållning. Någon annan undersökningsenhet torde knap
past kunna komma i fråga, enär stor del av konsumtionen är gemen
sam för just denna enhet och ej på ett tillfredsställande sätt kan upp
delas på personer eller grupper av personer som bildar enheten. Så är 
exempelvis som regel fallet i fråga om både bostad och livsmedel. För 
viss konsumtion såsom beträffande kläder och andra personliga artiklar 
är det i stort sett möjligt att hänföra konsumtionen till en bestämd 
person i hushållet. Undersökningen är så planerad att uppdelning av 
sådan konsumtion skall kunna göras på individer. Därjämte görs en 
operativ uppdelning på olika inkomstenheter. 

Oavsett vilken av tidigare nämnda urvalsenheter som skulle använ
das var det möjligt att göra urvalet antingen från mantalsblanketter
na (förteckning över hushåll) eller mantalslängderna (förteckning 
över personer). Sistnämnda metod (personmetoden) innebar att man 
skulle utta det hushåll till vilket den utlottade personen hörde. Efter 
överväganden beträffande de fördelar och nackdelar som var förena
de med de nämnda metoderna beslöts att urvalet skulle göras från 



794 

T»b 1. Antal personer, som var upptagna i mantalslängderna men ej 
återfunnits på mantalsblanketterna 

mantalsblanketterna. Särskild vikt tillmättes därvid den administra
tiva komplexitet som personmetoden medförde. Urvalsenhet är alltså 
kosthushållet som även är identiskt med undersökningsenheten. 

Vissa förutsättningar för urvalet. Emedan undersökningen skall avse 
den »privata konsumtionen inom hushållssektorn» uppkommer gräns
dragningsproblem med hänsyn till den valda urvalsenheten och ra
men för urvalet såväl externt, borttagande av hushåll av icke privat 
karaktär, som internt, avskiljande av icke privat konsumtion inom hus
hållet. Vad beträffar den externa gränsdragningen skulle anstaltshus
håll ej medtas vid urvalet. 

Till anstaltshushåll räknas personer som vistas på ålderdomshem, 
kronikerhem, barnhem, ungdomsvårdsskolor samt andra socialvårdsan
stalter och fångvårdsanstalter. Dessutom hänförs till anstaltshushållen 
elever på sjukhus och värnpliktiga som gör sin första tjänstgöring. Till 
privata hushåll räknas däremot personal på sjukhus och ålderdomshem 
etc utom elever på sjukhus samt vidare elever på internatskolor och 
personer som fullgör militära repetitionsövningar eller annan militär
tjänstgöring som ej är att hänföra till första tjänstgöring. Frågan om 
den interna gränsdragningen, avskiljande av icke privat konsumtion 
inom hushållets totala konsumtion, upptas icke till behandling här. 

Målsättningen för undersökningen är bland annat att konsumtions
förhållandena inom vissa familjetyper, inkomstklasser och yrkeskatego
rier skall kunna särredovisas. Detta gäller bland annat löntagare av 
familjetypen makar med minderåriga barn inom vissa inkomstklasser 
och jordbrukare med brukningsdelar av olika storlek. Dessa förutsätt-
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ningar innebär att man av praktiska skäl måste överrepresentera vissa 
grupper. 

Tillvägagångssättet vid urvalet. Urvalet är gjort till en del som två-
stegsurval och till en del som trestegsurval. Primära urvalsenheter 
(pue)1 är enheterna (kommunerna) i statistiska centralbyråns basur
val.2 Sekundära urvalsenheter är distrikt (varje distrikt består av ett 
eller flera taxeringsdistrikt eller valdistrikt) inom kommun tillhö
rande basurvalet och tertiära enheter hushåll. Trestegsurval användes 
för de större städerna, där det var praktiskt omöjligt att göra hushålls
urvalet från samtliga mantalsblanketter. 

Med utgångspunkt från den givna kostnadsramen och krav på sär-
redovisning av vissa grupper enligt ovan bestämdes att urvalet skulle 
omfatta inalles ca 4 500 hushåll. På basis av variansberäkningar, som 
gjorts på material från 1952 års levnadskostnadsundersökning, förut
sattes att varje grupp som skulle särredovisas borde omfatta minst ca 
300 hushåll. Då urvalet från mantalsblanketterna gjordes kunde ej de 
olika strata (inkomst- och yrkesgrupper m m), på vilka olika urvals-
sannolikheter skulle tillämpas, särskiljas. Mantalsblanketterna innehål
ler bland annat ej uppgifter om inkomster och i vissa fall, speciellt be
träffande jordbrukare, var uppgiften om yrke inte angiven med till
räcklig noggrannhet. Från mantalsmaterialet uttogs därför ett större 
antal hushåll än vad som erfordrades för undersökningen. Från detta 
större antal gjordes sedan utlottningen av hushåll inom olika strata. 
Urvalsfraktionerna sattes så att man från mantalsmaterialet skulle er
hålla ca 10 000 hushåll. Detta antal räckte för överrepresentationen 
inom alla grupper utom beträffande grupperna jordbrukare med bruk
ningsdelar på 10—20, 20—30 och 30— hektar åker. För att erhålla 
erforderligt antal inom dessa grupper gjordes ett tilläggsurval från 
Riksförbundet Landsbygdens Folks (RLF) centrala register över jord
bruksfastigheter. 

Som ovan nämnts förekommer det, att ett och samma hushåll kan 
lämna mer än en mantalsblankett. Om hänsyn ej tas härtill vid ut
lottningen av hushåll skulle sådana hushåll ha större sannolikhet att 
komma med i urvalet än andra hushåll. Det bestämdes därför att 
blanketter, där på visst sätt definierad hushållsföreståndare ej var för
tecknad, icke skulle tas ut. I praktiken innebar detta att det för varje 
1 I fortsättningen används förkortningen pue för primära urvalsenheter i statistiska 
centralbyråns basurval. 
2 Beträffande basurvalets konstruktion se T Dalenius, Statistiska Centralbyråns orga
nisation och verksamhet, Statistisk Tidskrift 1954: 1, s 60. 
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blankett som utlottades måste undersökas, om hushållet representera
des av mer än en blankett och i så fall på vilken av blanketterna som 
hushållsföreståndaren var antecknad. I vissa fall kunde då urvalet 
gjordes icke fastställas om hushållsföreståndaren stod på den utlottade 
blanketten. I sådana fall antecknades förhållandet och det skulle sena
re i samband med insamlingen och granskningen av materialet avgöras 
om hushållet skulle ingå i undersökningen. 

Vid beräkning av de urvalssannolikheter som skulle tillämpas inom 
de primära urvalsenheterna utgick man från folkmängden den 1 ja
nuari 1957 exklusive anstaltsfolkmängd. Den genomsnittliga hushålls
storleken antogs vara 2,9 personer, vilket var lika med den genomsnitt
liga hushållsstorleken i 1952 års levnadskostnadsundersökning. Med en 
beräknad folkmängd exklusive anstaltshushållen på 7 120 000 erhålls 

urvalsfraktionen då 10 000 hushåll skall tas ut I— = 1. 
246 \ 7 120 000 246/ 

Urvalsfraktionen sattes av praktiska skäl till Urvalsfraktioner, 
p 240 

som skulle tillämpas inom primära urvalsenheter, där distriktsurval ej 
kom i fråga bestämdes enligt formeln: 

I = JL _L 
r ~ 24Ö " Py 

där Pu är lika med den sannolikhet varmed den primära urvalsenhe
ten i stratum j var vald. 

Beträffande urvalet av distrikt förfors på följande sätt. Det upprät
tades en lista över de kumulerade summorna av folkmängden i distrik
ten inom den eller de kommuner i respektive pue där distriktsurval 
tillämpades. Efter slumpmässigt valt startnummer uttogs distrikten ge
nom systematiskt urval från den nämnda listan över de kumulerade 
befolkningstalen. Intervall vid det systematiska urvalet var kvoten mel
lan antalet distrikt som skulle uttas och den totala folkmängden inom 
distrikten. Urvalssannolikheten för hushållsurvalet i puen där distrikts
urval tillämpades beräknades ur följande formel: 

I = _L J_ 1 

r 7 2 4 Ö ' PÛ " Ph-d 

där Ph är lika med den sannolikhet med vilken distriktet är valt och 
d är lika med antalet distrikt som skulle uttas. Pu är lika med urvals
sannolikheten för puen enligt ovan. 
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Urvalet av hushåll från mantalsblanketterna gav ca 11 300 hushåll 

mot beräknat ca 10 000. Anledningen till att flera hushåll än beräk

nat erhölls torde ha sin förklaring däri att genomsnittsantalet personer 

per hushåll sjunkit mellan 1952 och 1956. En beräkning på basis av 

samtliga från mantalsmaterialet uttagna hushåll gav en hushållsstorlek 

på 2,7 personer i genomsnitt mot som ovan nämnts 2,9 personer i 1952 

års undersökning. 

överrepresentation av vissa grupper m m. Som tidigare nämnts 

gjordes det slutliga urvalet från dels de ca 11 300 hushållen som ut-

tagits från mantalsblanketterna dels från RLF:s register över jord

bruksfastigheter. Vid utlottningen av hushåll från mantalsmaterialet 

förfors på följande sätt. Arbetet utfördes på häradsskrivarkontoren och 

övriga institutioner där materialet förvarades. För varje uttaget hus

håll ifylldes en urvalsblankett. På denna antecknades bland annat puens 

nummer, hushållets adress samt fastighetsbeteckning, förvärvsarbetan

de hushållsmedlemmars namn, yrke, födelsetid och civilstånd samt i 

förekommande fall giftermålsår. Därjämte antecknades om det kunnat 

fastställas att hushållsföreståndaren fanns på den utlottade mantals

blanketten eller ej. Det befanns att för ca 8 % av blanketterna var 

det osäkert om hushållsföreståndaren fanns på den utlottade blanket

ten. Definitiv kontroll härav skulle som ovan sagts göras senare i sam

band med insamling och granskning av materialet. Från taxerings

längderna inhämtades uppgifter om den sammanräknade nettoinkoms

ten för taxering till statlig inkomstskatt beträffande samtliga hushålls

medlemmar. 

De på detta sätt inhämtade uppgifterna användes för uppdelning 

av materialet på olika strata för det slutliga urvalet. Komplettering av 

uppgifterna gjordes dock i fråga om yrkesbeteckningen i vad gällde 

jordbrukare. Alla blanketter där hushållsföreståndaren kunde antas 

vara jordbrukare uttogs och uppgifterna jämfördes med uppgifterna 

i RLF:s register. Från detta register inhämtades även uppgifter om 

brukningsdelens storlek. 

Uppgifterna på urvalsblanketten överfördes till hålkort. Slutligt ur

val gjordes från listor över dessa hålkort varvid korten sorterats på 

grupper, för vilka olika urvalsfraktioner skulle tillämpas. Urvalsfrak

tionerna bestämdes så att det för varje grupp som skulle särredovisas 

(se ovan s 794) erhölls erforderligt antal hushåll. Nedan anges urvals

fraktionerna för olika grupper. 
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Löntagare med barn 

Urvalet från hålkortslistan gjordes med systematiskt urval. Först ut-

togs från listan ett proportionellt urval så stort att det motsvarade ur

valsfraktionen De på detta sätt uttagna hushållen har getts en 
1000 r 

särskild beteckning så att det under bearbetningen skall vara möjligt 
att särskilja detta proportionella urval. Därefter uttogs från var och 
en av grupperna genom systematiskt urval så många som svarade mot 
de givna urvalsfraktionerna. 

Som tidigare antytts var urvalet från mantalsblanketterna tillräckligt 
stort för att erhålla erforderligt antal hushåll i alla grupper utom för 
grupperna jordbrukare med brukningsdelar på 10—20, 20—30 och 
30— hektar åker. Tilläggsurval för dessa grupper gjordes från RLF :s 
register. 

Urvalsfraktionerna för detta tilläggsurval beräknades enligt form
lerna: 

- = I— — 1 • — = — • — (jordbrukare med 20—30 har åker) 
r \48 240/ Pij 60 Py u ' 

, 1_M_J_\ _L_JL.JL (Jordbrukare med 10—20, 30— 
~r~ \96 24Ö/Plj—ïëo'plj har åker) 
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Tab 2. Hushållens fördelning på urvalsgrupper m m i urvalet till levnads-
kostnadsundcrsökningen 1958. Antal hushåll 

där Pu i likhet med vad som ovan sagts angående urvalet från man
talsblanketterna är lika med den sannolikhet varmed den primära ur
valsenheten i stratum j är vald. 

Om det vid urvalet från RLF:s register erhölls ett hushåll som ti
digare utlottats i mantalsurvalet överhoppades detta hushåll i RLF:s 
register och i stället togs det hushåll som låg närmast efter. 

Från de på detta sätt erhållna hushållen (brukningsdelarna) uttogs 

genom systematiskt urval från varje storleksgrupp så många som sva

rade mot urvalsfraktionerna — och för respektive storleksgrup-
50 100 v 

perna 20—30 samt 10—20 och 30— har åker. 
I tab 2 redovisas urvalet till 1958 års undersökning med fördelning 

på urvalsgrupper och familjetyper och med angivande av den över
representation som tillämpats för olika grupper. Totalantalet utvalda 
hushåll uppgår till 4 495. 

De i tabellen angivna antalen inkluderar hushåll där det är osäkert 
om hushållsföreståndaren fanns på den utlottade blanketten. En del av 
dessa hushåll kommer att utgå och det slutliga antalet därigenom bli 
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lägre. Av erfarenhet från arbetet med urvalet kan sägas att denna 
reducering kommer att bli av ringa omfattning och i första hand be
röra familjetypen ensamstående. 

Hushållens fördelning på olika perioder. Observationsåret är uppdelat 
på 12 perioder av vilka var och en är 30 eller 31 dagar. Första perio
den upptar tiden 10 januari—8 februari 1958 och sista perioden tiden 
10 december 1958—9 januari 1959. Varje hushåll medverkar endast 
under en period. Vid hushållens fördelning på olika perioder för
fors på följande sätt. Hushållen uppsorterades först på puen. Man 
beräknade det antal gånger som antalet hushåll i puen var delbart 
med 12. Med hjälp av slumptabell utlottades först på olika perioder 
det på detta sätt eventuellt uppkomna överskjutande antalet. Därefter 
utlottades på olika perioder övriga hushåll. När en period fått fullt 
antal, dvs antalet hushåll i puen dividerat med 12 plus eventuellt ett 
från överskjutande antal (se ovan), överhoppades denna period vid 
den fortsatta utlottningen av hushåll inom puen etc. Vid utlottningen 
av hushåll inom nästföljande pue utlottades överskjutande antal i förs
ta hand på sådana perioder som ej kommit med i detta avseende vid 
utlottningen inom närmast föregående pue. Puena behandlades i lö
pande följd enligt den numrering de erhållit inom basurvalet. Antal 
hushåll inom en pue varierar sålunda från en period till en annan 
med högst ett. Totalantalet hushåll i varje period uppgår till 374 eller 
375. 

FN-stipendier för sociala studier i utlandet 
Sedan Förenta Nationerna inom ramen för den tekniska biståndsverksam

heten ställt i utsikt att för år 1959 tilldela Sverige ett eller möjligen två sti
pendier för sociala studier i utlandet, har Nämnden för internationella ex
pert- och stipendieärenden förklarat dessa till ansökan lediga. 

Med hänsyn till de behov på det sociala området, som för närvarande an
setts mest aktuella för vårt land, skall ansökan om stipendium för 1959 i 
främsta rummet avse följande tre studieområden: 
1. Förebyggande ungdomsvård. 

Studium av de åtgärder, som företrädesvis de offentliga myndigheterna i 
asocialitetsförebyggande syfte vidtar för att främja ungdomens fritidsverk
samhet. 

2. Samverkan mellan arbetsvärden och övrig samhällelig social omvårdnad. 

3. Familjerådgivning. 
Kurativ verksamhet för familjerådgivning. 
Stipendierna avses för inom dessa områden verksamma, högt kvalificerade 

befattningshavare i företrädesvis statlig eller kommunal tjänst. Stora krav 
ställs även på språkkunskaper. 

Stipendierna, som gäller för en tid av tre till sex månader, utgår med va
rierande belopp allt efter det land i vilket studierna bedrivs. 

Preliminär stipendieansökan jämte studieplan insänds före den 15 januari 
1959 till Svenska institutet, Avdelningen för tekniskt bistånd, Box 3306, Stock
holm 3. Särskilt ansökningsformulär kan rekvireras från institutet. 

Eventuellt önskvärda ytterligare upplysningar kan erhållas genom sekrete
rare Lars Eriksson, Svenska institutets avdelning för tekniskt bistånd, Fleming-
gatan 75, Stockholm, tel. 54 14 50. 
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PERIODISKA ÖVERSIKTER 

Register 

Varje månad: 
Konsumentprisindex 
Sysselsättning och arbetslöshet 

Varje kvartal: Senast 
i nr 

Byggnadsverksamheten i städer och 
köpingar 1958: 10 

Omsättningen inom detaljhandel m m detta nr 
Sysselsättning och löner inom in

dustrin 1958: 10 
Utlänningar i Sverige detta nr 

Varje år: 
Arvsfonden, allmänna 1958:11 
Barnavårdsnämndernas verksamhet. . 1958:11 
Barnbidrag, allmänna 1958: 4 
Bostadsbyggandet 1958: 10 
Daghem och förskolor 1958: 2 
Fattigvården 1958: 1 

Frånvarofrekvensen vid vissa industri
företag 1958: 10 

Hemhjälp, social 1958: 8 
Konsumentpriserna i Sverige och i 

utlandet 1958: 8 
Mödrahjälpen 1958: 7 
Nykterhetsnämndernas ingripanden. 

Preliminär rapport 1958: 6 
Nykterhetsnämndernas verksamhet . 1958: 2 
NykterhetsvårdsklienteJet 1958: 5 
Socialhjälp och barnavård till utlän

ningar 1958: 11 
Socialvårdens kostnader och finan

siering 1958: 4 
Statens utgifter för sociala ändamål . 1958: 2 
Ungdomsvårdsskolorna 1958: 7 
Vårdanstalt för alkoholmissbrukare, in

tagna på 1958: 8 
Ålderdomshem, om statsbidrag till . 1958: 8 
Ålderdomshemmen, antal platser och 

vårdtagare m m 1957: 11 

UTLÄNNINGAR I SVERIGE UNDER TREDJE 

KVARTALET 1958 

Den 1 oktober 1958 var antalet gällande uppehållstillstånd för icke-nor-
diska utlänningar 54 686, av vilka 29 396 avsåg män och 25 290 kvinnor. 
Under tredje kvartalet 1958 har alltså en ökning av antalet gällande uppe
hållstillstånd skett med 151. De tillstånd som gäller män har ökat med 314, 
medan de tillstånd som gäller kvinnor har minskat med 163. 

Samtliga arbetsanmälda utlänningar i landet uppgick den 1 oktober 1958 
till 114 090, vilket innebär en ökning från föregående kvartal med 706. An
talet män var 73 672 (ökning: 496) och kvinnor 40 418 (ökning: 210). De 
arbetsanmäldas yrkesgruppering framgår av tabellerna på omstående sidor. 

IF 
53—581563 SocM 
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Tab 1. ArbeUanmaMa utlänningar i Sverige per den 1 oktober 1958 fördelade efter yrkesgrupp 



Utlänningar i Sverige under tredje kvartalet 1958 803 

Forts tab 1 
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Tab 2. ArbetianmUlda utlänningar i Sverige per den 1 oktober 1958, fördelade 
efter lita och nationalitet 
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OMSÄTTNINGEN INOM DETALJHANDEL M M 

UNDER ANDRA KVARTALET 1958 

Socialstyrelsens periodiska statistik över omsättningen inom detaljhandel 
m m baseras på uppgifter dels från företag inom enskild detaljhandel m m, 
dels från konsumtionsföreningar. Från företag inom enskild detaljhandel 
m m inhämtar socialstyrelsen efter utgången av varje kvartal uppgifter om 
omsättningen (värdet av försäljningen) under kvartalet och från konsum
tionsföreningar anslutna till Kooperativa förbundet en gång varje månad 
uppgifter rörande försäljningens värde under senast förflutna månad. 

Enskild detaljhandel m m 
För statistiken beträffande den enskilda detaljhandeln gjordes år 1955 ett 
nytt urval av uppgiftslämnare ur ett inom styrelsen upprättat register över 
firmor och försäljningsställen m m. Därvid medtogs vissa branscher, som 
icke tidigare berörts av omsättningsstatistiken, nämligen restauranger och 
kaféer samt »betjäningsställen» (frisersalonger, bad- och tvättinrättningar 
m m). Till det nya urvalet av uppgiftslämnare utsände styrelsen blanketter 
första gången i juli 1955 avseende 2:a kvartalet 1955. Beträffande statistikens 
utformning hänvisas till en redogörelse för omläggningen i Sociala Medde
landen 1956: 2, sid 115. 

Från och med l:a kvartalet 1956 utökades statistiken med ett komplette
rande urval av uppgiftslämnare på grundval av en i augusti 1955 företagen 
partiell förnyelse av styrelsens s k butiksregister (jfr Sociala Meddelanden 
1956: 8, sid 542). En ny komplettering av urvalet har fr o m l:a kvartalet 
1958 gjorts i anslutning till de fortsatta förnyelser av butiksregistret, som 
styrelsen genomförde i juni och i november—december 1956; samtidigt har 
man uteslutit de uppgiftslämnare som ingick i det nyss nämnda, på 1955 års 
partiella registerförnyelse baserade kompletterande urvalet. Vidare har en 
förstärkning av urvalet (tilläggsurval) av uppgiftslämnare skett för vissa 
fåtaligt representerade branscher. Urvalskvoten har därvid ökats från tidi
gare 1/40 till 1/20 för skobutiker, butiker för möbler, el- och belysnings-
affärer och blomsterhandel samt till 1/10 för handsk- och paraplybutiker, 
päls- och skinnvarubutiker, butiker för heminredningstextilier, bosättnings
affärer, butiker för hemslöjd och leksaker, radioaffärer, läderhandel samt 
musikhandel. Samtidigt har antalet livsmedelsbutiker minskats till hälften, 
så att urvalskvoten minskats från 1/40 till 1/80. 
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Det sålunda förnyade urvalet av uppgiftslämnare utnyttjades första gången 
för jämförelser av omsättningen l : a och 2:a kvartalen 1958. Genom föränd
r ingarna i urvalet ha r adressregistret utökats med 154 butiker och betjä
ningsställen. Det sammanlagda antalet företag i registret uppgick till 4 543. 
Bearbetningsbara svar för 2:a kvartalet 1958 erhölls från 3 036 (67 %) av 
de 4 543 företagen. Motsvarande svarsfrekvens för företagen inom egentlig 
detaljhandel var 67 %, för restauranger, kaféer och konditorier 72 % och för 
betjäningsställen 58 %. 

Vid beräkningen av de indextal, som anger omsättningens förändringar 
från kvartal till kvartal, medtas endast sådana företag, som lämnat upp
gifter för de båda kvartalen i fråga (»identiskt material»). Vid jämförelsen 
mellan l : a och 2:a kvartalet 1958 ingick sammanlagt 2 921 företag eller 
64 % av samtliga i beräkningarna. Vid indexberäkningarna ha r sålunda 
ingen hänsyn tagits till sådana förändringar i omsättningen som samman
hänger med företagsbeståndets förändringar. 

Primäruppgifterna avser antingen firmor (som lämnar uppgifter för samt
liga berörda arbetsställen) eller lokala arbetsställen (butiker och betjänings
ställen). I det följande betecknas båda slagen av enheter som »företag». 
Viktigare delar av anvisningarna till uppgiftslämnarna finns återgivna i 
Sociala Meddelanden 1958: 2, sid 119. 

Företag inom egentlig detaljhandel ombeds redovisa den totala omsätt
ningen (försäljningens värde) med fördelning på partiförsäljning och detalj
försäljning (inkl servering, reparations- och ändringsarbeten o dyl) . I den
na redogörelse återges endast beräkningar som avser detaljförsäljningen. 
Det bör framhållas, att uppgifterna om fördelningen på partiförsäljning och 
detalj försälj ning i vissa fall torde vara ungefärliga. 

Beträffande restauranger och kaféer skall uppgifterna avse de sammanlag
da intäkterna av servering, inberäknat serveringsavgift, om sådan debiteras 
på notan eller inlevereras till kassan, samt annan försäljning direkt till all
mänheten, exempelvis av tobak, läskedrycker, konfektyrer m m. 

Betjäningsställen ombeds lämna uppgifter om summan av ersättningar 
för t jänster åt enskilda kunder (tvättning, rakning, skönhetsvård, skorepa
rationer, sömnadsarbeten m m ) samt eventuell detalj försälj ning. I summan 
skall icke inräknas ersättningar för tjänster åt andra än enskilda kunder 
och icke heller eventuell partiförsäljning. 

Beträffande enskild detaljhandel m m återges i tab 1 indextal (2:a kvar
talet 1955 — 100) för omsättningen under varje kvartal fr o m l : a kvartalet 
1956 t o m 2:a kvartalet 1958. Dessa indextal har enligt den s k kedjemeto
den ut räknats med användande av de för varje kvartal beräknade indextalen 
med närmast föregående kvartal som bas. 

I samband med att antalet uppgifter ökats inom vissa branscher har vissa 
ändringar gjorts i tab 1 och 2 beträffande redovisningen efter bransch. 
Rubriceringen har ändrats så att branschens namn syftar på grupper av bu
tiker respektive betjäningsställen och ej på varugrupper. Följande branscher 
redovisas separat (tab 2) fr o m 2:a kvartalet 1958: päls- och skinnvaru-
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Tab 1. Indextal (2ia kvartalet 1955 = 100) för omsättningen (försäljningens -varde) inom enskild 
detaljhandel m m lia kvartalet 1956—2:a kvartalet 1958 
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Tak 2. Indextal for omstttmngen (försäljningens Tärde) inom enskild detaljhandel m m 
under 2 » kvartalet 1958 samt uppräknade försäljningssummor 



Omsättningen inom detaljhandel m m 809 

Tab 3. Indextal för omsättningen (försäljningens värde) under 2ia kvartalet 1958 inom vissa 
branscher av enskild detaljhandel m m, exklusive och inklusive 
omsättningen i vissa varuhus 

butiker (som tidigare ingick i gruppen päls- och skinn- och andra special
but iker) , butiker för hemslöjd och leksaker (som tidigare ingick i hemslöjds-
och andra specialbutiker) samt läderhandel (som utbrutits ur gruppen 
antikvitets-, konst- och andra specialbutiker). Vidare redovisas bad- och 
tvättinrättningar separat (tab 1 och 2) . 

Tab 2 återger, förutom antal bearbetade uppgifter och uppräknad för
säljningssumma, indextal för omsättningen dels för 2:a kvartalet 1958 med 
l :a kvartalet 1958 samt med 2:a kvartalet 1957 som bas och dels för l :a— 
2:a kvartalet 1958 med motsvarande period 1957 som bas. Det i tabellen re
dovisade antalet bearbetade uppgifter hänför sig till det »identiska material», 
som ligger till grund för jämförelsen mellan l : a och 2:a kvartalet 1958, och 
inkluderar således nettotillskottet av företag genom tilläggs- och komplette
ringsurvalen. De »uppräknade» totalsummorna för försäljningen har er
hållits genom att de faktiska försäljningssummor, som redovisats inom var
je urvalsgrupp, dividerats med produkten av urvalskvot och svarsfrekvens. 
Förfarandet har beskrivits i Sociala Meddelanden 1956: 11, sid 716. Det bör 
framhållas att de »uppräknade» försäljningssummorna för 2:a kvartalet 
1958 ej är helt jämförbara med tidigare uppräkningar på grund av de ovan
nämnda förändringarna i urvalet. 

Av tab 2 framgår, att omsättningen för samtliga branscher var värdemäs
sigt 4 % högre under 2:a kvartalet 1958 än under 2:a kvartalet 1957. Föl
jande branscher uppvisade en ökning: livsmedelsbutiker 2 %, skobutiker 
1 %, inventariebutiker 12 %, järn-, cykel- och sportaffärer 3 %, färghandel, 
parfym- och sjukvårdsaffärer 4 %, urmakerier, optikaffärer 1 %, bok-, pap
pers-, musikhandel och tidningskiosker 9 %, tobaksbutiker 8 %, varuhus, 
basarer och postorderfirmor 6 % och betjäningsställen (frisersalonger, bad-
och tvätt inrättningar m m ) 9 %. Minskad omsättning redovisas för bekläd-
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Tab 4. Indextal för omsättningen (försäljningens värde) och för antalet försäljningsställen inom 
konsumtionsföreningarna under 2 » kvartalet 1958 

Tab 5. Indextal för omsättningen (försäljningens värde) och för antalet försäljningsställen inom 
konsumtionsföreningarna under juli 19S8 (juli 1957 = 100) samt 
upprflknade försäljningssummor 
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nadsbutiker med 3 %, för skomakerier med 6 % och för lanthandel och 
skeppshandel (med huvudsakligen annat än livsmedel) med 2 %. Oföränd
rad omsättning redovisas för restauranger, kaféer och konditorier. 

I tab 3 redovisas tre olika indextal a ) , b) och c) för omsättningen inom 
vissa branscher dels för 2:a kvartalet 1958 med l : a kvartalet 1958 och med 
2:a kvartalet 1957 som bas och dels för l :a—2:a kvartalet 1958 med mot
svarande period år 1957 som bas. Vid beräkningen av indextalen a) har -— 
liksom i tab 2 — varuhusens omsättning i sin helhet hänförts till gruppen 
»Varuhus, basarer, postorderfirmor». Från vissa större varuhus inom enskild 
detaljhandel inhämtar styrelsen uppgifter om detalj försälj ningen med för
delning på vissa varugrupper; indextalen b) är beräknade på grundval av 
dessa uppgifter; vid beräkningen av indextalen c) har slutligen dessa upp
gifter från de större varuhusen sammanförts med uppgifterna från övriga 
företag inom respektive branscher. Det torde observeras, att redovisningen 
i tab 3 ej helt överensstämmer med motsvarande redovisning tidigare kvartal. 
Dels har jämförelser med samma perioder föregående år tillagts och dels är 
indextalens beteckning, a) , b) och c) , och deras inbördes ordning ändrad. 

Konsumentkooperativ handel 

I tab 4 och 5 lämnas vissa uppgifter rörande omsättningen inom konsum
tionsföreningar, anslutna till Kooperativa förbundet. Från och med juli 1955 
företogs en omläggning av den tidigare statistiken, och ett nytt urval av för
eningar gjordes på grundval av listor över samtliga till Kooperativa förbun
det anslutna föreningar. En närmare redogörelse för omläggningen har läm
nats i Sociala Meddelanden 1956: 2, sid 123. Uppgifter om konsumtionsför
eningarnas omsättning inhämtas av socialstyrelsen varje månad och avser 
(liksom för enskild detaljhandel) omsättningens värde med fördelning på 
detalj- och partiförsäljning; detalj försälj ningen skall därjämte vara fördelad 
på vissa branscher enligt en i juli 1955 reviderad indelning. De i tab 4 och 
5 återgivna indextalen för omsättningen har beräknats på grundval av index
tal för varje månad med juli 1955 som bas. Denna serie av indextal har en
ligt kedjemetoden beräknats med utgångspunkt från indextal för varje må
nad med närmast föregående månad som bas. De »uppräknade» försäljnings
summorna (jfr tab 5) har erhållits genom att de försäljningssummor som 
redovisats inom varje urvalsgrupp dividerats med respektive urvalskvot. 
Någon korrektion för bortfall har ej behövt göras, eftersom samtliga till
skrivna föreningar lämnat uppgifter. 

Av tab 4 framgår, att den sammanlagda detalj försälj ningen inom konsu
mentkooperativ detaljhandel var 4 % högre under 2:a kvartalet 1958 än 
under 2:a kvartalet 1957. För livsmedel ökade omsättningen med 4 % och 
för specialbutiker och varuhus med 8 %. För skodon minskade omsättningen 
med 5 %, för restauranger och serveringar ökade den med 4 % och för 
övriga avdelningar med 10 %. 

M G 
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KONSUMENTPRISINDEX FÖR SEPTEMBER 1958 

Konsumentprisindex för september 1958 har av socialstyrelsen beräknats till 
152 eller samma tal som för månaderna april—augusti. Med två decimaler är 
relationstalet 151,53 mot 151,77 för augusti. 

Som framgår av tab 1 har emellertid av indextalen för de i konsument
prisindex ingående huvudgrupperna av varor och tjänster talet för livsme
del visat en nedgång med en enhet till 162 och talet för bostad, bränsle och 
lyse en uppgång med en enhet till 154. För övriga huvudgrupper är index
talen oförändrade. 

Att indextalet för livsmedel sjunkit mellan augusti och september beror 
närmast på lägre priser på bland annat nötkött, potatis, äpplen, apelsiner 
och kaffe. Högre priser har däremot noterats på kalvkött, fläsk, ägg m m. 
Inom övriga huvudgrupper kan nämnas smärre prishöjningar på kol och 
koks och i genomsnitt något högre noteringar på kläder och skor, som 
dock inte påverkat det avrundade gruppindextalet. Prisutvecklingen för vissa 
varugrupper framgår av tab 2. 

Pensionspristalet har socialstyrelsen beräknat till 123 eller samma tal som 
uträknades på konsumentprisindex för augusti. 

C O 
Tab 1. Konsumentprisindex 1950—september 1958 (År 1949 = 100)1 

1 Kvartals- och månadsindex lör 1950—1957 se SocM 1957: 4, sid 255, och 1958: 3, sid 191. 
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Tab 2. Indextal för olika delposter är 19S7 och juli—september 1958 samt talens 
procentuella förändringar december 1957—september 1958 
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SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSLÖSHET 

Tab 1. Sysselsättning inom industrin i september 1958 jämfört med augusti 1958 
(Jämförelsen avser endast företag som lämnat uppgifter vid båda rapporttillfällena) 
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Tab 1 (forts). Sysselsättning inom industrin i september 1958 

Tab 2. Indextal (uträknade enligt kedjemetod, september 1957 = 100) for antal anställda 
arbetare inom industrin1 oktober 1957—september 1958 

1 Se not 2, sid 814. 
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Tab 3. Verksamheten vid arbetsförmedlingen under september 1958 

Tab 4. Vid arbeteförmedlingen anmälda arbetelöshetsförsäkrade 
arbetelösa oktober 19S7—oktober 19S8 



M E D D E L A N D E N 

Socialstyrelsen om ILO:s konventioner och 
rapporter om ... 
Delegationen för det internationella so
cialpolitiska samarbetet har anmodat soci
alstyrelsen att yttra sig över 1) den vid in
ternationella arbetsorganisationens U2:a 
sammanträde innevarande år antagna kon
ventionen angående diskriminering i fråga 
om anställning och yrkesutövning, 2) en 
inom internationella arbetsbyrån upprät
tad rapport VIII (1) rörande samarbetet 
mellan offentliga myndigheter samt arbets-
givar- och arbetarorganisationer industri
vis och för folkhushdllet i dess helhet. 

. . . 1 ) D i s k r i m i n e r i n g i a r b e t e 
Beträffande konventionen om diskrimi
nering framhåller styrelsen sammanfatt
ningsvis att de grundsatser som formule
rats i konventionen väl överensstämmer 
med principerna i Déclaration of Phila-
delphia 1944 och Universal Déclaration of 
Human Rights, som 1948 antagits av För
enta nationernas generalförsamling. Idéin
nehållet i konventionen är av den allmän
mänskliga natur, att konventionen väl för
tjänat att vinna det stöd som en oförbe
hållsam ratifikation från svensk sida kun
nat utgöra. Därför beklagar styrelsen att 
konventionen fått en sådan utformning att 
en dylik ratifikation med därav följande 
förpliktelser inte kan tillstyrkas. Styrel
sen anför som ett hinder för ratifikationen 
att konventionen fastslår likalönsprincipen 
och alltså inrymmer bestämmelser som 
upptar diskrimination på grund av kön 
bland övrigt otillåtna diskriminerings
grunder. Under översynen av förslaget till 
konventionen erinrades att skälen för för
bigående av kvinnor i fråga om anställning 
och sysselsättning i allmänhet låg på det 
sociala och ekonomiska planet medan dis
krimination av de andra angivna grunder
na bottnade i hat och fördomar. Det fram
hölls också att fastslåendet av likalöns-
54—581563. SocM 

principen i denna konvention skulle få till 
konsekvens, att många medlemsstater som 
helhjärtat accepterat konventionen i övrigt 
skulle av denna anledning anse sig för
hindrade att ratificera densamma. Princi
pens genomförande och upprätthållande 
hör i Sverige samman med löneprisbild
ningen i övrigt och enligt svensk uppfatt
ning ligger löneprisbildningen inom kom
petensen för parterna på arbetsmarknaden 
utan inblandning från statsmakternas si
da. Det måste konstateras att det inom sto
ra områden av arbetsmarknaden ännu 
finns betydande skillnader i fråga om lö
ner för män och kvinnor. Det är att märka 
att såvitt framgår av förarbetena till kon
ventionen något diskriminerande syfte in
te behöver föreligga för att löneolikheter
na skall anses otillåtna. 

Socialstyrelsen anför även betänklighe
ter med avseende på speciell lagstiftning i 
konventionens principiella anda samt dess 
tillämplighet inte bara i fråga om arbets-
anställda utan även beträffande fria fö
retagare, »betänkligheter som torde få an
ses vara av sådan art att de skulle kun
nat undanröjas». 

. . . 2 ) T v å - e l l e r t r e p a r t s s a m a r 
b e t e r ö r a n d e i n d u s t r i p r o 
b l e m m m 

ILO:s rapport rörande samarbetet mellan 
offentliga myndigheter samt arbetsgivar-
och arbetarorganisationer innefattar för
utom en översikt av ifrågavarande ämne 
även ett frågeformulär, och medlemssta
ternas regeringar uppmanas att besvara de 
i formuläret uppställda frågorna med an
givande av skälen för svaren. Internatio
nella arbetsbyråns styrelse ämnar ta upp 
på dagordningen för arbetskonferensens 
43 :e session år 1959 två- eller trepartssam
arbete på industrinivå samt trepartssam
arbete på den nationella nivån rörande in-

817 
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dustrins sociala, tekniska och ekonomiska 
problem. 

Socialstyrelsen framhåller i sitt yttran
de att utvecklingen i vårt land i fråga om 
sådant samarbete mellan offentliga myn
digheter samt arbetsmarknadens organisa
tioner, som skulle bli det huvudsakliga fö
remålet för en rekommendation, nått myc
ket långt. En sådan rekommendation bör 
därför inte möta några betänkligheter från 
svensk synpunkt. Med den vikt och bety
delse som genom utvecklingen kommit ar-
betsgivar- och arbetarorganisationerna till 
del, har det hos oss varit helt naturligt att 
offentliga myndigheter i större samman
hang sökt samarbete med dessa instanser 
i frågor av social, teknisk och ekonomisk 
innebörd. Inte bara ämbetsverken utan 
även de stora arbetsgivar- och arbetarorga
nisationerna anlitas numera i praktiken re
gelmässigt och i stor utsträckning som re
missinstanser. Nämnda organisationer är 
också representerade i olika statliga äm
betsverk, institutioner och utredande kom
mittéer på det sociala området. — Vidare 
erinras om hur Svenska arbetsgivareför
eningen och LO i arbetsmarknadsnämnden 
skapat ett särskilt organ för organiserat 
samarbete. Vårt lands stora arbetsmark
nadsparter har själva och utan statlig in
blandning lyckats skapa organisatoriska 
förutsättningar för behandling av de spörs
mål, som enligt det remitterade frågefor
muläret skulle ge det ifrågasatta samarbe
tet dess sakliga innehåll även vad angår 
de inbördes relationerna mellan arbets
marknadens parter. Arbetsmarknadsnämn
den har ingalunda malt tömning under sin 
hittillsvarande verksamhet. Bland de frå
gor som utretts och lett fram till positiva 
åtgärder i nämnden, kan nämnas arbetar
skyddet (den lokala säkerhetstjänstens or
ganisation), yrkesutbildningen, arbetsstu-
dier, kvinnolönerna och de partiellt arbets
föras ställning. 

Ett ifrågasatt internationellt instrument 
av den art varom här är fråga bör själv
fallet bedömas inte bara från det egna lan
dets synpunkt, utan hänsyn bör också tas 

till dess möjliga effekt på en önskvärd ut
veckling internationellt sett. Enligt social
styrelsens mening kan man visserligen ifrå
gasätta, huruvida instrumentet skulle kun
na få en inom överskådlig framtid nämn
värd effekt i många länder, då en grund
förutsättning härför måste vara inte bara 
en stabil och omfattande uppbyggnad av 
organisationsväsendet på såväl arbetsgivar-
som arbetarsidan utan också organisatio
nernas principiellt sett oberoende ställning 
i förhållande till statsmakterna. Ett aldrig 
så välment organisatoriskt program för 
samarbete torde i vart fall riskera att för
fela sitt syfte, om inte de psykologiska och 
materiella förutsättningarna för samarbete 
i ordets egentliga mening ur förhanden. 

Nu anförda betänkligheter är emellertid 
inte av den art att de enligt socialstyrel
sens mening behöver leda till att man stäl
ler sig avvisande till frågan om en rekom
mendation i ämnet. Rekommendationen 
skulle nämligen kunna få ett icke obetyd
ligt egenvärde därigenom, att den på ut
vecklingens nuvarande ståndpunkt sam
manfattar de bärande idéer, varpå den in
dustriella demokratin enligt den i vårt land 
liksom i övriga demokratiska länder för
härskande åskådningen vilar. Betydelsen av 
det ifrågasatta instrumentet ligger dock en
ligt styrelsens mening främst i förhopp
ningen, att den åtminstone på längre sikt 
skulle kunna bidra till en utveckling 
fram emot det åsyftade samarbetet även 
i stater, där förutsättningarna i dagens lä
ge kan synas mindre gynnsamma härför. 

För att detta syfte med en rekommenda
tion i saken skall kunna främjas är det av 
vikt att instrumentet inte tyngs med de
taljerade föreskrifter angående samarbetet 
utan begränsas till huvudsakliga princip
spörsmål. Mot denna bakgrund och med be
aktande särskilt av de svenska förhållan
dena på området övergår styrelsen till att 
helt kortfattat behandla frågeformuläret 
innehållande bl a frågor om det interna
tionella instrumentets form, samarbetets 
syfte och förutsättningar samt metodik, 
samarbete i nationaliserade länder. 
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neben Sonderkonjunkturen in der westdeut-
schen Industrie. Wirtschaftswissenschaftliche 
Mitteilungen 1958, nr 9. 

Auf der Suche nach der richtigen Eigentums-
politik. Bericht mit Ausschnitten aus dem 
7. europäischen Gespräch in Recklinghausen. 
Bundesarbeitsblatt 1958, nr 18. 

Befolkningsfrågor 

HIORT AF ORNÄS, BRITA. Barnbegränsning — 
ett livsvillkor. [Intervju med Abraham 
Stone.] Vi 1958, nr 41. 

LERIDON, FRANÇOISE. La population allemande 
depuis 1939. Population 1958, nr 3. 

SAUVY, A. Quelques vues sur l'économie et la 
population dans le monde. Population 1958, 
nr 3. 

Récent research on racial relations. Interna
tional social science bulletin 1958, nr 3. 

Sverige 
HAFO, B. RFSU [Riksförbundet för sexuell 

upplysning] 25 år. Populär tidskrift för 
psykologi och sexualkunskap 1958, nr 3. 

1 Översikten avser tiden 26 september—25 oktober 1958. I denna avdelning tidigare upptagna 
artiklar finns införda i ett särskilt kortregister, som är tillgängligt i socialstyrelsens bibliotek. 
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S E L E , V. Intresset för födelsekontroll hos abort
patienter. Populär tidskrift för psykologi och 
sexualkunskap 1958, nr 3. 

TABATZNIK, LJDA. Preventiv metod och gravi
ditetsfrekvens. Populär tidskrift för psykologi 
och sexualkunskap 1958, nr 3. 

Amerikas förenta stater 
H I O R T AF ORNÄS, BRITA. Abortsituationen i 

USA. Populär tidskrift för psykologi och 
sexualkunskap 1958, nr 3. 

Västtyskland 
H A G E , F . Die unterschiedliche Fruchtbarkeit 

der Ehejahrgänge im Zeitraum von 1947 bis 
1956. Wirtschaft und Statistik 1958, nr 9. 

Samhällsplanering, bostäder 

Sverige 
HANSSON, LENNART. Låneräntor och bostads

hyror. Från departement och nämnder 1958, 
nr 19. 

H O L M , L. E t t bostadsområde blir äldre. [Augus-
tenborgsområdet, Malmö.] Byggforum 1958, 
nr 7. 

KARSTEN-CARLSSON, E V A . Svensken och villa-
drömmen. At t bo 1958, nr 4. 

SAMBEROS, Â. Ombyggnad skall vara genom
gripande. Reglerna för de statliga familje
bostadsbidragen. Lantmannen 1958, nr 39. 

SEVERIN, E. Är ökat bostadsutrymme säljbart 
i bilens tidevarv? Byggforum 1958, nr 7. 

T H U L I N , S O. Läkaren och samhällsplaneringen. 
A t t bo 1958, nr 4. 

Amerikas förenta stater 
R I L E Y , H E. Evolution in the worker's housing 

since 1900. Monthly labor review 1958, nr 8. 

Belgien 
MICHAUX, A. L'action économique de la Société 

nationale des habitations et logements à bon 
marché sur le marché immobilier. Bulletin 
de l ' Inst i tut de recherches économiques et 
sociales 1958, nr 6. 

Finland 
E R K K I L Ä , S. Hurudana bostäder böra anses vara 

hälsovådliga. Hygienisk revy 1958, nr 7. 
LINDSTÅHL, S. Industrilokalisering. Ekonomiska 

samfundets tidskrift 1958, nr 3. 
Bostadsproduktionen i landskommunerna år 

1957. Social tidskrift 1958, nr 7/8. 

Levnadskostnader, konsumtion, priser 

O D H E , T H . Ghanging structures —• économie 
and coopérative. Review of international 
coopération 1958, nr 9. 

Sverige 
E t t halvsekels kooperativ sparkasseverksamhet. 

Kooperatören 1958, nr 18. 

Amerikas förenta stater 
1958 survey of consumer finances. The financial 

position of consumers. Federal réserve bulle
t in 1958, nr 9. 

Danmark 
H A N S E N , B. Danish urban coopération. Review 

of international coopération 1958, nr 9. 

Sou/efumonen 
The place of livestock production in the agri-

cultural policy of the USSR. Monthly bulletin 
of agricultural économies & statistics 1958, 
nr 9. 

Storbritannien 
P U A I S , S J . Some problems in the measurement 

of price changes with special référence to 
the cost of living. [Med diskussion.] Journal 
of the Royal statistical society 1958, nr 3. 

Östtyskland 
H O F F M A N N , INGEBORG. Entwicklung der Ver-

sorgung der Bevölkerung mit Nahrungs-
mitteln bis 1957. Vierteljahreshefte zur Stati
stik der deutschen demokratischen Republik 
1958, nr 3. 

Arbetsmarknadsfrågor, allmänt 

GOLDBERG, J P. Seamen and the International 
Labor Organization. Monthly labor review 
1958, nr 9. 

Récent trends in employaient and unemploy-
ment. International labour review sept 1958. 

The 42nd session of the International labour 
conférence, Geneva, June 1958. International 
labour review sept 1958. 

Sverige 
LUNDBERG, C J . Funderingar kring arbetsleda-

rens problem. Arbetsledaren 1958, nr 19. 
Saltsjöbadskonferens om arbetsledareproblem. 

Arbetsledaren 1958, nr 18. 
Vad skall humanisterna göra? Saco-tidningen 

1958, nr 6. 

Amerikas förenta stater 
L'assurance-chômage aux Etats-Unis. Statis

tiques & études financières sept 1958. 

Norge 
R O K S A N D , B. Psykologi og arbeidsformidling. 

Nordisk yrkesvägledning 1958, nr 3. 

Storbritannien 
SAHLGREN, OSWALD J Ö R E L . Tiger Bay. [Färgade 

i England.] Vi 1958, nr 40. 

Västtyskland 
N I E M A N N , URSULA. Wachsende Bedeutung der 

Frauenarbeit in der westdeutschen Industrie. 
Wirtschaftswissenschaftliche Mitteilungen 
1958, nr 10. 

RUTENFRANZ, J . Physiologische Gesichtspunkte 
zur Erwerbstätigkeit Jugendlicher. Arbeits-
schutz 1958, nr 9. 
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Die Beschäftigungslage in der Bundesrepublik 
Deutschland im Rahmen der Wirtschafts-
und Bevölkerungsentwicklung 1957. Bundes-
arbeitsblatt 1958, nr 9. (Beilage.) 

Österrike 
Strukturveränderungen der Beschäftigung seit 

1951. Monatsberichte des österreichischen 
Institutes fiir Wirtschaftsforschung 1958, 
nr 8. 

Organisationer, avtal, arbetskonflikter 

NORDENSKIÖLD, O. Förhandlingsrättens ak
tuella läge i de nordiska länderna. Lärartid-
ningen 1958, nr 41. 

TEICHMANN, U. Die Gewerkschaften in der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). 
Wirtschaftswissenschaftliche Mitteilungen 
1958, nr 10. 

Sverige 
BERGSMARK, H. Personalsammansättning m m 

i sjukkassorna. Svensk sjukkassetidning 1958, 
nr 10. 

J A N N E S , E L L Y . Nödens statare blev trygga lant
arbetare. Vi 1958, nr 40. 

KARLBOM, T. Ny på arbetsplatsen. Fackföre
ningsrörelsen 1958, nr 43. 

N Y H L É N , E. En »olycka» med lycklig utgång. 
[Lagarna om arbetsdomstol och kollektiv
avtal.] Byggnadsarbetaren 1958, nr 17. 

Amerikas förenta stater 
ANROD, CH W. Das Streikrecht in den Verei-

nigten Staaten. Recht der Arbeit 1958, nr 10. 

Belgien 
La genèse du projet d'accord de solidarité 

sociale belge, 1—2. Revue de. travail 1958, 
nr 7/8. 

Danmark 
ANDERSEN, VICTOR. Samarbejdet under lup. 

Arbejdsgiveren 1958, nr 20. 

Norge 
Arbeidskonflikler 1957. Statistiske meldinger 

1958, nr 9. 

Västtyskland 
BÖTTICHER, E. Gesetzgebungskompetenz der 

Länder auf dem Gebiete des Arbeitsvertrags-
rechts? Recht der Arbeit 1958, nr 10. 

K U N Z E , O. Die Holding-Novelle in unter-
nehmensrechtlicher Sicht. Arbeit und Recht 
1958, nr 10. 

SIEDERT, W. Einige Entwicklungslinien im 
neueren Individualarbeitsrecht. Recht der 
Arbeit 1958, nr 10. 

Yrkesutbildning 

Sverige 
OLDERIN, G. Yrkesutbildningens utbyggnad. 

Nordisk yrkesvägledning 1958, nr 3. 

Danmark 
ANDERSEN, K B. Fagbevaegelsen og uddannel-

sesproblemerne. Lön og virke 1958, nr 20. 
VIDIUKSEN, P. Psykologiske undersögelser som 

hjaelpemiddeli erhvervsvejledningen. Nordisk 
yrkesvägledning 1958, nr 3. 

Finland 
FORSBERG, U. Anteckningar från en studieresa 

i Finland. Tidskrift för praktiska ungdoms
skolor 1958, nr 6. 

Norge 
ASKEBERG, S. Yrkeslärarutbildningen i Norge. 

Tidskrift för praktiska ungdomsskolor 1958, 
nr 6. 

Brottslighet, kriminalvård 

STRAHL, I. Femte internationella socialskydds-
kongressen. Svensk juristtidning 1958, nr 8. 

Sysselsättning, arbetslöshet 

Sverige 
KELLGREN, N. Beredskapen mot arbetslöshet. 

Fackföreningsrörelsen 1958, nr 41:—42. 
OLSSON, GUNNAR. Beredskapsåtgärderna mot 

arbetslöshet. Från departement och nämnder 
1958, nr 19. 

V ÅSTAD, K. Vi får härmed meddela . . . [Arbets
lösheten inom textilindustrien.] Vi 1958, 
nr 41. 

Det unga fartygsbefälet tar anställning i land. 
Nautisk tidskrift 1958, nr 9. 

Finland 
TYPPÖS, S A. Arbetslöshetsfrågans bakgrund. 

Finsk kommunaltidskrift 1958, nr 7. 
Arbetslöshetskassornas verksamhet år 1957. 

Social tidskrift 1958, nr 7/8. 

Arbetslön, arbetstid 

Finland 
VASARLA, E. Förkortandet av arbetstiden. 

Social tidskrift 1958, nr 7/8. 

Storbritannien 
Harnings and hours in April, 1958. Ministry of 

labour gazette 1958, nr 9. 

Västtyskland 
D E N E F F E , P & SCHULZ, URSULA. Zur Berech-

nung von Indices der Tariflöhne und Tarif-
gehälter. Wirtschaft und Statistik 1958, nr 9. 

Arbetarskydd 

SÄYNÄJARVI, R U T . Är arbetssäkerhet mannens 
ensak? Arbetarskyddet 1958, nr 7. 

Storbritannien 
ASHFORD, J R. The design of a long-term 

sampling programme to measure the hazard 
associated with an industrial environment. 
Journal of the Royal statistical society 1958, 
nr 3. 
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Uganda 
HOPWOOD, B E G . The place of industrial 

medicine in Uganda. International labour 
review okt 1958. 

Socialförsäkring och socialvård, allmänt 

Sverige 
B E X E L I U S , E. Socialvården nu och i framtiden. 

Svensk socialvårds t idning 1958, nr 9. 
JONSSON, E R I C . Reflexioner över pensionsutred

ningar. Svenska läkartidningen 1958, nr 40. 
K E L L G R E N , N. Perspektiv efter pensionsvalen. 

Tiden 1958, nr 7. 
PERSSON, K O N R A D . Svenska statens frivilliga 

pensionsförsäkring. Folkpensioneringen 1958, 
nr 8. 

Beräkningar rörande folkpensionskostnaderna 
m m för tiden juli 1959—juni 1960. Folk
pensioneringen 1958, nr 8. 

Amerikas förenta stater 
KOLODRUBEITZ, W W. Characteristics of pension 

plans. Monthly labor review 1958, nr 8. 
OSSMAN, S U E . Concurrent receipt of public 

assistance and old-age and survivors insur-
ance. Social security bulletin 1958, nr 9. 

Västtyskland 
HIRSCH, G. »Misère» der Selbstverwaltung? 

Soziale Sicherheit 1958, nr 10. 
RAACK, J & L I N T H E , H . Zum Regierungsent-

wurf des Unfallversicherungs-Neuregelungs-
gesetzes. Bundesarbeitsblatt 1958, nr 9. 

Sociologi och statistisk metod 

GINSBERG, M. Social change. The British journal 
of sociology 1958, nr 3. 

K E R N , E . Zur Kritik der Reproduktionsziffer 
und ihrer Anwendung. AUg statistisches 
Archiv 1958, nr 2. 

MALMQUIST, S. Precisionsproblemet vid beräk
ning av konsumentprisindex. Statistisk tid
skrift 1958, nr 9. 

SCHARNER, F . Ein Beitrag zur Frage der 
Dichtedarstellung in Kartogrammen. AUg 
statistisches Archiv 1958, nr 2. 

STEWART, CH T. The urban-rural dichotomy: 
Concepts and uses. The American journal of 
sociology sept 1958. 

Amerikas förenta stater 
SMIGEL, E O. Interviewing a legal elite: The 

Wall street lawyér. The American journal of 
sociology sept 1958. 

Frankrike 
MENDELSON, E M. Some present trends of social 

anthropology in France. The British journal 
of sociology 1958, nr 3. 

Barn-, ungdoms- och familjefrigor 

Le congrès mondial de la famille. Familles dans 
le monde 1958, nr 3. 

Sverige 
BLOMBERG, D. Methods of classification and 

re-education of young adult offenders and 
the rôle of the staff in the t reatment of the 
individual. International review of criminal 
policy 1957, nr 12. 

E M E R Y , MARGARET. Provisions for the protec
tion of children in Sweden. Social security 
bulletin 1958, nr 9. 

LINDBLOM, P . Fakta och hypoteser om asocial 
ungdom. DSI-nyt t 1958, nr 14. 

MEURLING, P. Bilstöldernas bakgrund. [Med 
diskussion.] Tidskrift för kriminalvård 1958, 
nr 2. 

"WALLBERG, URSULA. Ungdomens sparvanor. 
Svensk sparbankstidskrift 1958, nr 8. 

»Det är för t rångt för oss i samhället!» SIA 
1958, nr 21. 

Nyt t reglemente för allmänna barnhuset. Råd 
och anvisningar i socialvårdsfrågor 1958, 
nr 108. 

Amerikas förenta stater 
J E N K I N S , W W. An expérimental study of the 

relationship of legitimate and illegitimate 
birth status to school and personal and social 
adjustments of negro children. The American 
journal of sociology sept 1958. 

Norge 
Barnevernsstatistikk 1956. Statistiske mel-

dinger 1958, nr 9. 

Västtyskland 
ALSTERDAL, A. Den skeptiska generationen. 

[Rec] SIA 1958, nr 21 . 
BRAUWEILER, H . Um den Familienlastenaus-

gleich. Soziale Arbeit 1958, nr 10. 

Åldringsfrågor, åldringsvård 

Sverige 
SAMBERGS, Å. Lantbrukarnas ålderdomsförsörj

ning i Hedemora socken. Meddelande från 
jordbrukets utredningsinstitut 1957, nr 9—10. 

Hälsofrågor, sjukvård 

Sverige 
BARR, M. Förgiftningsrisker i hemmet. Svenska 

läkartidningen 1958, nr 43. 
BERGMAN, R. Samhällsutveckling och hälso

vårdskontroll — några reflexioner i e t t ak
tuellt ämne. Hygienisk revy 1958, nr 7. 

JÖNSSON, G E R L E , LAURITZSON, I & MYRGÅRD. 
A. En inventering av livsmedelslokalerna i 
Stockholms län. Hygienisk revy 1958, nr 8. 

MYRGÅRD, A. Hemsjukvård av långvarigt sjuka. 
Sveriges landstings tidskrift 1958, nr 7. 

MYRNÄS, J -E . Biblioteksverksamhet vid sjuk
vårdsanstalter. Sjukhuset 1958, nr 9. 

R U N D B E R G , G. Avlopp och smitta. Hygienisk 
revy 1958, nr 7. 

STERNER, R. Läkarförbundet och läkarbristen. 
Tiden 1958, nr 7. 

SVENSKA LÄKARFÖRBUNDET. Prognoser rörande 
sjukvårdsbehovet m m. (Yttrande.) Svenska 
läkartidningen 1958, nr 41. 
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SÖDERLING, B. Några synpunkter på homo
sexualitet. Populär tidskrift för psykologi och 
sexualkunskap 1958, nr 3. 

VAHLQUIST, B M FL. Barnavårdscentralernas 
uppgifter under de första levnadsåren. Runda-
bordsdiskussion vid Svenska barnläkarför
bundets årsmöte i Stockholm den 7/12 1957. 
Svenska läkartidningen 1958, nr 42. 

Amerikas förenta stater 
MATTSSON, Â. Barnpsykiatriska erfarenheter 

från USA. Svenska läkartidningen 1958, 
nr 42. 

Danmark 
LORCH, J A. De nye regler om hjemmesygepleje 

i Danmark. Kommunalt sosialt tidsskrift 
1958, nr 9. 

Nykterhetsfrågor, alkoholistvård 

FoRSANDER, O, KOHONEN, J & SuOMALAINEN, 
H . Physiological alcohol consumption. Quar-
terly journal of studies on alcohol 1958, nr 3. 

Sverige 
ALLGÉN, L-G M FL. Hydroxidion-terapi vid 

högmaligna fall av delirium tremens. Svenska 
läkartidningen 1958, nr 39. 

DAHLANDER, G. LO och motboken. Fackföre
ningsrörelsen 1958, nr 41. 

FORSSMAN, H & JANSSON, BENGT. Hurudan är 
prognosen för alkoholister vårdade på en 
psykiatrisk lasarettsavdelning? Svenska lä
kartidningen 1958, nr 39. 

HÖGLUND, T. Vad skall vi göra åt alkohol
missbruket? Svensk socialvårds tidning 1958, 
nr 9. 

IBRING, B. Något måste göras pä Venngarn. 
Statsanställd 1958, nr 26. 

NILSSON, LARS & F R E Y , T S:SON. Iakttagelser 
angående vissa alkoholpsykoser. Svenska 
läkartidningen 1958, nr 43. 

TILLGREN, J , ODENCRANTS, G & LJUNGSTRÖM, 
C E. Alkoholdispensären vid Nykterhctsfol-
kets rådgivningsbyrå. Svenska läkartidningen 
1958, nr 39. 

Amerikas förenta stater 
CAMPBELL, H E. Blodalkoholhalten och trafik

döden. Alkoholfrågan 1958, nr 7. 
SKOLNICK, J H . Religious affiliation and drink-

ing behavior. Quarterly journal of studies on 
alcohol 1958, nr 3. 

WOLFENSBERGER, W P. Attitudes of alcoholics 
toward mental hospitals. Quarterly journal 
of studies on alcohol 1958, nr 3. 

Japan 
YAMAMURO, B. Japanese drinking pat tems. 

Quarterly journal of studies on alcohol 1958, 
nr 3. 

TILL SOCIALSTYRELSENS BIBLIOTEK 

NYINKOMMEN LITTERATUR 

AMERIKAS FÖRENTA STATER. D e p a r t m e n t 
o f c o m m e r c e . B u r e a u of t h e 
c e n s u s . 

Statistical abstract. 79 (1958). Wash. 1958. 
ADLERCREUTZ, A. The rise and development of 

the collective agreement. Sthlm 1958. (Re-
printed from Scandinavian studies in law 
1958.) 

ALBINSSON, G. Vår konsumtion. Återblick — 
prognos. Sthlm 1958. (Industriens utred
ningsinstitut.) 

AUKRUST, O & B J E R K E , J . Realkapital og eko
nomisk vekst 1900—1956. Oslo 1958. (Artik-
ler fra Statistisk sentralbyrå 4.) 

AUSTRALIEN. C o m m o n w e a l t h b u r e a u 
o f c e n s u s a n d s t a t i s t i c s. 

Labour report. 45 (1957). Canberra. 1958. 
BARCA, P . Utviklingen av den norske jord

bruksstat is t ik^ Oslo 1958. (Artikler fra 
Statistisk sentralbyrå. 5.) 

BEXELIUS, E. The compétent authorities. Gen
eral report. Sthlm 1958. (5th international 
congress for social defence. Interventions, by 
the courts or by other authorities, in the 
case of socially maladjusted children and 
juvéniles. 2.) 

BILISMEN i Sverige 1958. Sthlm 1958. 
BJÖRKQVIST, H. Prisrörelser och penningvärde 

i Finland under guldmyntfotsperioden 1878— 
1913. En struktur- och konjunkturanalys. 
Hfors 1958. (Publikationer utg av Finlands 
banks institut för ekonomisk forskning. Ser 
B: 19.) 

BRUNFELTEH, U. Kampen mot brottsligheten. 
Sthlm 1958. (Den politiska debatten. 9.) 

BÄCKSTRÖM, K. Arbetarrörelsen i Sverige. 
Sthlm 1958. 

CANADA. D e p a r t m e n t of l a b o u r . 
Annual report. 1957/58. Ottawa 1958. 

DANMARK. D e t s t a t i s t i s k e d e p a r t e 
m e n t . 

Statistiske meddelelser. Ra:kke 4. Khvn 
1958. 

Bd 170: H 2. Landbrugsstatistik 1957 
herunder gartneri, skovbrug m v. 

Bd 171: H 1. Ejendoms- og person-
beskatningen i skatteåret 1957/58. 

Bd 172: H 1. Industriel produktions
statistik 1956. 

DANSK INDUSTRIBERETNING. Årg 50 (1956). 
Khvn 1958. 
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FINLAND. 
Finlands officiella statistik. Hki 1958. 

6. Befolkningsstatistik. 
A 115. Befolkningsrörelsen 1956. 
G 102. 1950 års allmänna folkräkning. 

D 8. Befolkningens fördelning 
efter födelseort, allmän 
medborgerlig bildning, 
språkkunskap och reli
gionssamfund, svensk
språkig befolkning och 
utländska medborgare. 

D 9. English summary. 
7 A. Sparbanksstatistik. 67 (1957). 

21 A: 13. Vårdstatistik. Fatt igvården, barn
skyddet, lösdrivar- och alkoholist-
samt nykterhetsvården 1956. 

—• O y a l k o h o l i l i i k e A b. 
Årsbok. 26 (1957). Hfors 1958. 

F R U S , H . Socialpolitik og samfundsudvikling. 
Khvn 1958. (Socialpolitisk förenings små
skrifter. 26.) 

FRISCH, R. The multiplex method for linear 
programming. Oslo 1958. (Memorandum fra 
Socialökonomisk insti tutt , Universitetet.) 

FÖRENTA NATIONERNA. 
Structure and growth of selected African 

économies. New York 1958. (Publ 58.2.C.4.) 
— S t a t i s t i c a l o f f i c e . 

Handbook of population census methods. Vol 
1—2. (Studies in methods. Ser F: 5, Rev. 
Publ 58.17.6.) 

— T e c h n i c a l a s s i s t a n c e a d m i n i s 
t r a t i o n . 

Training and administration of personnel 
in the public service. New York 1956. 
(Publ 1956.2.H.2.) 

GAD, H . Landbrugets indtsegter og udgifter. 
Khvn 1958. (Skrifter fra Aarhus universitets 
ekonomiske institut. 15.) 

GULBRANDSEN, O & ALBINSSON, G. Jordbruket 
under omvandling. Sthlm 1958. (Industriens 
utredningsinstitut.) 

GÖTEBORG. S t a t i s t i s k a b y r å n . 
Folkräkningen i Göteborg 1955. Gbg 1958. 

[HAGBERG, S.] Om jag insjuknar utomlands . . . 
Hälsingborg 1958. (A—B Leo.) 

HELSINGFORS. 
Helsingfors stads statistik. Hki 1958. 

1. Hälso- och sjukvård. 39—41 (1954—56). 
Del 2. Statistisk översikt. 

6. Undervisningsväsen. 24 (1955/56). 
H U M B L E , S. Svenska stadsförbundet 1908— 

1958. Sthlm 1958. 
KARLSSON, GEORG. Social mechanisms. Studies 

in sociological theory. Sthlm 1958. 
NEDERLÄNDERNA. C e n t r a a l b u r e a u 

v o o r d e s t a t i s t i e k . 
Statistisch zakboek 1958. Zeist 1958. 

NORDSTRÖM, O. Pendelwanderungen in die 
Industrieorte in Siidschweden 1750—1955. 
Lund 1958. (Lund studies in geography. 
Ser B: 19.) 

N O R G E . D i r e k t ö r e n f o r a r b e i d s t i l -
s y n e t . 

Arsberetninger fra arbeidstilsynet og ar-
beidstilsynsrådet 1957. Oslo 1958. 

N O R G E S t a t i s t i s k s e n t r a l b y r å . 
Samfunnsökonomiske studier. Oslo 1958. 

6. Bedriftsskatter i Danmark, Norge og 
Sverige. 

O P I E , J U N E . Tillbaka till livet. [Poliopatient.] 
Övers fr engelskan av Saima Fulton. Sthlm 
1958. 

OSLO. K o m m u n e n s s t a t i s t i s k e 
k o n t o r . 

Statistisk årbok. Arg 09 (1957). Oslo 1958. 
RIKSRAKENSKAPSVERKET. 

Årsbok 1958. Sthlm 1958. 
STATENS INSTITUT FÖR KONSUMENTFRÅGOR. 

Köpråd. Sthlm 1958. 
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Summary 

The export of experts is the chief topic 
of this issue. In his introduction Director-
General Ernst Bexelius explains that one 
of the reasons for its sélection is to stimu-
late Swedish social workers to »think big, 
and to think up-to-date». In more concrète 
terms this means they should cither take 
greater part in international activities or 
develop their domestic fields with the aim 
of designing finely nuanced, practical 
schemes which recommend themselves to 
countries without expérience of social 
welfare. Page 721. 

Mr. Soen Heppling, Director of the Central 
Committee for Swedish Technical Assistance 
to the Underdeveloped Countries,, points 
out that capital and special know-how are 
the tools wc must use in tackling problems 
under this heading. However, he disabuses 
readers of the idea that Sweden, of all 
countries, is about to make a particularly 
important contribution. Says Mr. Heppling, 
»We hâve merely promised to do as much 
as is needed to convince the world that we 
are not indiffèrent to its économie and 
social problems». Page 723. 

The transmission of know-how under 
United Nations auspices is not an easy task, 
as becomes evident from the following brief 
accounts of what five Swedish specialists 
are doing in various fields which make up 
this country's present contribution. 

The silent erg from the primeval forest. 
The former Director-General of the Swedish 
Board of Health, Dr. J Axel Höjer, has 
already put in six months as chief advisor 
on public health to the new Negro republic 
of Ghana. This part of West Africa has 
long been called the »White Man's Grave» 
because of its infectious diseases and other 
conditions inimical to human life. Dr. Höjer 
is in Sweden at the present time but wil l 
return to Ghana in February. Page 732, 733. 

Professor Ingvar Suennilson reports on his 
expériences of a mission to Tunisia. Be
cause of that country's lack of skilled men 
in commerce, industry and public adminis
tration, the économie specialist spends less 
time in applying his knowledge than he 
does in mediating between groups who hâve 
not yet coordinated their work. In other 
words, he is more of a »whip» and a source 
of encouragement. To solve the many 
psychological problems is of far greater 
importance than to design attractive éco
nomie plans. Page 759. 

The UN gives the »go-ahead» for social 
work in Pakistan. The guidance counselling 
performed by Miss Anna-Ma Toll in Paki
stan on behalf of the UN since the begin-
ning of the Fifties has given her a wealth 
of expérience which will stand her in good 
stead as she begins her new assignment in 
Ethiopia: the introduction of social work 
in combination with médical care. Her article, 
written with her Swedish colleagues in 
mind, describes how those years in Paki
stan taught her to think less and less in 
terms of Swedish social welfare. Rather 
than directly apply the well-known Swe
dish model, she found she had to think 
more of what particular kind of pro
gramme which could best cope with the 
spécifie hardships and misery encountered 
in that country. This approach also entails 
finding out as much as possible about the 
philosophy of life which governs the 
people's day-to-day behavior. Page 763. 

As a vocational guidance officer in India 
has Mr. Sten-Olof Döös of the Labour 
Märket Board similar expériences. He 
says: »When engaged in technical assist
ance the specialist should ponder thor-
oughly mot only why a particular pièce of 
work must be done this way or that, but 
also why it should be done at ail.» Page 
773. 

The care of the blind in Yugoslavia. This 
work has been reviewed for the UN at two 
separate periods by Mr. Tore Gissler, head 
of Tomteboda Blindinstitut in Sweden. 
After his last visit to Yugoslavia in Octo-
ber, he returned home impressed by the 
energy and progressiveness which this 
young nation is developing in many 
fields, including the care of the blind. 
Page 785. 

Sélection of households for the 1958 living 
costs surveg. This study, which aims to ex
plore private consumption in the household 
sector in statistical terms, was preceded by 
an exhaustive discussion on ways and 
means of sampling other units for ana
lysis. In his article, Mr. Arne Näverfelt 
describes how the »meal household» was 
arrived at as the unit of study. This term 
is defined as consisting of persons llvlng 
together in one dwelling unit and eating 
their meals in common, either in whole 
or in part. The article also summarizes 
the findings of a study made by the So
cial Welfare Board into the suitability 
of census data as basic records for in-
vestigative purposes. Page 792. 
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